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Resumo 

Na década de 80 a vinculação entre a violência e a pobreza tornou-se uma verdade 
incontestável no país, sendo disseminada nos meios midiáticos, em discursos políticos ou 
nas conversações cotidianas. Tal associação possibilitou a construção de vários estereótipos 
em relação aos sujeitos provenientes de camada popular, que passaram a ser percebidos 
como uma classe social da qual provinham criminosos, pessoas ignorantes, etc. Essas 
construções sociais também circulam na escola que, em geral, fomenta o preconceito contra 
esses sujeitos responsabilizando-os pela violência que ocorre no âmbito escolar. Nesse 
sentido, partindo do pressuposto que as construções discursivas sobre tais indivíduos 
interferem na forma como eles definem, entendem e veem e o mundo e na forma como 
constroem suas identidades, nós questionamos que significados esses sujeitos constroem a 
respeito da violência na escola. Dessa forma, desenvolvemos uma pesquisa cujo objetivo 
principal é analisar as construções discursivas sobre a violência na escola em discursos de 
pais e alunos de escolas públicas da comunidade do Coque. Nesse sentido, procuramos 
investigar como tais indivíduos mobilizam repertórios interpretativos, narrativas e descrições 
para explicar a ocorrência de tal fenômeno no âmbito escolar. Para efetivar a pesquisa 
realizamos entrevistas semiestruturadas com pais e alunos de escolas públicas da 
comunidade do Coque. Entre os alunos as idades variavam de quatorze a dezessete anos, 
sendo seis do sexo masculino e cinco do sexo feminino. Quanto aos pais, as idades variavam 
de vinte e seis a setenta e dois anos, sendo dois homens e seis mulheres. Na análise dos 
dados adotamos a abordagem teórico-metodológica da Psicologia Social Discursiva, cuja 
ênfase está na função, variabilidade e efeitos do discurso e que  traz  como principais 
teóricos Jonathan Potter, Margaret Wetherell, Michael Billig e Derek Edwards. Percebemos 
que prevalece entre os pais termos que se referem aos aspectos físicos da violência. O 
mesmo não ocorre nos discursos dos alunos, que definem o fenômeno a partir de termos 
que aludem aos aspectos físicos, psicológicos e verbais. Quando falam sobre as causas da 
violência no âmbito escolar é prevalecente entre os pais explicações que salientam fatores 
microssociais, caraterísticas individuais ou argumentos de cunho psicologizante. Entre os 
alunos não são focalizados, apenas, argumentos individualizantes, mas também são 
mobilizadas explicações nas quais os determinantes sociais são ressaltados. É recorrente 
entre os sujeitos o uso de categorizações para combater os discursos que estereotipam o 
bairro e seus moradores como sendo violentos. Entretanto, a inserção de outros bairros 
populares na mesma categoria revelam a dificuldade de tais indivíduos em transcender os 
discursos dominates, apenas reproduzindo-os.  As falas também deixam evidente a 
dificulade dos pais em identificar a violência exercida pela instituição contra o aluno. O 
mesmo não acontece com os alunos, que  conseguem perceber os insultos de professores e 
punições como sendo ações de violência.  Ressaltamos, ainda, que os indivíduos 
entrevistados mobilizam conhecimentos e repertórios interpretativos adquiridos em várias 
instituições das quais participam. Contudo, a apropriação destes não garantem ao indivíduo 
superar os discursos historicamente construídos sobre as camadas populares. Em muitos 
casos eles são usados pelos sujeitos para  reproduzir preconceitos e estereótipos. Por outro 
lado, outros indivíduos usam tais conhecimentos para criar novas versões da realidade.   

 

PALAVRAS-CHAVES: Estereótipos ; Escola; Família; Psicologia Social Discursiva ; Violência.   



Abstract 

In the eighties, the linking between the violence and the poverty became an incontestable truth in 

the country, being disseminated in the media, in political speeches or in the everyday conversations. 

Such association made possible the construction of several stereotypes in relation to the subjects 

coming from popular layers that started to be perceived as a social class from where criminals come 

from, ignorant people, etc. These social constructions also spread in the school that, in general, 

stimulates the prejudice against these subjects blaming them for the violence that occurs in the 

school environment. In that sense, taking for granted that the discussible constructions about such 

individuals interfere in the way they define, understand and see the world and in the way they build 

their identities, we ask what meanings these subjects build in relation to the violence at school. This 

way, we developed a research which main objective is to analyze the discussible constructions about 

violence at school in the speeches of parents and students of public schools from the community of 

Coque. In that sense, we try to investigate how such individuals mobilize interpretative repertoire, 

narratives, and descriptions to explain the occurrence of such phenomenon in the school ambit. To 

engage the research we performed semi-structured interviews with parents and students of public 

schools from the community of Coque. Among the students the ages varied from fourteen to sixteen 

years old, consisting of six males and five females. As for fathers, the ages varied from twenty-six to 

seventy-two years old, consisting of two men and six women. In the analyzes of the data we adopted 

the theoric-methodological approach of Social Discussible Psychology, which emphasis is in the 

function, variability and effects of the speech and that brings as main scientists Jonathan Potter, 

Margaret Wetherell, Michael Billig and Derek Edwards. We notice that predominates among parents 

the words that are about the physical aspects of violence. The same doesn’t happen on the speeches 

of the students that define the phenomenon from words that refer to the physical aspects, 

psychological and verbal. When they talk about the causes of violence in the school ambit it is 

predominant among the parents the explanations that distinguish micro-social factors, individual 

features or arguments of psychological nature. Among the students are not only focused the 

individual features, but also it is mobilized explanations in which the social determiners are 

distinguished. It resorts among the subjects the use of categorizations to fight the speeches that 

stereotype the surroundings and their residents as being violent. However, the insertion of other 

popular districts in the same category reveals the difficult of such individuals to transcend the 

dominant speeches, only reproducing them. The talks also let evident the difficulty of the parents to 

identify the violence practiced by the institution against the student. The same doesn’t happen with 

the students that can notice the insults from teachers and punishments as being acts of violence. We 

highlight, still, that the interviewed individuals mobilize knowledge and interpretative repertoire 

gained in several institutions they belong to. Nevertheless, the acquisition of these doesn’t guarantee 

the individual will overcome the historically constructed speeches about the popular layers. In many 

cases they are used by the subjects to reproduce prejudice and stereotypes. On the other hand, 

other individuals use such knowledge to create new versions of the reality. 

 

KEYWORDS: Stereotypes, School,  Family,  Discussible Social Psychology , Violence.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Nosso objetivo nesta pesquisa é analisar as construções discursivas sobre a violência 

na escola, produzida por alunos e pais de alunos de escolas públicas. Nesse sentido, 

procuramos investigar como os sujeitos mobilizam termos, narrativas, descrições e conceitos 

teóricos para explicar a violência que ocorre no âmbito escolar. 

 O interesse por esse tema surgiu durante nosso estágio como docente em duas 

escolas públicas do Recife. As referidas instituições atendiam a alunos da camada popular e 

apresentavam alguns problemas disciplinares, bem como a ocorrência de alguns episódios 

de violência no seu espaço. Essas ocorrências, em geral, eram explicadas por docentes e 

coordenadores como sendo produto do meio social imediato no qual o aluno encontrava-se 

inserido.  

 Era comum, nos discursos dos docentes, encontrar expressões que atribuíam à 

família a responsabilidade pelo problema, como, por exemplo, “crianças maltratadas”, 

“famílias desestruturadas”, “falta de educação familiar”, “falta de cuidado, de amor”, entre 

outros. Nesse sentido, todas as falas convergiam para o mesmo lugar e imputavam aos pais 

a responsabilidade pela conduta desviante dos filhos, já que estes apenas reproduziam o 

desequilíbrio de seus lares.   Essas explicações, no entanto, pareceram-nos simplistas, pois, 

como muitos autores, acreditamos que um fenômeno de tamanha complexidade não pode 

ser explicado de maneira restritiva (SPOSITO, 1998; GUIMARÃES, 1996; ABRAMOVAY; RUA 

2002; DEBARBIEUX, 2002a).   

 As dúvidas suscitadas durante o estágio nos fizeram empreender uma pesquisa 

bibliográfica sobre o tema, o que nos levou a constatar que o mesmo argumento utilizado 

para explicar a violência na escola já foi usado, no passado, para falar do fracasso escolar e 

das dificuldades de aprendizagem (PATTO, 1990; COLLARES; MOYSES, 1996). As referidas 

autoras mostram que é nas deficiências da família proveniente de camada popular e dos 

alunos advindos dela que são buscadas explicações para os problemas escolares.   

 Em 2008, durante um curso de especialização, nossas inquietações nos motivaram a 

realizar uma pesquisa de campo em outra escola pública que também atendia a alunos 

provenientes de classe popular.  A investigação tinha a finalidade de identificar e analisar os 
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sentidos produzidos pelos professores do ensino fundamental sobre a violência na escola. 

Nesta pesquisa, encontramos discursos semelhantes àqueles encontrados nas duas escolas 

mencionadas acima, falas que tendiam a produzir estereótipos sobre os sujeitos 

provenientes de classe popular.  

 Ao final da pesquisa mencionada, começamos a refletir sobre quais seriam os 

posicionamentos dos pais e alunos a respeito dos discursos que os responsabilizam pela 

violência na escola: eles aceitavam passivamente ou combatiam essas produções 

discursivas? Como a violência na escola se apresentava em seus discursos? Que significados 

esses sujeitos construíam a respeito da violência? Quais argumentos eram por eles utilizados 

para explicar tal fenômeno? A partir desses questionamentos, empreendemos uma nova 

pesquisa, cujo resultado é esta dissertação.  

 Neste trabalho, ancoramo-nos na abordagem teórico-metodológica da Psicologia 

Social Discursiva, que tem como principais representantes Jonathan Potter e Margareth 

Whetherell. Tais autores defendem que a linguagem não serve, apenas, para refletir nossos 

pensamentos ou possibilitar a comunicação entre os sujeitos. Mas é uma prática social 

através da qual produzimos eventos, fatos, bem como diferentes versões de mundo 

(POTTER; WETHERELL, 1987). Nesse sentido, é o estudo da linguagem em ação que permite 

a compreensão das relações e construções sociais que regem o mundo em que vivemos 

(EDWARDS, 2004).    

 Apesar de nossa pesquisa estar voltada para o uso da linguagem em ação, 

compreendemos, como Van Dijk (2004), que fenômenos sociais como a violência não estão 

restritos apenas aos discursos. Entretanto, como ressaltado pelo autor, nossos 

pensamentos, descrições, interpretações e modos como nos comunicamos a respeito desse 

fenômeno são expressos por meio de falas e textos. Nesse sentido, com o referido autor 

argumenta, o nosso conhecimento a respeito da violência é construído através daquilo que 

lemos em jornais, revistas e livros ou assistimos na TV. Logo, todo nosso conhecimento 

sobre o assunto é construído discursivamente. A mesma coisa acontece quando 

organizamos nossos discursos para falar sobre a violência e nos posicionar a favor ou contra 

ela.  

 Dessa forma, como o autor ressalta, quando orientamos nossa fala para classificar 

um evento como violência, quando narramos uma estória de modo a posicionar um grupo 
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ou indivíduo numa determinada categoria, ou mesmo quando construímos argumentos para 

defender, acusar, negar e justificar algum relato sobre violência, na verdade, estamos 

produzindo uma versão da realidade, na qual estão implícitas, ou explícitas, a maneira como 

definimos, vemos, entendemos e vivemos nosso cotidiano, como lidamos com os conflitos 

intergrupais ou demais lutas presentes na sociedade contemporânea, a forma como 

constituímos nossas identidades, ou mesmo a maneira como reproduzimos estereótipos 

negativos de grupos e indivíduos e disseminamos o preconceito contra tais sujeitos.   

 Dessa maneira, considerando a complexidade que envolve o tema, pesquisamos, de 

maneira geral, as produções discursivas de pais e alunos sobre a violência na escola. 

Especificamente, procuramos identificar e analisar as definições de violência nesses 

discursos, como são mobilizadas nas falas desses sujeitos explicações para a ocorrência 

desse fenômeno no âmbito escolar, tentamos analisar como os discursos dos alunos e de 

suas famílias dialogam com os discursos que os responsabilizam pela violência no espaço 

escolar.  

Nesse sentido, realizamos entrevistas semiestruturadas nos meses de abril, maio, 

junho, julho 2010, com pais e alunos de escolas públicas da comunidade do Coque. Nessas 

entrevistas, os sujeitos discursaram sobre o que eles consideravam violência, produziram 

narrativas a respeito da violência em algumas escolas do bairro, além de apresentarem 

posicionamentos em relação ao fenômeno pesquisado. 

O trabalho encontra-se organizado em oito capítulos. No primeiro capítulo, fazemos 

uma revisão da literatura especializada e abordamos as diferentes definições do problema. 

Além disso, fazemos uma breve exposição sobre como o tema da violência é abordado na 

literatura brasileira, e também descrevemos algumas manifestações da violência no espaço 

escolar. No segundo, fazemos uma breve discussão a respeito do processo de categorização, 

e a construção de preconceitos e estereótipos. Esse capítulo aborda as construções 

discursivas sobre a pobreza e indivíduos da camada popular. O terceiro capítulo é dedicado à 

abordagem teórico-metodológica por nós adotada, a Psicologia Social Discursiva, além da 

perspectiva que embasa nossa pesquisa, o Construcionismo Social. É nesse capítulo que 

abordamos os principais pressupostos da abordagem que adotamos. O quarto capítulo versa 
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a respeito do método utilizado para realizar a investigação. Nele falamos das características 

do campo de pesquisa, dos instrumentos e procedimentos para realizar a coleta de dados, 

bem como descrevemos os sujeitos que participaram da investigação.  No quinto capítulo, 

no qual damos início à análise do material discursivo produzido pelos participantes da 

pesquisa, abordamos as diferentes concepções de violência mobilizadas por eles. O sexto 

capítulo diz respeito ao uso de categorizações na construção de um discurso retórico. Nesse 

trecho, discutimos como as categorias são utilizadas para reproduzir ou combater os 

estereótipos a respeito do indivíduo proveniente da camada popular.  O sétimo capítulo 

aborda o uso de narrativas para construir argumentos e corroborar versões distintas de 

mundo.  O oitavo capítulo trata das produções discursivas que relacionam a violência à 

pobreza. Nessa seção analisamos as estratégias discursivas, adotadas pelos sujeitos, para 

justificar, defender ou criticar a associação entre os dois termos. Por fim, fazemos nossas 

considerações finais. 

 

1. FALANDO SOBRE O TEMA  

 

Este trabalho encontra-se organizado a partir do objetivo geral de compreender 

como e quais são os sentidos produzidos sobre a violência na escola em discursos de pais e 

alunos. Nesse sentido, é necessário realizar uma revisão da literatura sobre o tema. 

Entretanto, é preciso ressaltar que tal revisão não será longa ou exaustiva, mas apenas uma 

discussão que situe o leitor a respeito das diferentes posições e definições da violência na 

escola, além da trajetória desse tema como objeto de estudo nas pesquisas brasileiras.  

 

1. 1. A violência na escola: um campo de tensões conceituais 

  

A primeira dificuldade para quem se propõe a investigar o fenômeno da violência 

encontra-se na multiplicidade de significados atribuídos ao termo (RISTUM; BASTOS, 2004). 

No caso específico da violência que ocorre no âmbito escolar, a situação é semelhante. 

Como afirma Cubas (2006), trata-se de um tema cuja definição está em contínuo processo 

de construção. Isso, por si só, gera divergências entre os investigadores.  
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Uma das principais polêmicas a respeito do assunto, segundo Cubas (2006), está 

relacionada ao uso da palavra violência para denominar os acontecimentos ocorridos dentro 

do espaço escolar, o que gera inquietação entre muitos pesquisadores, pois, para eles, sua 

utilização nesse ambiente denota um certo exagero. Diante desse fato, torna-se necessário 

para aquele que adentra esse campo um olhar cuidadoso sobre o que pode ser caracterizado 

como violência, pois essa tarefa é problemática e requer do pesquisador cautela (CHARLOT, 

2002). O mesmo autor enfatiza que a conceituação do fenômeno no espaço escolar esbarra 

num ideário específico de infância e de escola, construído pela sociedade (CHARLOT, 1997 

apud ABRAMOVAY, 2004).  

Para Blaya (2002), as dissensões relativas à definição do tema encontram-se 

relacionadas às diferenças presentes em distintas áreas de conhecimento, como por 

exemplo, a sociologia, a psicologia e outras ciências sociais, que tendem a conceituá-lo de 

diferentes maneiras.   

 Além disso, Abramovay e Rua (2002) afirmam que as complexidades referentes ao 

assunto são determinadas por outros fatores. As autoras argumentam que “O que é 

caracterizado como violência varia em função do estabelecimento escolar, do status de 

quem fala (professores, diretores, alunos, etc.), da idade e, provavelmente, do sexo” (p. 21). 

Isso deixa evidente a variação de sentidos relacionados ao termo.  

Etimologicamente, a palavra violência é originária do latim “violentia” e se refere a 

toda ação que vai de encontro à essência do outro, à sua vontade, coagindo-o. É considerada 

uma ação que cerceia a autonomia e independência dos indivíduos, infringindo, portanto, os 

direitos estabelecidos pela sociedade na qual ele encontra-se inserido (CHAUÍ, 1998).  A 

autora finaliza afirmando:  

Violência é um ato de brutalidade, sevícia e abuso físico e/ou psíquico 
contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela 
opressão e intimidação, pelo medo e o terror [...] (p. 33). 

 

No trecho de outra obra, a autora enfatiza que, por meio da força, um indivíduo é 

obrigado a agir contra “seu corpo e a sua consciência, causando-lhe danos profundos e 
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irreparáveis, como a morte, a loucura, a auto-agressão ou a agressão aos outros” (CHAUÍ, 

2002, p.336).   

Nota-se que, nas definições acima, a ideia da força aparece atrelada ao fenômeno. 

Sobre isso, Michaud (2001) ressalta que no cerne da ideia de violência está a noção de força. 

No entanto, como enfatiza Mattos (2005), o uso de tal expressão para conceituar a violência 

pode gerar interpretações ambíguas, pois, facilmente, pode-se usar o termo agressividade 

como seu semelhante.  

Essa associação, entretanto, não é aceita por muitos teóricos que pesquisam o tema.  

Morais (1995), por exemplo, acha necessário distinguir os termos agressividade e violência. 

Para ele, a agressividade está relacionada à condição biológica dos animais na luta pela 

sobrevivência, sendo um ato puramente natural, enquanto a violência é considerada por ele 

como um ato racional.  

Para Costa, no entanto, o que distingue a violência da agressividade é o desejo. Como 

o autor ressalta a “violência é o emprego desejado da agressividade, com fins destrutivos” 

(p.30), sendo ele racional ou irracional.  Nesse sentido, segundo ele, a violência é 

caracterizada como tal através do olhar da vítima ou observador, que detecta, no indivíduo 

agressor, o desejo de destruição e atribui ao seu ato o status de violento.  

Além do olhar dos sujeitos, alguns autores salientam o caráter normativo do 

fenômeno. Michaud (2001), na abra A violência, afirma que a classificação de um ato como 

violência encontra-se sujeita a regras estabelecidas. Dessa forma, o sentido atribuído ao 

termo torna-se bastante amplo, pois depende das normas de cada lugar e cultura. O mesmo 

autor, numa tentativa de abarcar as mais variadas formas do fenômeno, afirma que a 

violência ocorre quando indivíduos ou grupos causam prejuízo a outros sujeitos ou grupos, 

atingindo-os fisicamente, denegrindo-os moralmente, ou causando mal a seus bens, além do 

prejuízo causado a “suas participações simbólicas e culturais” (p. 11). 

Entre os teóricos que usam a ideia da força associada ao termo violência está 

Chesnais (1981), para quem a violência deveria ser avaliada a partir dos danos sociais 

causados. Desse modo, como afirma o referido autor, toda ação que vai de encontro à vida, 

como a violência física, corresponde ao que, de fato, pode ser atribuído a este fenômeno. 
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Ele prossegue argumentando que somente esse tipo de manifestação se enquadraria em 

processos penais, sendo considerada a única cujo sentido remete à origem etimológica da 

palavra.  

Entretanto este tipo de argumentação é contestado por outros autores. Como afirma 

Debarbieux (2002a), a adoção de uma postura epistemológica restrita limita a compreensão 

do fenômeno na escola. Segundo o mesmo autor, as perspectivas que focalizam apenas a 

violência sujeita a questões penais reduzem a investigação do assunto a uma construção 

sócio-histórica específica, já que se encontram subordinadas às demandas e aos interesses 

de distintos grupos, sendo, portanto, moldadas para atingir determinados fins.   

Além disso, a ideia de violência não precisa, necessariamente, estar atrelada a 

manifestações explicitamente físicas ou coercitivas, mas as suas formas mais sutis, como, 

por exemplo, a violência simbólica, estudada por Bourdieu (2009).    Em seu trabalho, o 

autor argumenta que esse tipo de violência aparece no discurso dominante de uma 

determinada sociedade sobre as outras, impondo, sutilmente, valores, crenças, culturas e 

influenciando seu sistema político e econômico. Segundo ele, ela também é encontrada no 

sistema de ensino, que, pela ação pedagógica continua reproduzindo as desigualdades 

sociais. Dessa forma, quando a escola impõe regras que, premeditadamente, excluem ou 

marginalizam indivíduos, quando abusa do poder a fim de exercitar autoridade, ou quando 

inviabiliza o diálogo entre professores e alunos a instituição escolar acaba servindo aos 

interesses de grupos específicos.  

Em decorrência das divergências a respeito do tema, do caráter polissêmico do 

conceito, muitos pesquisadores que estudam a violência no contexto escolar empregam 

uma conceituação abrangente, que nomeia desde agressões físicas e depredações até 

intimidações e incivilidades, como violência (CHARLOT, 2002; ABRAMOVAY; RUAS, 2002; 

DEBARBIEUX, 2002a), tendo este último autor enfatizado, em suas pesquisas, a definição 

proposta pela vítima na conceituação do fenômeno, o que amplia, consideravelmente, o 

leque de propostas.  Entretanto, como ele salienta, o uso abrangente do termo causa muitas 

polêmicas, pois, para alguns investigadores, esse tipo de utilização implica sua vulgarização e 

uso indevido para classificar vários tipos de comportamentos no espaço escolar.  
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A despeito das polêmicas, Debarbieux (2002a) insiste que se deve utilizar uma 

conceituação ampla ao se referir à violência na escola e argumenta que qualquer tentativa 

de enquadramento da violência em um modelo específico é problemático, pois todo 

conhecimento produzido a respeito dela é incompleto. Logo a idéia de se construir um 

conhecimento absoluto a respeito da violência que ocorre na escola é presunçoso e foge de 

uma postura adequadamente científica. Além disso, como o autor afirma, o reducionismo do 

termo a aspectos legais não contempla as várias violências que atravessam a escola, 

menosprezando, portanto, o sofrimento dos indivíduos vitimados por elas.  

 Abramovay (2004), autora com vasta experiência sobre o tema, esclarece que a 

violência nos estabelecimentos escolares não pode ser pensada a partir de um só enfoque, 

nem tampouco deve-se considerar a escola como vítima, mas como uma instituição 

produtora de diversas violências (ABRAMOVAY, 2006). Esse pensamento também é 

encontrado no trabalho de Guimarães (1996), onde a autora ressalta que a escola não deve 

ser compreendida como espaço de reprodução da violência que se encontra presente na 

sociedade, mas como produtora da sua própria indisciplina e violência. Abramovay (2006) 

salienta, ainda, que o fenômeno deve ser pensado a partir de um sentido plural, ou seja, 

como “violências”.  

Como se evidencia na discussão acima, as divergências em torno do assunto 

encontram-se profundamente atreladas às várias significações atribuídas ao termo e à 

tentativa de padronizá-las, o que acaba resultando em inúmeros embates acadêmicos. 

Debarbieux (2002a) afirma que “O campo semântico é um campo de poder, no qual a 

questão da legitimidade da nomeação é um problema central. A própria idéia de uma 

definição ‘universal’ é, por si mesma, uma forma de controlar esse campo” (p.66). Logo, 

segundo ele, tratando-se da violência que ocorre na escola, é inquietante que alguns autores 

queiram enquadrá-la a partir de moldes legais, restringindo o vasto campo de investigação 

desse fenômeno.  

Diante dessa polêmica, achamos necessário ressaltar a ideia proposta por Bakhtin 

(1997), isto é, a de que a palavra não é estática, mas possui dinamicidade e pode apresentar 

múltiplos significados, de acordo com o contexto social onde ela ocorre. O autor argumenta 
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que as significações atribuídas à palavra variam de acordo com a posição ocupada pelo 

indivíduo a quem é dirigida e ao seu grupo de pertença. Logo, segundo ele, é a partir dela 

que nos posicionamos em relação aos outros sujeitos e aos fenômenos presentes no mundo, 

sendo a interação entre os sujeitos considerada fator essencial no processo de significação e 

ressignificação das palavras.   

Essa dinamicidade contextual, vale salientar, encontra-se sujeita a mudanças 

históricas. Como ele afirma, o mundo está em constante modificação, logo os sujeitos nele 

inseridos e suas construções sociais também são mutáveis.  

A partir desse pensamento, podemos afirmar, também, a dinamicidade do fenômeno 

da violência e dos conceitos referentes a ele. Concordamos, pois, com Doménech e Iñiguez 

(2002), quando argumentam que os discursos sobre violência estão sujeitos ao tempo e a 

sociedades determinadas, cujos valores e padrões delimitam os comportamentos 

considerados aceitáveis, bem como determinam quais condutas podem ser classificadas 

como agressivas ou violentas.   

Não desejamos, com esses argumentos, negar os aspectos que se referem à 

materialidade da violência, ou reduzi-la apenas a discursos, mas, como Van Dijk (2004), 

entendemos que a violência, assim como muitos outros problemas sociais, são 

compreendidos e interpretados por meio dos nossos “textos e falas” (p. 13), sendo estes 

meios utilizados para atribuir sentidos ao que acontece a nossa volta.  

Nossa intenção, aqui, não foi abarcar todos os conceitos sobre violência na escola, 

mas explicitar algumas definições que influenciam a construção de conhecimentos e 

sentidos sobre esse tema, revelando, dessa forma, as tensões que o cercam.  

Assim, ao encerrar esse tópico, não poderíamos deixar de discorrer sobre a 

perspectiva aqui utilizada. Portanto, para efeito do trabalho aqui proposto, utilizaremos a 

citação de Abramovay e Rua (2002), que afirma que a violência é  

[...] a intervenção física de um indivíduo ou grupo contra a integridade de 
outro(s) grupo(s) e também contra si mesmo - abrangendo desde os 
suicídios, espancamentos de vários tipos, roubos, assaltos e homicídios até 
a violência no trânsito, disfarçada sob a denominação de ‘acidentes’, além 
das diversas formas de violência verbal, simbólica e institucional (p. 27).  
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Nota-se que a autora evita posicionamentos simplistas, que tendem a tratar o 

fenômeno como algo individual. Quando, portanto, refere-se ao problema, ela procura situá-

lo numa perspectiva ampla, superando a ideia da violência física e abarcando outros 

aspectos do fenômeno. Além da definição da autora, procuramos analisar o fenômeno a 

partir de um enquadre discursivo, considerando as construções sociais, realizadas por vários 

meios discursivos, na produção de sentidos sobre a violência.  

Ao levar em consideração esse tipo enquadre, não poderíamos deixar de discorrer, 

aqui, sobre a maneira como a violência na escola vem sendo abordada nas investigações 

brasileiras, pois elas nos fornecem um importante panorama para entender a complexidade 

de significados atribuídos ao assunto.  

 

1.2 A violência na escola como objeto de estudo nas pesquisas brasileiras  

O tema da violência na escola tem tanta visibilidade nas discussões políticas e 

acadêmicas, nos meios midiáticos e nas conversações cotidianas contemporâneas, que para 

alguns, poderia parecer um fenômeno recente. Charlot (2002) ressalta, no entanto, ser um 

engano supor que o fenômeno é recente, pois, desde o século XIX, já havia a ocorrência de 

casos de violência no âmbito escolar. Como o autor ressalta, a novidade encontra-se na 

forma como ela tem se manifestado no espaço educacional. O mesmo autor salienta, ainda, 

a necessidade de um olhar cuidadoso sobre o que pode ser conceituado como violência, pois 

essa tarefa é problemática e requer do pesquisador cautela.  

No Brasil, foi a partir de 1980 que o tema torna-se visível nos debates públicos, fruto 

do processo de democratização vigente naquele momento.  É, pois, em meio ao clamor 

popular por segurança, proveniente de bairros desfavorecidos, que emergem os problemas 

das escolas localizadas nesses locais, deixando transparecer as condições lamentáveis e 

precárias nas quais funcionavam (SPOSITO, 2001).  

Nessa época, segundo a referida autora, é visível a violência cometida contra os 

estabelecimentos escolares, traduzidas por meio das depredações e invasões desses locais, 

bem como fica latente o descaso do poder público com as instituições. As constatações, 

noticiadas pela mídia e a pressão popular levaram à geração de um pacote de medidas que 
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tinha como objetivo a segurança das unidades escolares. Passa-se a proteger a escola dos 

moradores locais, considerados os grandes responsáveis pelo problema. 

Advém das discussões desse período a vinculação entre problemas sociais e violência. 

Dessa forma, facilmente são encontrados, em vários segmentos da população, discursos que 

associavam a violência à pobreza. Essa associação é fruto da ausência de criticidade perante 

as condições sociais excludentes em que se encontrava a maioria da população brasileira, 

bem como dos efeitos desses discursos para as classes populares (ZALUAR, 1992). Segundo a 

autora, predominou, nessa época, a ideia determinista da criminalidade como uma 

consequência direta da pobreza, sendo o indivíduo pobre considerado um possível bandido.  

É nesse cenário que as discussões sobre violência no contexto escolar ampliam-se, 

trazendo, entre as questões em pauta, o aumento da violência decorrente do crime 

organizado e do tráfico. Esse fato produz um sentimento de insegurança para os sujeitos 

pertencentes aos bairros populares, além de provocar um grande sofrimento a todos os 

sujeitos pertencentes às escolas circunscritas a esses locais (SPOSITO, 2001).  

As pesquisas realizadas nessa década, de acordo com a referida autora, são escassas 

e marcadas pela ausência de uma maior sistematização. Contudo, mesmo limitadas, já 

mostram um quadro problemático do vandalismo e da destruição nos estabelecimentos 

escolares.  Segundo Sposito (2001, p.92), destacam-se, nesse período, as pesquisas de 

Guimarães (1984; 1990). Ambas problematizando algumas práticas escolares como 

fomentadoras dos conflitos nesses espaços.  

Nos anos 90, são realizados alguns estudos, por instituições governamentais ou 

ONGs, cujo foco é a juventude e sua vinculação com a violência. Entre estes, as pesquisas 

realizadas com o apoio da UNESCO configuram-se em importantes mapeamentos sobre o 

assunto. É também nessa época que, além das depredações, as pesquisas detectam o 

surgimento das agressões interpessoais, sinalizadas pelos constantes insultos e intimidações. 

O enfoque agora são os casos onde os atores escolares tornam-se vítimas dessas agressões 

(SPOSITO, 2001). 

É também a partir daí, conforme a autora, que as pesquisas acadêmicas se 

intensificam, trazendo resultados que ampliam o debate sobre o tema. Nesse momento, 
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alguns estudos vão discorrer sobre a relação favela, violência e narcotráfico e sua 

repercussão no ambiente escolar, como, por exemplo, o trabalho de Guimarães (1998).  

Essa autora traz, em sua pesquisa, alguns efeitos negativos da vinculação entre o 

tráfico e a imagem dos indivíduos habitantes da favela, sendo estes estigmatizados pela 

sociedade. Além disso, problematiza a ação de traficantes e grupos organizados no entorno 

e dentro do espaço escolar, fato, que segundo ela, transcende as questões de vandalismo e 

depredações, trazendo, para o cenário de discussão, questões como drogas, armas e 

ameaças de morte. 

A escola pública, nesse contexto, perde a imagem de um lugar capaz de promover 

ascensão social e de oferecer condições dignas de aprendizagem. Esse fato, evidentemente, 

causa revolta e decepção para os sujeitos provenientes de classes populares, cujas 

esperanças encontravam-se depositadas na educação. 

Em meio a essas turbulências, o interesse de algumas pesquisas volta-se para as 

repercussões da violência local no cotidiano escolar. Mais tarde, em meados de 2000, as 

pesquisas começaram a abordar os efeitos da violência na construção identitária dos 

indivíduos. Incorporam-se ao debate questões relacionadas às diferenças (físicas, de gênero, 

classe social, raça, origem territorial e grupal) entre os sujeitos que fazem parte do ambiente 

escolar e como a rejeição a isso interfere nas relações interpessoais nesse espaço.  É 

também nesse período que alguns trabalhos vão se apoiar no conceito de incivilidade para 

explicar o fenômeno na escola (SPOSITO, 2001).  

Essa mesma autora reconhece a dificuldade em analisar a violência na escola, pois tal 

análise acaba fundindo-se com a violência social, principalmente no que diz respeito ao 

crime organizado e à juventude. Logo torna-se necessário ao pesquisador um olhar crítico e 

reflexivo ao examinar ambos os fenômenos, evitando-se naturalizar ou buscar explicações 

simplistas para um fenômeno que é marcado pela complexidade.  

 

1.3 As múltiplas formas da violência na escola  

A mesma complexidade encontrada na conceituação do fenômeno e na sua 

constituição como objeto de estudo, também aparece quando se trata de classificar o 
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problema no âmbito escolar (CUBAS, 2006). Dessa forma, temos um amplo leque sobre o 

que pode ser, de fato, considerado violência na escola.  

Essa classificação, assim como sua conceituação, encontra-se sujeita aos 

determinantes socioculturais. Dessa forma, podemos encontrar o mesmo fenômeno sendo 

enfocado de formas distintas em específicas realidades. Na França, por exemplo, o 

fenômeno é categorizado entre violência, transgressão e incivilidade.  A partir dessa 

classificação, a palavra violência seria apenas utilizada para nomear casos de infração à lei, 

como, por exemplo, o uso indevido da força contra o outro, a utilização de entorpecentes, o 

latrocínio e as ofensas consideradas danosas ao bem-estar dos indivíduos enquanto a 

transgressão estaria relacionada aos atos que ferem as normas estabelecidas no ambiente 

escolar, como descaso com as tarefas, falta de cumprimento dos deveres e desrespeito 

(CHARLOT, 2002). 

A incivilidade, conforme esse autor, diria respeito aos atos que rompem as normas 

do convívio social, como insultos, desrespeito ao espaço dos outros sujeitos e aos seus 

direitos, bagunça, atos contínuos de perturbação, entre outros, sendo a diferenciação 

considerada, pelos pesquisadores franceses, como essencial no momento de definir qual 

tipo de tratamento é mais eficaz na minimização do problema. Entretanto, como argumenta 

o autor, essa diferenciação é considerada problemática, pois as categorias supracitadas 

tendem a confundir-se no meio escolar. Além disso, ele ressalta que as incivilidades 

repetitivas, cujo intuito é ferir, humilhar, desrespeitar e denegrir, podem ser enquadradas 

no status de violência.  

Para o referido autor, as manifestações da violência que permeiam o meio escolar 

podem ser divididas em três categorias: a violência na escola, a violência à escola e a 

violência da escola. Segundo ele, a violência na escola se encontra vinculada a atos violentos 

cometidos por sujeitos que não pertencem à instituição escolar, porém utilizam seu espaço 

para cometer crimes. Já a violência à escola está relacionada a atos violentos cometidos por 

alunos contra professores e contra o patrimônio institucional. Enquanto a violência da escola 

se encontra representada através da violência institucional e simbólica, cometida pela escola 
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e seus representantes contra o alunado, o que torna o ambiente propício para o surgimento 

de situações conflituosas (CHARLOT, 2005).  

A primeira categoria, supracitada pelo autor, pode ser exemplificada através dos 

trabalhos de Guimarães (1998) e Lucinda (2001), que problematizam, em suas pesquisas, a 

intervenção de grupos externos à escola, cuja ação compromete o bom funcionamento da 

mesma.   Como afirma a última pesquisadora mencionada, grupos distintos podem utilizar o 

espaço escolar para resolver problemas entre si, trazendo para esse âmbito disputas 

externas a ele. Um exemplo desse fato pode ser encontrado na pesquisa de Guimarães 

(1998), que relata a intervenção de determinados grupos no cotidiano de uma escola, 

produzindo, nesse cenário, sentimento de insegurança, incerteza, ansiedade e medo.  

Quanto a violência à escola, podemos citar como exemplo a descrição feita por Fukui 

(1992), que a caracteriza como a destruição do ambiente escolar, isto é, depredação dos 

banheiros, roubos de equipamentos pertencentes à escola, destruição de cadeiras e lousas, 

pichações de paredes e muros do estabelecimento escolar. Esses atos aparecem no trabalho 

da autora como um descaso ao patrimônio público, decorrente da ausência de 

entendimento da importância da preservação desses locais.  

Entretanto a depredação do ambiente escolar também aparece atrelada a outros 

fatores. Para Guimarães (1996), por exemplo, esses atos podem ser decorrentes da 

resistência aos mecanismos de controle e práticas padronizadoras presentes na instituição 

escolar, que favoreceriam a eclosão de manifestações violentas contra o patrimônio e os 

agentes escolares. Nesse sentido, seriam formas de contestações e um protesto contra essas 

práticas. 

A violência como forma de resistência é problematizada por Minayo (1994), que 

relaciona esse tipo de manifestação à violência estrutural, sofrida por determinados “grupos, 

classes e nações”. Seria, segundo a autora, consequência de estruturas culturais, políticas e 

econômicas que submetem os sujeitos e negam-lhes os direitos.  

O outro tipo de violência encontrado na escola está relacionado às ações dessa 

instituição em relação aos sujeitos nela inseridos. Nessa categoria, localiza-se a violência 
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simbólica, já comentada anteriormente neste trabalho.  Como afirma Bourdieu (2009), ela é 

exercida através de um poder invisível ao qual os sujeitos se submetem, em geral, sem 

compreender ou refletir sobre ele. No caso específico da escola, ela aparece na inculcação 

de valores e também nas regras, cujo intuito é moldar mentes e corpos, adequando-os a um 

sistema padronizador.  Além disso, também é evidenciado nas práticas que ensinam a 

reproduzir conhecimentos preestabelecidos. 

Como fica evidente, os vários e distintos olhares sobre o assunto produzem diversas 

versões sobre a violência que ocorre na escola. Tal abrangência de significados também 

pode ser encontrada nas explicações que se referem aos possíveis determinantes do 

fenômeno.  

 

1.4 Os determinantes da violência na escola na literatura  

As causas da violência na escola são múltiplas e, geralmente, são explicadas a partir 

da análise de fatores externos e internos ao ambiente escolar. Apresentam, portanto, 

argumentações que ora enfatizam os aspectos individuais dos sujeitos e ora se referem ao 

contexto social onde estes se encontram inseridos (ABRAMOVAY; RUA, 2002).  

Esse enfoque dual de análise é utilizado, comumente, nas investigações educacionais. 

Dessa forma, podemos encontrar explicações que apresentam um enfoque socializante ou 

psicologizante para o problema (AQUINO, 1998a). 

Como afirma o autor, os argumentos socializantes atribuem a violência na escola a 

aspectos macroestruturais. Logo, seriam decorrentes de fatores amplos que afetam o 

espaço escolar como, por exemplo, estruturas políticas, econômicas e culturais.    

Enquadram-se, nesse contexto, as justificações que responsabilizam essas estruturas 

pela exacerbação do problema (LOPES, 2004; LUCINDA, 2001). Advêm, portanto, desse tipo 

de discussão um enfoque que potencializa os aspectos exógenos, como, por exemplo, a 

pobreza, as políticas públicas, a desigualdade social, as estruturas familiares, as questões de 

gênero, a cultura, a ausência de perspectiva e os modelos éticos entre os jovens, a mídia, o 

racismo, o preconceito, o narcotráfico e os bairros violentos como geradores do fenômeno, 
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entre outros (ABRAMOVAY, 2004; ABRAMOVAY; RUAS, 2002; BELINTANE, 1998; 

GUIMARÃES, 1998; LEVISKY, 1998).  

Nessa perspectiva, a escola surge como o espaço onde eclodem os problemas 

inerentes à sociedade, sendo, portanto, apenas vítima de tais acontecimentos. Nesse 

sentido, ela seria reprodutora daquilo que ocorre nas diversas estruturas sociais (AQUINO, 

1998a).  

Entretanto, como afirma o autor, essas explicações são insuficientes para a 

compreensão do problema no contexto escolar, pois não problematizam a prática 

institucional como um dos fatores relacionados à violência. Mas, ao contrário, isentam a 

escola de qualquer responsabilidade. Contudo, como mostra o trabalho de Guimarães 

(1996), a instituição escolar não é indiferente e nem imparcial, pois é capaz de, na sua 

dinâmica, construir a violência.   

Além disso, como ressaltado por Abramovay (2004), a relação simplista entre 

pobreza, escola violenta e bairros com altos índices criminais é refutada em pesquisa 

realizada na França. A mesma autora, numa pesquisa realizada em 14 capitais brasileiras, diz 

ser possível encontrar escolas seguras mesmo em locais considerados perigosos 

(ABRAMOVAY; RUA, 2002).   

Com estas explicações não pretendemos restringir ou isolar o fenômeno pelos muros 

da escola, pois compreendemos a influência das demais estruturas sociais na ocorrência da 

violência. Contudo não podemos deixar de refletir sobre a dinâmica escolar como um dos 

instrumentos de construção e manutenção desse problema.  

Além do enfoque socializante, o estudo da violência também é justificado a partir de 

uma perspectiva psicologizante. Nesse sentido, as explicações estariam concentradas na 

personalidade do indivíduo, numa predisposição para cometer atos violentos. Procura-se 

focar, nesse tipo de análise, as condições psíquicas dos sujeitos (AQUINO, 1998a). Embora, 

como ressalta o autor, seja comum encontrar os dois tipos de perspectiva num mesmo 

estudo.  
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Esse tipo de enfoque busca na mente, e nas estruturas consideradas inerentes aos 

sujeitos, respostas que levem à compreensão do fenômeno. Segundo Debarbieux (2002b), 

isso é exemplificado em estudos cujo foco se restringe à intimidação no espaço escolar. 

Neles, são priorizados os aspectos individualizantes, enfatizando características do agressor, 

da vítima ou de suas famílias. Conforme o autor, os sujeitos desse tipo de análise são 

dissociados de seu contexto, seja este socioeconômico ou institucional, sendo focados 

apenas aspectos individuais.  

Nesse enquadre, segundo o referido autor, os comportamentos são associados à 

ausência de controle dos sujeitos. Imputando-lhes, consequentemente, a responsabilidade 

por esses atos.  Contudo, esse posicionamento, relembra o autor, é problemático, pois, ao 

patologizar a conduta de um sujeito, exime as “instituições sociais” de sua responsabilidade 

na produção do fenômeno (DEBARBIEUX, 2002b, p. 26). 

Argumentos semelhantes podem ser encontrados em discussões que tratam da 

indisciplina. Esse fenômeno, em geral, aparece associado a problemas psicológicos, que 

comprometem o comportamento e interferem na aprendizagem do educando. São 

indivíduos, que o discurso escolar retrata como problemáticos, sem limites, frutos de lares 

desajustados (AQUINO, 1998b).  

Como fica evidente, nas duas perspectivas citadas acima, as explicações encontram-

se atreladas a fatores exógenos à escola, sejam estes de cunho psicológico ou social. Esse 

tipo de postura, como afirma Abramovay (2004), é cômodo, pois não reflete nem discute a 

função e influência dos poderes instituídos em relação ao problema. Além disso, como 

ressalta, desconsidera-se a exclusão que ocorre no espaço escolar e a diferença sociocultural 

entre professores e alunos advindos de camadas populares.  

A mesma autora descreve como possíveis causas internas da violência na escola: a 

idade dos alunos, o nível escolar no qual se encontram, as regras disciplinares, os castigos, a 

postura dos educadores em relação aos alunos e a prática pedagógica como agravantes da 

situação (ABRAMOVAY; RUA, 2002). Contudo enfatiza que tais causas não podem ser 

analisadas isoladamente, mas dentro de um contexto mais amplo. Nesse sentido, muitas 

pesquisas procuram analisar o fenômeno a partir de um enquadre “multidimensional e 
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transdisciplinar”, possibilitando, assim, a contribuição de vários campos de conhecimento no 

estudo do fenômeno (ABRAMOVAY, 2004, p. 79).  

Entretanto, a despeito das discussões sobre causas exógenas e endógenas ou sobre o 

cuidado em evitar enfoques individualizantes e simplistas, há uma tendência em fazer 

associações entre a violência e a pobreza. Conforme a autora citada acima, é comum tal 

referência. Logo as expressões de violência que atravessam a sociedade, para muitos 

sujeitos, estariam ligadas às classes populares (LUCINDA, 2001).    

No caso especifico da violência que ocorre na escola, essas atribuições também são 

percebidas. Como mostra o estudo sobre exclusão e escola, realizado por Dubet (2003), o 

discurso categorizante em relação aos alunos de classes populares vem atrelado aos estudos 

que focam os problemas sociais. Logo os alunos advindos de tal meio passaram a ser 

rotulados de “difíceis” e problemáticos, em decorrência do meio social no qual se 

encontravam inseridos.    

Essas construções discursivas, como veremos adiante, tendem a produzir 

categorizações que estereotipizam os sujeitos provenientes de determinadas classes sociais, 

atribuindo-lhes características negativas e responsabilizando-os, direta ou indiretamente, 

pela violência no âmbito escolar. Entretanto, antes de adentrar nessa discussão, torna-se 

necessário discorrer sobre o que entendemos por categorização e estereótipos. 

 

2.  CATEGORIZAÇÃO 

Um dos primeiros autores a se interessar pela investigação sistemática do processo 

de categorização foi Gordon Allport (PEREIRA, 2002). Na sua clássica obra, La Naturaleza Del 

Prejuicio, ele o concebe como um processo cognitivo natural e inevitável ao qual a mente 

humana recorre para organizar o mundo a sua volta, sendo as generalizações e classificações 

essenciais na orientação das ações cotidianas dos indivíduos (ALLPORT, 1962).  

Sua importância também é salientada pelos psicólogos cognitivos, que presumem a 

categorização como uma unidade básica do pensamento, que auxiliaria na classificação dos 
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objetos e entidades, agregando-os em uma categoria geral. Nesse sentido, ela serviria para 

organizar e tornar coeso o mundo social (BILLIG, 2008). 

Fazendo menção a Eleonor Rosch, o referido autor afirma que, na perspectiva 

cognitivista, uma categoria existe quando vários objetos distintos são tratados da mesma 

forma. Assim, quando dizemos que uma xícara é vermelha ou um tapete é vermelho, nós os 

colocamos em uma categoria ampla, que seriam os objetos vermelhos, sendo esse processo 

considerado pelos cognitivistas como fundamental, com bases fincadas em fatores 

perceptuais e biológicos. Este último fator foi utilizado por alguns teóricos da cognição para 

explicar a necessidade dos organismos de resumir a informação, minimizando as diferenças 

entre os estímulos, de maneira que elas possam ser usadas comportamental e 

cognitivamente (BILLIG, 2008). Entretanto, como veremos mais adiante, o referido autor 

argumenta que essa concepção traz uma ideia restrita do pensamento humano, além de 

naturalizar os estereótipos e o preconceito, concebendo-os como exemplos de 

simplificações resultantes do processo de categorização.  

Essa concepção sobre o pensamento humano é questionada pelos psicólogos 

discursivos, que rejeitam a ideia da categorização como apenas um processo cognitivo, 

compreendendo-a como uma importante parte dos discursos das pessoas, pois, no curso das 

conversações cotidianas, são utilizadas para classificar os sujeitos em diferentes grupos, 

como, por exemplo, amigos, imigrantes, extrovertidos, estrangeiros, entre outros. Uma 

ilustração simples sobre sua importância nos discursos cotidianos são as notícias 

jornalísticas, onde os sujeitos são descritos, avaliados e compreendidos a partir da categoria 

na qual se encontram inseridos, como nas seguintes frases: “modelo revela a vida secreta de 

estrela”, “esposa encontrada morta”1 (POTTER; WETHERELL, 1987, p.116).  

Esses autores ressaltam que o estudo da categorização é considerado fundamental 

para os cientistas sociais. No caso específico dos psicólogos sociais, sua importância reside 

no fato de auxiliá-los a compreender como os processos de categorização influenciam a 

formação dos grupos sociais e as características a eles atribuídas. Entretanto é importante 

salientar que o resultado de tal processo não é consensual entre os psicólogos, mas tema de 

                                                           
1
  No original: “model reveals star's secret life”, “wife found murdered”. 
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discussões e divergências entre eles (ALLPORT, 1962; BILLIG, 1985, 2008; EDWARDS, 1991; 

HOGG; ABRAMS, 1988; POTTER; WETHERELL, 1987; TAJFEL, 1982). Essas divergências, como 

veremos neste capítulo, abarcam a ênfase nos processos cognitivos em detrimento de 

outros aspectos na formação de categorizações, e em sua consequente responsabilização 

pelo surgimento e manutenção dos estereótipos e do preconceito. 

 

2.1 Categorização, estereótipos e preconceito 

Walter Lippman, jornalista americano, é considerado o primeiro a produzir um 

estudo científico que trata sistematicamente o conceito de estereótipo (HOGG; ABRAMS, 

1988).  Na sua obra, Public Opinion, ele analisa como as pessoas constroem representações 

da realidade social e como essas representações sofrem a influência de determinantes 

internos e externos. Segundo o autor, o mundo social oferece uma infinidade de 

informações para os sujeitos, que, sendo incapazes de lidar com tamanha complexidade, 

recorrem a um sistema de valores construídos socialmente. Esses valores se apoiariam na 

cultura, sendo ela a responsável pela maneira como são produzidos os estereótipos do 

mundo social. Os sujeitos, então, apoiados em imagens acumuladas ou preexistentes em 

suas mentes, selecionariam aquelas informações cujo significado oferece uma versão 

coerente da realidade. Nesse sentido, os estereótipos seriam utilizados pelas pessoas com o 

objetivo de economizar esforço, simplificando as representações do mundo por elas 

conhecido. A partir desse olhar, eles são considerados negativos e incorretos, pois seriam 

provenientes de processos equivocados do raciocínio, sendo tidos como fotografias de um 

tipo de processo mental fixo. Logo não poderiam ser modificados a partir de intervenções 

educacionais (PEREIRA, 2002).   

Allport (1962), contemporâneo da psicologia social, também utiliza o argumento da 

simplificação para explicar o surgimento dos estereótipos, bem como o do preconceito. O 

autor sugere que a incapacidade de os sujeitos lidarem com informações complexas cria a 

necessidade de reduzi-las, levando-os a cometer generalizações distorcidas, cujo resultando 

é o preconceito. Este último é descrito, em seu estudo, como uma atitude negativa contra os 

sujeitos pertencentes a um determinado grupo, baseada nas características conferidas a 
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eles. Esse tipo de justificativa, além de defender a predisposição humana ao preconceito, 

limita-o a um mero produto da categorização.  

Utilizando esse mesmo raciocínio, o referido autor analisa os estereótipos e os 

concebe como crenças exageradas a respeito de uma categoria, sendo sua principal função 

justificar a conduta dos indivíduos em relação a ela, bem como a aceitação ou rejeição de 

um grupo específico.  Eles seriam então utilizados para selecionar e simplificar aquilo que é 

percebido pelos sujeitos. Nessa perspectiva, o seu surgimento é associado ao processo de 

categorização dos grupos e dos indivíduos, sendo considerado um processo mental 

necessário, normal e inevitável, pois permite aos indivíduos construir classes e 

agrupamentos para auxiliá-los na vida cotidiana.  

Argumentos semelhantes são usados pelos psicólogos sociais cognitivos, cujo foco de 

estudo são os processos cognitivos subjacentes a categorização e as suas consequências. 

Pesquisas desse tipo procuram determinar quais mecanismos da cognição estão envolvidos 

no processo de categorização, como os sujeitos dividem o mundo social em grupos distintos, 

bem como quais efeitos a categorização tem sobre a percepção e entendimento dos 

sujeitos, sendo esse processo o meio utilizado pelos indivíduos para transformar a 

complexidade da realidade em uma versão simplificada e de fácil compreensão (POTTER; 

WETHERELL, 1987).   

Seguindo essa linha de pensamento, os pesquisadores cognitivistas procuram 

compreender e explicar o surgimento dos estereótipos e da discriminação, abordando-os 

como consequência natural da forma como organizamos o mundo em categorias, o que, 

inevitavelmente, resultaria no preconceito, cuja manifestação é produto da forma como as 

diferenças entre categorias grupais são exageradas e as distinções dentro dela são 

minimizadas. O processo mencionado está intrinsecamente, vinculado aos mecanismos 

perceptuais dos sujeitos (POTTER; WETHERELL, 1987). 

Entretanto as premissas defendidas pela abordagem supracitada apresentam alguns 

problemas. Entre eles, a tendência em considerar todo pensamento como, naturalmente, 

preconceituoso, sendo este entendido como um mero produto de processos naturais da 

categorização. Nesse sentido, a própria concepção desse processo, como proposta na 
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cognição, leva-nos a fazer esse tipo de inferência. Nela, presume-se que os estímulos, 

quando categorizados, implicam uma simplificação distorcida da realidade, pois eles são 

amplamente diferentes e exigem do indivíduo a redução através da categorização, sendo 

então esse processo o ato pelo qual colocamos estímulos diferentes em categorias que os 

assemelham, como no exemplo já citado neste trabalho. Esse processo seria o meio utilizado 

para dar conta da complexidade, restringido-a a proporções que possam ser administradas 

pelos sujeitos (BILLIG, 2008).   

Essa ideia de normalidade e funcionalidade não se aplica apenas ao preconceito, mas 

também é utilizada para explicar o processo de estereotipização. Como afirma Taylor, 

“estereotipar é uma consequência dos processos cognitivos normais” (1982, p. 83, apud 

BILLIG, 2008). Winder, ao se referir a relações grupais, afirma, “o viés interno e externo a um 

grupo pode ser uma consequência dos processos de categorização normais” (1982, p. 232, 

apud BILLIG, 2008). 

 Entretanto, como alertam Potter e Wetherell (1987), esse tipo de argumentação traz 

alguns problemas, pois sugere que o preconceito e estereótipos não sofrem a influencia de 

processos ideológicos ou construções sociais historicamente construídas, mas são 

simplesmente resultados da maneira como nosso sistema cognitivo está organizado para 

responder às categorias.  

Como afirma Billig (2008), nesse tipo de modelo, há uma tendência em reduzir os 

sujeitos a pensadores burocráticos, que processam, selecionam, organizam e simplificam as 

informações complexas existentes no mundo. O pensamento, nesse contexto, é 

assemelhado a um processo mecânico, cuja função é solucionar os problemas cognitivos dos 

sujeitos, desconsiderando-se, segundo ele, os aspectos conflitantes relacionados à mente.   

Refuta-se, no trabalho do autor, a ideia cognitivista, que defende um único modo de 

funcionamento do pensamento humano, desprezando, dessa forma, a variabilidade, 

contradição e diferenças inerentes a ele.  

Os psicólogos discursivos rejeitam essa inércia do pensamento humano, pois 

entendem que esse tipo de concepção produz uma ideia de sujeito, determinado por 

processos categóricos irrefletidos, predeterminados, automáticos.  De acordo com Potter e 
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Wetherell (1987), as concepções advindas da cognição social enfatizam a inflexibilidade, 

fixidez e inevitabilidade dos estereótipos. Essa concepção termina por obliterar o caráter 

funcional dos estereótipos nas relações intergrupais, desconsiderando os aspectos 

discursivos e pragmáticos relacionados à produção de estereótipos.  O estudo dos autores, 

ao contrário, procura enfatizar as práticas sociais discursivas relacionadas à produção dessas 

classificações, revelando, dessa forma, a dinamicidade do pensamento humano.   

Para exemplificar que a mente não está limitada a um pensamento unilateral ou 

apenas a processos inflexíveis, Billig (2008) nos convida a inverter as premissas da 

categorização, chegando, dessa forma, ao princípio da particularização. Essa inversão, é 

necessário frisar, não desconsidera o fato de que as pessoas categorizam as coisas, pois essa 

negação, segundo ele, seria inaceitável. Mas oferece uma nova possibilidade para refletir 

sobre as estratégias que podem ser desenvolvidas na nossa argumentação.  A partir desse 

princípio, em vez de o preconceito e os estereótipos serem frutos de generalizações 

distorcidas, eles poderiam ser explicados pelo princípio da particularização. Isso implica, por 

exemplo, que em vez de sugerir que a violência na escola pública é decorrência de fatores 

inerentes a todos os sujeitos pobres, poder usar o argumento de que apenas alguns jovens 

pobres, provenientes de famílias desestruturadas, ou cuja tendência é violenta, são 

responsáveis pela violência na escola pública. Nota-se que o segundo argumento 

particulariza quem é o jovem violento, ou seja, aquele de “família desestruturada” e que 

possui “uma tendência individual para violência”.  Nesse exemplo, o preconceito contra os 

sujeitos provenientes de classes populares não aparece como produto de processos 

cognitivos automáticos e generalizantes, mas como uma estratégia de particularização. A 

proposta deste autor nos mostra que, ao analisar os estereótipos e o preconceito, devemos 

considerar a forma como as categorizações e particularizações são utilizadas pelos sujeitos 

em seus discursos, pois, ao contrário dos pressupostos da cognição, essas classificações não 

são produtos aleatórios, mas exercem uma função.   

Tal fato aparece em estudos realizados numa perspectiva discursiva, onde é revelada 

a intencionalidade da escolha e formulação de determinadas categorias, objetivando realizar 

fins específicos. Nesse sentido, para os psicólogos discursivos, um dos problemas 

relacionados à investigação desse fenômeno encontra-se na falha em investigá-lo como uma 
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prática social, que envolve o uso de linguagem específica a fim de alcançar determinadas 

metas (POTTER; WETHERELL, 1987), bem como na ausência de discussões a respeito do 

contexto social de sua ocorrência, sendo este último considerado por Edwards (1991) uma 

das sérias dificuldades encontradas nas pesquisas sobre esse fenômeno. 

Esse autor sugere que a percepção exerce um papel importante na formação de 

categorias. Contudo, como afirma, não deve ser desconsiderada a interferência das 

construções discursivas nesse processo. A categorização é concebida, em seu trabalho, como 

uma “pratica social”, cujos aspectos cognitivos ou perceptuais devem ser compreendidos 

como meios utilizados pelos sujeitos na sua ação discursiva.  Assim, a produção discursiva de 

categorias é considerada uma forma de ação, realizada pelos indivíduos em suas interações 

sociais, com propósitos definidos.  É, portanto, através da fala que os sujeitos defendem, 

acusam, justificam, negam e criam distintas versões da realidade. A linguagem, nessa 

perspectiva, não é vista como algo pronto, mas como um ato social capaz de realizar coisas.  

Os sujeitos, aqui, não se encontram dissociados dos acontecimentos, dos grupos, ou 

de outros indivíduos, mas constroem categorias, por meio de seus discursos, nas suas 

interações cotidianas. Esse processo é decorrente de textos, descrições, relatos e 

argumentações, que se encontram sujeitos a um contexto, onde lhes são atribuídos sentidos 

determinados. Por isso, o autor enfatiza a necessidade do estudo desse fenômeno em um 

contexto de prática discursiva, dando a devida atenção ao modo como as categorias 

linguísticas são usadas na fala dos indivíduos e na sua função retórica (EDWARDS, 1991).   

Apesar das críticas feitas ao modelo cognitivista, salientamos que a nossa intenção 

não é desprezar os conhecimentos advindos da abordagem cognitiva, mas, como Billig 

(2008), questionamos a visão reducionista a respeito da “natureza humana” (p. 196) e os 

pressupostos que defendem o preconceito e estereótipos como simples respostas 

adaptativas do sujeito aos estímulos externos. Acreditamos, como o autor, na habilidade da 

mente humana em posicionar-se de distintas formas perante um evento específico. 

Compactuamos, portanto, com os pressupostos da perspectiva discursiva, quando afirmam 

que a mente humana supera a função de processamento de dados (BILLIG, 1985, 2008; 

POTTER; WETHERELL, 1987).   
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A exemplo de Billig (2008), cremos que os pressupostos advindos da cognição social 

desconsideram as implicações retóricas da categorização e a importância da linguagem 

como instrumento que exerce papel essencial na argumentação das pessoas (p.210), na 

maneira como justificam, persuadem, defendem e combatem versões distintas dos 

acontecimentos.   

Concordamos com Oliveira Filho (2003), quando afirma que os estudos, cuja ênfase 

encontra-se voltada para os aspectos estritamente psicológicos do preconceito e dos 

estereótipos, deixam, em geral, de considerar os aspectos ideológicos subjacentes a ele e 

seus determinantes sociais, bem como as práticas discursivas na construção desse 

fenômeno.  A esse respeito, o autor afirma que o modelo da cognição social, além de 

desconsiderar a construção ideológica relacionada aos estereótipos, também despreza, em 

seus estudos, os interesses de determinados grupos na sua propagação e as estruturas de 

poder envolvidas na sua construção. Esses sujeitos, como descritos pelos cognitivistas, 

parecem dissociados dos determinantes sócio-históricos que interferem na construção do 

conhecimento.  

Tajfel, psicólogo social cognitivo, cujos estudos distanciam-se de uma perspectiva 

estritamente individualista, desenvolveu a teoria da identidade social e propôs a influência 

do elemento contextual e conflitivo no processo da categorização.   

Apoiado na proposta inicial de Allport sobre categorização, ele traz importantes 

contribuições para a análise dos estereótipos nas relações intergrupais. O referido autor o 

define como atribuições de características psicológicas gerais a grandes grupos humanos, 

tendo entre suas funções a simplificação e a ordem, onde há complexidade e grande 

quantidade de informações recebidas do meio. Essas simplificações geralmente são 

realizadas por meio de categorizações e podem maximizar as diferenças entre os grupos, 

além de criar distinções inexistentes (TAJFEL, 1982).   

O mencionado autor analisou, de forma sistemática, as estratégias utilizadas pelos 

sujeitos para diferenciar seu grupo dos demais, observando que os sujeitos favoreciam o 

endogrupro enquanto rejeitavam os grupos externos. Isso levou o preconceito a ser 

entendido como consequência de estratégias psicossociais, cujo objetivo seria alcançar uma 
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identidade positiva com o grupo de pertença a partir da atribuição de valores negativos ao 

exogrupo. Dito de outra forma, os sujeitos determinam o valor de seus grupos comparando-

os com outros grupos. Essa comparação interatua com a identidade social e tende a ser 

distorcida à medida que seja preciso tornar a imagem do grupo de pertença positiva, 

levando o sujeito a comparar a sua categoria com as demais, favorecendo o seu grupo e 

criando uma imagem positiva a seu respeito (PEREIRA, 2002).  

Os resultados dessa estratégia, como ressalta o autor, seriam semelhantes aos 

encontrados no trabalho de Allport, isto é, minimizam-se as distinções dentro do grupo de 

pertença, considerando seus integrantes semelhantes e superestimam-se as diferenças 

intergrupais, levando à pressuposição de que os sujeitos pertencentes ao endogrupo são 

distintos dos afiliados ao exogrupo. As experiências conduzidas por Tajfel mostraram que o 

fato de colocar os indivíduos em grupos, independentes dos critérios utilizados na seleção, 

eram o bastante para que elas privilegiassem seu grupo de pertença e desfavorecessem 

aqueles que a ele não pertenciam.  

Os estereótipos seriam, então, produtos do processo de categorização e teriam 

quatro funções: a primeira, já comentada acima, diz respeito à simplificação e organização 

dos estímulos sociais. A segunda encontra-se relacionada à defesa de valores, sendo os 

estereótipos instrumentos pelos quais os sujeitos os preservariam. A terceira diz respeito 

aos atos coletivos de um grupo contra os membros de outros grupos. Nesse sentido, os 

estereótipos grupais são criados a fim de compreender os acontecimentos sociais, em geral, 

considerados negativos, ou para justificar ações contra os indivíduos ou grupos considerados 

responsáveis por esses acontecimentos. Por fim, os estereótipos também exercem a função 

de diferenciar o próprio grupo de outros grupos, atribuindo, em geral, ao primeiro 

características positivas (TAJFEL, 1982).           

Como fica evidente, a construção dos estereótipos no trabalho do autor ultrapassam 

os aspectos individuais e cognitivos, trazendo, para o cenário de discussão, os aspectos 

contextuais e conflitivos relacionados ao fenômeno. Conforme Álvaro e Garrido (2006), o 

trabalho desenvolvido por Tajfel procura estudar o fenômeno analisando as relações entre 
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as funções sociais e individuais, utilizando, para isso, as explicações desenvolvidas na teoria 

da identidade social.  

A teoria supracitada explica que a autopercepção determinada pelo grupo do qual o 

sujeito faz parte leva-o, muitas vezes, a adotar comportamentos discriminatórios com 

relação aos grupos cujos valores e culturas são considerados diferentes. Nesse sentido, os 

estereótipos estariam profundamente ligados aos conflitos intergrupais e aos significados 

atribuídos pelos sujeitos às informações que circulam nesses grupos (TAJFEL, 1982). Como o 

autor afirma “... os estereótipos comuns a um grande número de pessoas provêm de, e são 

estruturados pelas relações entre os grupos sociais e entidades em larga escala” (p. 163). 

             Os estereótipos, então, seriam resultantes de processos cognitivos e perceptuais que 

tendem a defender a igualdade entre os integrantes da mesma categoria, sendo utilizados 

para justificar, explicar e racionalizar os próprios comportamentos, bem como os dos demais 

membros de outras categorias. Além disso, eles determinariam as atitudes e condutas em 

relação aos integrantes do exogrupo, buscando valorizar seu próprio grupo (PEREIRA, 2002).         

 Seu trabalho ultrapassa as ideias contidas no paradigma do processamento de 

informações e busca compreender também as interferências relacionadas ao contexto social 

na formação das categorias, nos processos cognitivos e na delimitação da conduta do 

indivíduo (OLIVEIRA FILHO, 2003). Entretanto, mesmo trazendo novos elementos para a 

discussão sobre o processo de categorização seu trabalho, assim como os demais estudos 

realizados pelos psicólogos sociais cognitivos, mostra algumas dificuldades.   Entre elas, a 

ideia da categorização como um processo inevitável e a reprodução de ideias cuja ênfase 

recai sobre a homogeneidade do funcionamento mental humano (WETHERELL; POTTER, 

1992; OLIVEIRA FILHO, 2003), o que nos reporta à ideia da inevitabilidade dos estereótipos e 

do preconceito. Além disso, segundo os autores, a teoria citada acima, assim como a 

cognição social, tende a acentuar o processo perceptual na elaboração da categorização.  

Em contradição à ênfase cognitiva, presente nas duas teorias supracitadas, autores 

relacionados à perspectiva discursiva argumentam que o processo de categorização, atitudes 

preconceituosas e a formação dos estereótipos transcendem os aspectos cognitivos e 

perceptuais, revelando a interferência de determinantes sócio-históricos, culturais e 
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ideológicos na manutenção e propagação destes fenômenos a respeito de determinados 

grupos (WETHERELL; POTTER, 1992).  

Esse fato pode ser encontrado em pesquisas sobre grupos específicos, como, por 

exemplo, negros (DUCAN, 1976; CAMINO, 2001) ou em teorias cujos pressupostos 

afirmaram, durante décadas, a degeneração de determinadas raças, sendo este um dos 

principais argumentos utilizados na Alemanha para exterminar grupos específicos, ou, ainda, 

as argumentações que corroboraram a subjugação dos negros à escravidão (TAJFEL, 1982).  

Podemos citar, também, os estereótipos utilizados pelos colonizadores para descrever o 

índio, retratando-o como incivilizado, preguiçoso, supersticioso e ignorante, cuja condição 

deplorável na qual se encontrava exigia a intervenção “urgente” das boas almas europeias.  

Salientamos, no entanto, que essas argumentações e estudos não serão aqui analisados, 

pois fugiriam ao escopo desse trabalho.   

Nossa intenção, ao citar os estudos e as teorias acima, é exemplificar a 

intencionalidade da categorização e as ideologias subjacentes a ela, mostrando, dessa 

forma, que esse processo não pode ser reduzido a meros reflexos de pensamentos ou a 

processos já supracitados.  Mas devem também ser compreendidos como construções 

discursivas que circulam entre os grupos sociais, formando versões distintas de indivíduos e 

grupos e elaborando categorias que os estereotipizam.  

Como argumenta Oliveira Filho (2003), não estamos isolados do mundo a nossa volta. 

Dessa forma, sofremos a influência dos vários discursos que nos rodeiam e construímos 

verdades e versões distintas da realidade a partir desses discursos. Portanto, ao falar sobre 

estereótipo e preconceito, não podemos tratá-los como algo dissociado do mundo externo, 

mas como parte das interações discursivas cotidianas.  

O mesmo autor enfatiza que os estereótipos são utilizados pelos sujeitos para 

justificar as diferenças intergrupais, exercendo importante função na sua reprodução e 

manutenção, sendo, segundo ele, do ponto de vista discursivo, práticas pelas quais as 

desigualdades entre os grupos são perpetuadas.  
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Nesse sentido, a perspectiva discursiva traz grandes contribuições para análise da 

categorização e seus efeitos, pois nela os fenômenos supracitados são considerados 

construções sociais. Segundo Potter e Wetherell (1987), os estudos nessa linha encontram-

se voltados para a ação, o contexto e a categorização do discurso. Assim, a análise se 

concentra no modo como as categorias são utilizadas na fala e escrita para cumprir 

determinadas funções, como, por exemplo, justificar, culpar, defender, etc. Além disso, essa 

perspectiva permite analisar as implicações da categorização. Como afirmam os autores, a 

preocupação está na forma como as pessoas atribuem sentidos ao mundo. A categorização, 

aqui, não está limitada aos processos cognitivos, mas é concebida como construções que 

exercem tarefas específicas.  

A partir desse olhar, a categorização, os estereótipos e o preconceito são tratados 

como construções, realizadas pelos indivíduos em suas práticas sociais, sendo estes 

atravessados por sentidos construídos nas interações discursivas dos sujeitos. Essas 

construções, como supracitado, não estão dissociadas do contexto sócio-histórico dos 

indivíduos e nem distantes dos interesses ideológicos subjacentes a determinados grupos 

dentro da sociedade, como veremos no próximo tópico.  

 

2.2 A categoria “Pobreza” e sua constituição como causa da violência 

Os discursos sobre pobreza no país são permeados por pressupostos que designam 

negros, pobres, moradores de favelas e de periferias como sujeitos violentos, indivíduos 

fracassados ou potenciais criminosos. Essas concepções foram construídas por teorias 

científicas e também pelo discurso midiático, que, ao longo da história, perpetuou esses 

estereótipos.  

 Perlman (1977), autora que realizou um estudo nas favelas do Rio de Janeiro no final 

da década de 60, constatou que os estereótipos sobre as classes populares eram 

extremamente difundidos em vários segmentos da sociedade, sendo considerados por ela 

como ideologias, usadas pelo poder público para criar medidas em relação a esses sujeitos.  
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 Na época, eram atribuídos a esses indivíduos características negativas, como, por 

exemplo, a desorganização, a violência e a promiscuidade, características, cujo alicerce 

encontrava-se embasado em teorias amplamente aceitas pela sociedade em geral. Entre tais 

teorias podemos citar as de cunho racista, cujos pressupostos foram disseminados no país.    

 Patto (1990) afirma que elas foram amplamente utilizadas no Brasil para sustentar os 

argumentos que asseveravam a inferioridade de negros, mestiços e indivíduos oriundos de 

camadas populares. Essas teorias, como afirma Coimbra (2001), eram fortalecidas pelas 

ideias provenientes do movimento higienista, que ganham espaço na Europa no final do 

século XIX e arrebanham profissionais de distintas áreas de conhecimento no Brasil como, 

por exemplo, pedagogos e arquitetos, entre outros, além, é claro, de seus principais 

defensores, os psiquiatras.   

 Nesse cenário social as ideias oriundas desse movimento foram bem aceitas naquele 

Brasil que acatava, sem discussão, as teorias raciais importadas da Europa. Os pressupostos 

de tal movimento concebiam a população pobre como um obstáculo ao sucesso do país, 

pois era composta por indivíduos sem valores morais. Patto (1999) afirma que os pobres 

eram rotulados pela imprensa como:  

[...] degenerados, anormais, selvagens, ignorantes, incivilizados, feios, 
desordeiros, rudes, grevistas, incapazes, preguiçosos, boêmios, anarquistas, 
brutos, irresponsáveis, desregrados, perniciosos, bêbados, farristas, 
decaídos, nocivos, arruaceiros, desocupados, marginais, deletérios, 
animalescos, simiescos, medíocres, sujos, libertinos, trapaceiros, parasitas, 
vadios, viciados, ladrões, criminosos (pg. 184).  

 
Esses rótulos, segundo a autora, também se estendiam para as famílias pobres, 

concebidas como desestruturadas e imorais.   

 Com a superação das teorias racistas, a explicação para a decadência da população 

brasileira voltou-se para a teoria da carência cultural, produzida nos Estados Unidos na 

década de 60 e 70 (PATTO, 1990).  Nessa perspectiva, negros e grupos minoritários eram 

vistos como portadores de algum problema psíquico, proveniente do ambiente e do modo 

como viviam (PATTO, 1992).   
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Essa teoria aparece no Brasil imbuída de conhecimentos que reforçam a 

discriminação e os estereótipos contra as camadas pobres. Nela, como a autora enfatiza, 

impera uma visão determinista, reduzindo os problemas de aprendizagem às características 

individuais dos sujeitos. Tal teoria procura justificar o insucesso das minorias, deslocando as 

críticas dos aspectos biológicos para os ambientais. A atenção, agora, é entender por que 

determinados sujeitos apresentam “falhas na aprendizagem”. Conclui-se, portanto, que 

muitas crianças não aprendiam devido ao famoso “déficit cultural”, originado pelo ambiente 

pobre onde eram criadas. Logo os pais eram os principais acusados pela incapacidade de 

oferecer aos filhos os valores culturais e morais necessários para se tornarem bons cidadãos.  

Vale ressaltar que as concepções (teoria da carência cultural ou teorias racistas) 

rapidamente associavam o indivíduo pobre ou negro a todos os tipos de mazelas existentes 

na sociedade, inclusive a predisposição para a violência. As explicações racistas, por 

exemplo, ressaltavam as características físicas (tamanho do crânio, traços faciais, entre 

outros) como indicadores da predisposição para a criminalidade (PATTO, 1999). Já a teoria 

da carência cultural vai buscar explicações na origem ambiental, para atribuir ao indivíduo o 

status de violento, isto é, a ausência de cuidado dos pais, a agressividade presente nos lares 

pobres, a violência sofrida dentro de casa, a ausência de valores morais tendiam a gerar 

indivíduos perturbados psicologicamente. Isso, facilmente, os levaria a reproduzir esses 

mesmos comportamentos fora de casa, tornando-os uma ameaça para a sociedade.   

Historicamente, o ambiente onde os pobres vivem é vastamente criticado pela 

minoria dominante, sendo alvo de pressupostos cujo teor é negativo e tendencioso. Como 

Perlman (1977) argumenta, referindo-se às favelas na década de 60, são locais concebidos 

como antros de vagabundos, prostitutas, delinquentes, ou seja, a escória da sociedade.  

Essas ideias encontraram, nessa época, guarida entre os pesquisadores e outros 

setores da população, sendo aceitas como um fato. Criou-se, então, uma relação entre as 

crenças populares e as teorias científicas apregoadas naquela época, corroborando muitas 

concepções a respeito dos sujeitos advindos de camadas populares. São idéias, segundo a 

autora, cuja “função ideológico-política” é manter a ordem social que as criou (PERLMAN, 

1977, p. 290).  
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  Diante dos argumentos supracitados, não é surpresa alguma encontrar, mesmo hoje, 

discursos que estereotipizam esses lugares e produzem sentidos negativos em relação aos 

seus habitantes. Como exemplo, temos os discursos midiáticos, que, mesmo no passado, já 

geravam uma imagem bastante negativa a respeito da pobreza e dos males dela 

proveniente, inclusive aqueles que se referem à violência.   

 Os referidos discursos, em geral, vinculam a pobreza à violência através de um 

repertório que associa os termos “jovens infratores, suspeitos e delinquentes” a expressões, 

como, “favelas, morros, locais perigosos”.   Nesse sentido, a mídia exerce uma forte 

influência sobre a maneira como os indivíduos constroem e interpretam os fenômenos 

sociais (MEDRADO, 1999). 

 No caso do Coque, não é diferente, como atestam as pesquisa de Freitas (2005) e 

Ferreira (2007), nas quais aparecem várias notícias jornalísticas que tendem a construir 

estereótipos negativos sobre o bairro e seus habitantes, perpetuando o preconceito contra 

esses sujeitos.  Os estereótipos negativos, vale ressaltar, também circulam no espaço 

escolar, como veremos aqui.  

 

2.3 Categorização do aluno de camadas populares   

A história educacional tem sido marcada por discursos, que produzem estereótipos 

sobre os alunos oriundos de classes populares. Esses discursos aparecem imbuídos de 

pressupostos provenientes de vários campos científicos, como, por exemplo, a Sociologia, a 

Psicologia e a Medicina (ANDRADE, 2003; COLLARES; MOYSÉS, 1996; PATTO, 1990; 1992;).  

Como Patto (1990) afirma, na década de 40, inúmeras crianças oriundas de classes 

populares eram avaliadas por profissionais de saúde, cujos diagnósticos ressaltavam a 

inaptidão ou déficit desses indivíduos. Esses diagnósticos vinham respaldados por 

argumentos que procuravam explicar a inferioridade cultural das camadas pobres da 

população como principal determinante dos problemas escolares.  
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A autora argumenta que a explicação de “carência cultural”, baseada em 

pressupostos ambientalistas, acabou por perpetuar a discriminação contra alunos pobres, 

pois os retrata como portadores de algum problema de ordem psíquica que os impede de se 

desenvolver emocional e intelectualmente. Esses problemas aparecem em vários discursos 

científicos como consequência de lares desajustados, onde as famílias são concebidas como 

desinteressadas, incultas e violentas. Esses pressupostos acabaram por fomentar crenças 

preconceituosas a respeito dos alunos e famílias pobres.  

Nessa perspectiva, a família de baixa renda é classificada como “desestruturada” e é 

responsabilizada pela ausência de segurança, afeto, estímulo e conforto, gerando indivíduos 

cujas carências emocionais tendem a repercutir na vida escolar. Esses indivíduos são, em 

geral, categorizados na escola como problemáticos, agressivos e revoltados (COLLARES; 

MOYSÉS, 1996).  

A pobreza, nesse aspecto, é a causa de todos os males. Portanto, segundo a autora, 

estar nessa condição é estar à margem da sociedade. É ser concebido como um ser despido 

de valores morais, de educação, de vontade, de sonhos. Enfim, é estar fadado ao fracasso.  

Essa percepção aparece na pesquisa realizada por Gama (1991) em escolas públicas de 

seis municípios.  Nesse estudo, a maioria dos professores entrevistados identifica a pobreza 

como um dos principais agravantes do mau desempenho escolar e descreve o educando 

como desinteressado e apático. Além disso, os pais são descritos como negligentes, 

ausentes, irresponsáveis, sendo culpabilizados pelos problemas educacionais dos filhos.  

Embora hoje a literatura acadêmica questione essas teorias e argumente que 

apresentam um teor ideológico evidente, encontramos seus pressupostos profundamente 

arraigados nos discursos de profissionais da educação, que, em geral, retratam os alunos 

pobres como indivíduos carentes intelectualmente, fisicamente e culturalmente, incivilizado, 

sem hábitos higiênicos, sem normas, com forte carência afetiva (ZALUAR; LEAL, 2001; 

MAZZOTTI, 2006; ASSIS, 2007). Esses problemas aparecem em algumas das pesquisas 

mencionadas associados à ausência dos pais, que são concebidos como analfabetos, 

ignorantes e violentos.  
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Os mesmos argumentos usados para justificar o insucesso educacional dos alunos 

provenientes de camadas pobres têm sido muitas vezes mobilizados para explicar a violência 

que ocorre na escola. Dessa forma, encontramos em algumas pesquisas discursos que, 

mesmo abordando múltiplas causas, creditam à pobreza e à família dos alunos a 

responsabilidade pelo problema, bem procuram no ambiente imediato desses sujeitos 

justificações para a manifestação do fenômeno (LOPES, 2004; PEREIRA, 2003; MATTOS, 

2005; BURGOS, 2007).   

 Desejamos mencionar ainda duas pesquisas realizadas em escolas públicas do Recife. 

Na primeira, Cruz (1998) investiga as representações sociais de professores sobre a prática 

docente e mostra que, quando os professores se referem ao aluno e à família de camada 

popular, em geral, usam termos que os marginalizam. A segunda, realizada por Silva (2008), 

discute o problema da violência e indisciplina na escola pública e revela, em discursos de 

professores, uma tendência em atribuir aos alunos pobres características, como, por 

exemplo, “mal educado”, “carente”, “violento”, “desrespeitador”. Os estereótipos negativos 

também se estendem às famílias, que são retratadas como “desestruturadas”, “violentas”, 

“sem limites”, entre outros.  

Na maioria das pesquisas supracitadas, os professores mobilizam conceitos 

provenientes de vários campos científicos para justificar os problemas dos alunos advindos 

de camadas populares, entre esses, a violência.  Seus argumentos tendem a potencializar os 

estereótipos contra esses sujeitos e perpetuar os preconceitos no ambiente escolar.  

 

3. ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 Neste capítulo, fazemos uma breve explanação da perspectiva epistemológica por 

nós adotada, o Construcionismo Social.  Também apresentamos a abordagem teórico-

metodológica que nos guiará na compreensão dos fenômenos sociais aqui estudados, a 

Psicologia Social Discursiva.  

Assim como Méllo et. al (2007), acreditamos que o construcionismo é um movimento 

que se opõe às vertentes representacionistas e oferece uma nova maneira de realizar 
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pesquisa, na qual a linguagem é concebida como uma “forma de ação no mundo” (p. 26). Tal 

perspectiva, como enfatizam Rasera, Guanaes e Japur (2004), é marcada pela complexidade, 

como fica evidente no texto “Psicologia, Ciência e Construcionismos: Dando Sentido ao Self”. 

Nele os referidos autores descrevem a tentativa de alguns teóricos de classificar o 

construcionismo, como, por exemplo, light constructionism e dark constructionism, 

construcionismo empírico e construcionismo metafísico, além do construcionismo 

responsivo-retórico. Dessa forma, levando em consideração toda essa complexidade, 

procuramos, abaixo, explicitar as contribuições dessa perspectiva para os estudos no campo 

da Psicologia Social.  

 

3. 1 O Construcionismo Social 

O construcionismo social é um movimento contemporâneo, cujos efeitos 

repercutem, de forma significativa, na maneira de estudar os fenômenos sociais. Na 

Psicologia, um dos principais teóricos a tratar do tema é Kenneth Gergen, que, no texto 

nomeado O movimento do construcionismo social na psicologia moderna, traça os principais 

pressupostos desse movimento, bem como suas implicações para as investigações 

psicológicas. 

No seu trabalho, o autor argumenta que as pesquisas inseridas numa perspectiva 

construcionista concentram-se nos “processos pelos quais as pessoas descrevem, explicam, 

ou, de alguma forma, dão conta do mundo em que vivem (incluindo-se a si mesmas)” 

(GERGEN, 1985, p. 1).  Nesse sentido, segundo ele, procura compreender como o 

conhecimento é produzido socialmente e quais os processos implicados nessa dinâmica.  

Essa postura, evidentemente, se contrapõe aos modelos de pesquisa vigente até 

então, o que acaba causando um grande impacto no modo de analisar e produzir 

conhecimento. Como argumenta o referido autor, o surgimento e a ascensão do 

construcionismo social encontram-se vinculados ao descontentamento com os modelos de 

investigação positivista e empirista, dominantes nos estudos científicos. 
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Nesse sentido, o construcionismo se opõe às ideias que advogam a concepção do 

conhecimento do mundo baseado apenas em experiências ou suposições. Questiona, 

portanto, os pressupostos de empiristas lógicos, que supunham o conhecimento como uma 

representação mental do mundo físico, ou seja, apenas um retrato original deste mundo 

(GERGEN, 1985).  

Também discorda, segundo o autor, da perspectiva dos fenomenólogos, cujos 

pressupostos se baseiam na ideia de que o conhecimento está sujeito aos processos 

internos. Logo são determinados por características naturais dos sujeitos, sendo estas 

responsáveis pela maneira como interpretamos informações e classificamos o mundo no 

qual estamos inseridos.  

Nesse contexto, como ele argumenta, a perspectiva construcionista surge como uma 

forma de ampliar as alternativas investigativas, bem como oferecer um novo suporte aos 

conhecimentos produzidos no campo da ciência, inclusive na área da Psicologia.  

Além disso, como afirma o mesmo autor, ao posicionar-se contrário a posturas 

epistemológicas supracitadas, o construcionismo social possibilita o questionamento de 

saberes tidos como estabelecidos e imutáveis, bem como a reflexão a respeito da dinâmica 

de sua produção. Suas premissas produzem inquietação a respeito de pressupostos 

científicos, cuja base é, estritamente, observacional, instando-nos a assumir uma postura 

reflexiva acerca da ideia de verdade absoluta, óbvia e irrefutável.  

Contudo, como o autor citado ressalta, é importante lembrar que o senso crítico 

adotado por essa perspectiva não se restringe à análise das versões de mundo produzidas no 

campo científico, mas também se estende para aquelas construídas no cotidiano, através 

das interações sociais. Sua atenção, portanto, encontra-se voltada também para o 

conhecimento do senso comum.   

Esse tipo de conhecimento é bem demarcado na obra clássica de Berger e Luckmann 

(2009), A construção social da realidade. Nela, os autores criticam as posturas que 

enaltecem apenas o conhecimento teórico como válido e discorrem sobre a importância do 

conhecimento do senso comum na produção de realidades, sendo este saber considerado 
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por eles de grande importância na compreensão dos acontecimentos sociais, pois é ele que 

lhes atribui distintos sentidos.      

Assumir essa postura, consequentemente, pressupõe adotar a ideia de que o 

conhecimento é construído coletivamente através de nossas práticas sociais. Logo não pode 

ser compreendido como simples reflexos de um mundo já existente (SPINK, 2004). Dessa 

forma, ao optar por esse posicionamento, somos impelidos a ressignificar conceitos 

firmemente estabelecidos em nosso meio cultural (SPINK; FREZZA, 2000).  

Um deles, segundo as referidas autoras, é a ideia dicotômica entre sujeito e objeto, 

prevalecente na ciência tradicional. O construcionismo rejeita essa dualidade, pois concebe 

a ambos como construções sócio-históricas. A referida mudança conceitual tem sido um dos 

grandes desafios propostos por essa perspectiva, cujos pressupostos rejeitam a ideia de um 

conhecimento individualista, objetivo e descontextualizado, pois o concebe como resultado 

de produções sociais, sendo os intercâmbios sociais entre os sujeitos a maneira pela qual são 

partilhados (GERGEN, 1985).  

Essa ideia de intercâmbio na produção dos saberes é bem abordada por Berger e 

Luckmann (2009), para quem todo conhecimento, no que diz respeito aos seres humanos, 

ocorre por meio de situações sociais, sendo considerado uma prática social pela qual é 

transmitido, descrito, desenvolvido e apreendido. A partir dessa premissa, tudo aquilo que 

chamamos “verdade” e aquilo que consideramos “realidade” devem ser pensados num 

contexto de construções sociais.  

Nesse sentido, ambas são produzidas a partir das práticas cotidianas, sendo 

condicionadas aos significados ali elaborados. Como argumenta Spink e Frezza (2000), ao 

discorrer sobre a realidade, não é intenção da perspectiva construcionista negar sua 

existência, contudo discorda da dissociação entre ela e o sujeito, já que são as ações deste 

que lhe atribui significado. Como elas afirmam, “... é o nosso acesso à realidade que institui 

os objetos que se nos apresentam a partir de nossas categorias, convenções, práticas, 

linguagem: enfim, de nossos processos de objetivação” (p.28). Dessa forma, pressupõe-se, é 

aqui que a realidade é socialmente construída.  
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O mesmo raciocínio é utilizado quando se trata da noção de verdade. Como 

ressaltam as autoras citadas, o construcionismo discorda da ideia da verdade absoluta: “a 

verdade é a verdade de nossas convenções, embora, nem por isso, menos impositiva” (p. 

29). São, portanto, versões instituídas socialmente e sujeitas a nossas ideias, relações e 

ajustes sociais (SPINK, 2004).   

A partir desse tipo de argumentação, os teóricos ligados à perspectiva 

construcionista compreendem que as versões de mundo, verdade e realidade são realizadas 

por meio de interações sociais, tendo o discurso papel essencial na sua dinâmica de 

construção.   Como afirma Mello (2007), tal perspectiva concebe a linguagem como “uma 

forma de ação no mundo”, como “uma prática social” (p.26).  

 Nesse enfoque, os acontecimentos sociais são compreendidos a partir das práticas 

sociais cotidianas, dando-se especial atenção ao uso do discurso na produção e manutenção 

das várias versões do mundo. Com efeito, focaliza-se a atenção na linguagem em uso, 

procurando compreender como as pessoas constroem a realidade, como a linguagem se 

constitui na prática social, como o conhecimento é produzido, como são interpretados os 

fenômenos sociais nas interações discursivas cotidianas.   

A ênfase no papel constitutivo da linguagem influenciou o cenário científico e 

marcou, de forma significativa, muitos teóricos da Psicologia Social (IBAÑEZ, 2004). Entre 

estes, nos ateremos ao trabalho desenvolvido por Michael Billig, Jonathan Potter, Margaret 

Wetherell e Derek Edwards (BILLIG, 1985, 2008; EDWARDS, 2004; POTTER; WETHERELL, 

1987; POTTER et al, 1990; POTTER, 1998; WETHERELL; POTTER, 1992), cujas pesquisas se 

localizam no campo da Psicologia Social Discursiva, abordagem que embasa o estudo aqui 

proposto.  

A abordagem supracitada sofreu a influência dos mesmos eventos que precederam a 

Análise de discurso, como por exemplo, as obras de Wittgenstein, o giro linguístico, a 

proposta estrutural da linguagem e a teoria dos atos da fala, como proposta por Austin 

(GARAY, 2005). Além desses acontecimentos, é relevante discutir, aqui, os pressupostos da 

Etnometodologia e seu papel no desenvolvimento da análise de discurso, como concebida 

por Jonathan Potter e Margaret Wetherell.  
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3.2 A Psicologia Social Discursiva e seus pressupostos  

Especificamente adotamos como abordagem teórico-metodológica a Psicologia Social 

Discursiva, cujo enfoque encontra-se na natureza retórica do discurso, sua função, 

construção e variabilidade (BILLIG, 2008; OLIVEIRA FILHO, 2003; POTTER; WETHERELL, 1987; 

POTTER; EDWARDS, 2001).  

Essa abordagem se desenvolveu na década de 80 e teve como marco fundamental a 

obra Discourse and social psychology: beyond attitudes and behavior (1987), escrita por 

Jonathan Potter e Margaret Wetherell (GARAY, 2005; PARKER, 1997). Nela, os referidos 

autores abordam a perspectiva de análise de discurso utilizada em suas pesquisas, bem 

como apresentam as três correntes teóricas que são consideradas seus fundamentos: a 

teoria dos atos da fala, já citada neste trabalho, a etnometodologia e a semiótica, cujos 

pressupostos serão discutidos abaixo. 

A etnometodologia é uma corrente sociológica que se iniciou na década de 60 nos 

Estados Unidos, causando um grande impacto nas formas dominantes de realizar pesquisa 

na sociologia. Seu marco principal é a obra de Garfinkel, Studies in ethnomethodology, onde 

são abordados os principais conceitos dessa teoria (IÑIGUEZ, 2004).   

Na referida obra, Garfinkel (2006) menciona que os estudos etnometodológicos 

procuram analisar as atividades, situações práticas e “raciocínio sociológico prático como 

objetos de estudo empírico” (p.9)2.  Nesse sentido, tais estudos encontram-se interessados 

nas atividades cotidianas nas quais as pessoas comuns estão envolvidas. A partir desse 

enfoque, procura dispensar a mesma atenção, antes concedida apenas aos acontecimentos 

considerados excepcionais, às atividades consideradas simples e corriqueiras.  

A teoria supracitada fornece conhecimentos que nos possibilitam ampliar nossa visão 

a respeito do emprego e compreensão da linguagem, nos afastando de tradições semânticas 

que pressupõem o sentido como resultado do significado abstrato das palavras.  Nela, o 

sentido de uma expressão não existe dissociado do contexto de sua produção. Busca, 

                                                           
2
 No original: “razonamiento sociológico prático como objetos de estudio empírico”.  
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portanto, investigar os métodos que os sujeitos utilizam para desenvolver uma vida social 

explicável (POTTER, 1998). 

Como Iñiguez (2004) afirma, sua premissa mais importante é a ideia de que todos os 

sujeitos pertencentes à sociedade são “sociólogos/as na prática”, pois cada um deles, nas 

atividades diárias, descrevem, falam e produzem a realidade (p.79). Nesse contexto, como 

ele argumenta, não há uma versão da realidade social alheia às pessoas, ou que só possa ser 

provada por meio de teorias e estudos que menosprezam o sentido cotidiano. A realidade 

social, aqui, é compreendida como uma construção coletiva, determinada pela ação dos 

sujeitos.   

 Essa teoria, é importante salientar, traz alguns conceitos fundamentais para os 

estudos cujo enfoque é discursivo. Contudo, neste trabalho, serão discutidos apenas aqueles 

considerados mais relevantes para a investigação aqui proposta, ou seja, a indexabilidade e a 

reflexividade. 

O conceito de indexabilidade traz, em seu bojo, a ideia de que o significado de uma 

palavra ou de uma expressão está, intrinsecamente, relacionado com o contexto de sua 

produção. Dessa forma, só é possível compreender completamente uma enunciação 

analisando eventos, situações e ocasiões que a envolvem (POTTER, 1998). Além disso, como 

afirma Garfinkel (2006), citando Hussel, há expressões cujo sentido é desconhecido pelo 

ouvinte devido à ignorância sobre a posição e o propósito de quem a profere, bem como das 

circunstâncias de sua emissão.   Sobre esse fato, o referido autor afirma que cada expressão 

se refere a algumas pessoas, lugares, e tempo. Desse modo, seu significado também está 

relacionado àquele que a pronuncia, bem como ao uso que faz dela. 

A partir desse olhar, a análise da fala transcende o contexto institucional (escolas, 

consultórios médicos, etc.) de execução e atém-se aos detalhes da interação entre os 

sujeitos, a sequência de seus discursos, que se encontram situados dentro de um contexto 

social mais abrangente (POTTER, 1998).  Diante disso, a análise de discurso deve respeitar a 

indexabilidade e estar atenta à entonação das palavras, à forma como são utilizadas e à 

sequência de sua construção, pois esses instrumentos possibilitam uma interpretação dos 

recursos utilizados pelos sujeitos na construção de fatos (EDWARDS, 2006). 
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O enfoque na linguagem proposto pela etnometodologia, evidentemente, é de 

grande importância para os psicólogos sociais discursivos, já que estes se interessam pela 

natureza prática discursiva dos fatos. Sendo assim, pode-se afirmar que as premissas 

provenientes dessa teoria permitem aos pesquisadores discursivos analisar os meios 

utilizados na construção do discurso, as situações em que é inscrito e os objetivos que deseja 

alcançar (POTTER, 1998). 

O outro conceito desenvolvido na obra de Garfinkel é o da reflexividade, cujo 

argumento principal afirma que o enunciado descritivo não serve apenas para relatar 

acontecimentos ou transmitir informações, mas também realiza algo. Nesse sentido, 

segundo o autor, nossas descrições são elementos constitutivos dos cenários aos quais nos 

referimos (GARFINKEL, 2006). 

 Ao destacar a natureza reflexiva do discurso, os etnometodólogos rompem com o 

dualismo entre a descrição e aquilo ao qual ela se refere, pois esse conceito destaca que, ao 

descrever uma situação, simultaneamente, estamos construindo-a. Dessa forma, ela faz 

parte de ações que se encontram inscritas em contextos mais abrangentes (POTTER, 1998).  

 Dessa maneira, quando interagimos com outros sujeitos, falamos, relatamos e 

narramos um acontecimento ou evento social estamos produzindo significados a respeito 

deles, tornando-os compreensíveis. Portanto, ao praticar tais ações, na verdade, também 

estamos fabricando os acontecimentos e as situações descritas, bem como produzindo uma 

versão de mundo (IÑIGUEZ, 2004).  Essas premissas, como observaremos mais adiante, 

encontram-se fortemente presentes na Psicologia Social Discursiva.    

Quanto à semiologia, destacamos a obra de Ferdinand Saussure, Curso de linguística 

Geral, que tinha como um dos objetivos combater a ideia de que as palavras ganham 

significado ao representar os objetos presentes no mundo. Em vez disso, o referido autor 

afirma que elas adquirem sentido por meio de relações e contrastes. Dessa forma, a palavra 

“rio” não recebe significado por ser vinculada ao som do “rio”, mas ao ser contrastada com 

outras expressões, como por exemplo, lagoa, riacho, entre outros, bem como pelo seu lugar 

dentro de uma expressão, sendo essas relações de diferença que permitem a significação de 

inúmeras palavras (POTTER, 1998).   
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Saussure ressalta na sua obra que os conceitos não são fixos e nem tampouco 

determinados, pois, em diferentes culturas, eles podem ser utilizados de diferentes modos. 

Dessa forma, o autor vai de encontro à existência de um grupo natural de coisas, que seriam 

nomeadas da mesma forma por todos os sujeitos. Ao contrário de tal pressuposto, ele 

acredita que linguagens diferentes constroem mundos conceituais distintos, sendo o 

contexto cultural relevante nessa conceituação (POTTER, 1998).   

A partir desse princípio, segundo o autor mencionado acima, não há possibilidade de 

compreender o significado de uma expressão apenas através das palavras escritas ou faladas 

isoladamente, mas devem-se considerar os sistemas subjacentes que atribuem sentidos a 

ela. Como fica evidente nos escritos de Saussure, esses sistemas não então dissociados da 

cultura, mas, ao contrário, são influenciados por ela.  

 A importância do contexto na compreensão da construção da linguagem é 

interessante para os Psicólogos Sociais Discursivos. Assim, a análise de discurso, como 

proposta por eles, procura investigar os usos da linguagem contemplando o cenário de sua 

produção.   

Quando falamos, aqui, em “análise de discurso”, ou mesmo o termo “discurso”, 

procuramos situar nosso posicionamento com relação a ambos, pois essas expressões 

possuem uma variedade de concepções em diferentes disciplinas, ou mesmo entre os 

psicólogos sociais, o que resulta em vários embates acadêmicos (GILL, 2003; IÑIGUEZ, 2004; 

PARKER, 1997; POTTER et. al 1990).  

Potter (2004), um dos principais teóricos da Psicologia Social Discursiva, afirma que a 

análise de discurso é entendida de várias formas nas ciências sociais, sendo um dos 

principais motivos dessa variedade os diferentes enfoques, analíticos e metodológicos, 

atribuídos a ela em distintos campos de conhecimento, como, por exemplo, a Linguística, a 

Psicologia Social, a Sociologia, a Antropologia, a Filosofia, a Comunicação, entre outras.   

Dessa forma, a partir dos enfoques realizados em cada campo de conhecimento, 

poderemos ter uma grande diversidade de definições para o discurso. Como o referido autor 

argumenta, em alguns momentos, o discurso é tratado somente como uma palavra em uso 
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numa determinada língua, em outros, é entendido como um objeto linguístico, que pode ser 

descrito. Como exemplo, podemos citar as tradições teóricas abordadas por Gill (2003). A 

primeira delas, linguística, está interessada nas formas linguísticas e como elas são 

empregadas e organizadas, limitando o discurso a essas formas. A segunda, o pós-

estruturalismo, tem como grande representante Michael Foucault, cujo interesse não está 

na fala e textos escritos, mas no discurso historicamente construído, sendo este considerado 

por ele como uma prática social. Por fim, temos a tradição que recebeu contribuições da 

análise da conversação, da teoria dos atos da fala e da etnometodologia, e na qual se 

encontra situada a nossa pesquisa. 

O discurso, como concebido na Psicologia Social Discursiva, refere-se às interações 

faladas e a todos os textos escritos, sendo considerado pelos pesquisadores como ação 

desenvolvida em contextos sociais (EDWARDS, 2004; POTTER; EDWARDS, 2001; POTTER, 

1998; POTTER; WETHERREL, 1987). Nesse sentido, como os dois últimos autores enfatizam, 

o interesse não está em formas linguísticas abstratas, mas em compreender a vida social, 

por isso procuram analisar as produções discursivas pelas quais os sujeitos constroem o 

mundo.  

Como Edwards (2004) ressalta, tal perspectiva estuda como os problemas e conceitos 

psicológicos são usados nas conversas e textos. Para isso, focaliza seus estudos nos discursos 

cotidianos, nos pensamentos provenientes do senso comum, analisando a forma como os 

conhecimentos sobre a mente e a realidade são construídos pelos sujeitos nas suas práticas 

discursivas diárias. Esses conceitos, como argumenta o autor, são utilizados nas nossas 

conversas, quando lemos jornais, cartas e revistas, quando assistimos à televisão, quando 

relatamos eventos, ou em qualquer outra prática social cotidiana em que sejam usados falas 

e textos. Nesse sentido, nossas vidas são permeadas e influenciadas por esses discursos, 

logo analisá-los é considerada uma tarefa essencial para os teóricos da ciência social 

(POTTER, 2004).  

Ao enfatizar o estudo do discurso cotidiano, a Psicologia Social Discursiva vai de 

encontro ao enfoque psicológico cognitivista, que tende a conceber o conhecimento do 

senso comum como impróprio para tratar dos assuntos psicológicos. Assim, em vez de 
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buscar, minuciosamente, por conceitos exatos, consistentes e apropriados, os psicólogos 

discursivos procuram analisar como os conhecimentos psicológicos, dos mais diferentes 

tipos, são descritos nos discursos e como essas descrições são usadas pelos sujeitos para 

significar suas vidas (EDWARDS, 2004).  

Nesse sentido, como o referido autor ressalta, a linguagem utilizada pelos sujeitos 

em suas conversações não é apenas reflexo de processos cognitivos, mas, antes, é uma ação 

realizada em um contexto social, podendo produzir eventos, fatos, bem como distintas 

versões de mundo.  Assim, os estudiosos dessa perspectiva interessam-se tanto pelas 

descrições do mundo cognitivo como pelos relatos de eventos e ações realizados no mundo 

social (POTTER, 1998), já que ambos se encontram relacionados e presentes na linguagem 

cotidiana.  

Dessa forma, ao tentar compreender a vida social, os pesquisadores discursivos 

devem estar atentos à linguagem em ação, pois é através de sua análise que podemos 

compreender as relações e construções sociais que determinam o mundo externo.  Para 

isso, Potter e Edwards (2001) afirmam que o discurso deve ser analisado a partir de três 

características distintas: seu contexto de produção, sua orientação à ação e a sua 

construção.  

Ao se referirem ao contexto de produção, os autores afirmam que o discurso ocorre 

dentro de um ambiente e uma situação específica.  Desse modo, obedece a uma sequência 

que o antecede e o sucede, conferindo-lhe sentido. Assim, as falas somente são 

compreendidas quando temos conhecimento da situação social onde estão situadas, como, 

por exemplo, uma sala de aula, um consultório médico, um mercado, entre outras. Caso 

contrário, serão apenas frases desconexas.   

Os discursos também são situados a partir de sua construção argumentativa, isto é, 

na forma como as ações realizadas pelas falas são organizadas em resposta a outras ações.  

Portanto os psicólogos dessa abordagem procuram estudar como os discursos são situados e 

organizados retoricamente com a finalidade de estabelecer uma determinada interpretação 

da realidade.  Nesse sentido, interessam-se em investigar os argumentos usados pelos 

sujeitos para refutar ou defender noções de mundo (POTTER; EDWARDS, 2001).  
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O autor que mais oferece contribuições nesse sentido é Billig (2008), cujo trabalho 

Argumentando e pensando traz importantes reflexões a respeito do assunto. Para ele muitos 

objetos abordados pela psicologia poderiam ser compreendidos a partir das “dimensões 

argumentativas da vida social” (p. 10). Desse modo, segundo ele, questões como atitude não 

seriam produto de processos internos e descontextualizados, como concebidos pela 

psicologia tradicional, mas como posicionamentos retóricos diante de problemas sociais 

considerados controversos. A partir dessa compreensão, a postura em relação a uma 

determinada versão dos fatos é também a oposição àquelas consideradas contrárias. Logo o 

estudo da retórica não se refere apenas aos aspectos persuasivos do discurso, mas à análise 

da relação antagônica entre versões (POTTER, 1998).  

Ao analisar o contexto do discurso é necessário considerar os repertórios 

interpretativos, pois eles são importantes para o entendimento de produções discursivas. Os 

repertórios são termos, descrições e figuras de linguagem, comumente agrupadas em volta 

de metáforas e imagens, sendo considerados recursos pelos quais realizamos avaliações, 

produzimos versões de fatos ou ações. Eles, portanto, possibilitam a compreensão do 

conteúdo do discurso, bem como sua organização. Apesar da relação entre elementos 

gramaticais e a organização de um enunciado, os analistas de discurso não concentram seus 

estudos nos seus aspectos linguísticos, mas no uso da linguagem e no que esta pode realizar 

(POTTER; WETHERELL, 1987; WETHERELL; POTTER, 1992).  

Outro aspecto relevante no estudo do discurso é a sua orientação à ação. Essa 

característica é evidenciada na maneira como a escrita e a fala são mobilizadas pelos atores 

sociais, em distintos contextos, para realizar ações e provocar efeitos, como por exemplo, 

convidar, desculpar-se, justificar, acusar, defender, exibir neutralidade. Nesse caso, a ação 

diz respeito às práticas realizadas pelo sujeito na sua vida diária, como por exemplo, suas 

interações no ambiente de trabalho, nas relações interpessoais ou grupais, entre outros 

(POTTER; EDWARDS, 2001).  

O foco na ação do discurso se opõe à abordagem cognitiva, que concebe a linguagem 

como algo abstrato e referencial (POTTER; WETHERELL, 1987; POTTER et. al 1990). Ao 

contrário desse fato, os psicólogos discursivos procuram investigar as ações ou práticas 
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discursivas dos sujeitos e como elas produzem verdades. Nesse sentido, buscam 

compreender o que está sendo realizado através desses discursos, como eles são utilizados 

para produzir significados e quais os recursos mobilizados para atingir o objetivo (POTTER, 

2004).  

O discurso, a partir dessa característica, é orientado para diferentes funções e revela 

uma grande variação na linguagem utilizada. Tal variabilidade é decorrência da forma como 

vemos o mundo, ou falamos dele. Logo, não é unívoca, mas, ao contrário, apresenta 

diferentes posturas e concepções a respeito dos eventos e das coisas. Assim, ao 

construirmos argumentações, elas estão impregnadas do nosso próprio olhar sobre o 

mundo, o que possibilita a presença da variação em uma descrição, seja ela no discurso de 

um indivíduo ou de um grupo (OLIVEIRA FILHO, 2005; POTTER; WETHERELL, 1987).  

Portanto, como os autores supracitados afirmam, ao analisar uma descrição, os 

pesquisadores discursivos não buscam apenas encontrar consistência e coerência, mas 

também as inconsistências, contradições e ambiguidades, que são produtos da orientação 

funcional do discurso, bem como dos conflitos presentes na sociedade.  

Por fim, o discurso é construído a partir de dois aspectos. O primeiro se refere a 

palavras, expressões linguísticas, produções retóricas, histórias, descrições, relatos, entre 

outros, sendo mobilizados e construídos durante a interação entre os sujeitos ou em ações 

específicas por eles realizadas. Nesse caso, os analistas discursivos estariam interessados em 

investigar como as descrições são montadas a fim de oferecer um determinado relato. O 

segundo encontra-se relacionado com a maneira como os discursos constroem versões de 

mundo, ou seja, no modo como as falas e textos produzem eventos, estados psicológicos, 

histórias, grupos e estruturas sociais, bem como distintas realidades (POTTER; WETHERELL, 

1987; POTTER et. al 1990; POTTER; EDWARDS, 2001).     

 No caso do objeto de estudo aqui proposto, “A violência em discursos de pais e 

alunos de escola pública”, acreditamos que as características da abordagem supracitada são 

de extrema importância, pois permitem analisar as falas dos sujeitos a partir de um 

enquadre discursivo, onde serão analisadas função, efeitos e variabilidade das construções 

discursivas sobre a violência que tem assolado o espaço escolar.   
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4. MÉTODO 

Neste capítulo, pretendemos abordar os aspectos práticos que possibilitaram realizar 

a pesquisa na comunidade do Coque. Dessa forma, ressaltamos, aqui, as características do 

campo de pesquisa, as dificuldades encontradas, o critério de escolha dos sujeitos, o 

instrumento utilizado na coleta de dados, bem como a análise do material colhido.  

 

4.1 O Coque  

 O lugar escolhido para realizar a pesquisa, o Coque, fica situado entre os bairros de 

São José e Afogados, em Pernambuco. Sua localização em relação ao município do Recife é 

de 2,5 km e, em relação ao bairro de Boa viagem, é de 3,5 km. Essa região é caracterizada 

como baixo estuário, devido às marés que a delimitam. É considerada uma ilha, a “ilha de 

Joana Bezerra” (FREITAS, 2005, p. 256).  

  Segundo o referido autor, levantamentos empreendidos pela empresa de 

Urbanização do Recife, em 2000, constataram que o Coque possuía em torno de 40.000 

habitantes distribuídos por 134 hectares.   

 A região passou a ser povoada no início do século XIX, entretanto esse processo 

tornou-se mais intenso nos anos de 1940-50 e 1970-80. As famílias que formam o bairro são 

sujeitos provenientes de municípios do Agreste ou da Zona da Mata, em Pernambuco, que 

estão há mais de cinquenta anos na região metropolitana do Recife (FREITAS, 2005).  

 A comunidade, como enfatiza Ferreira (2007), é reconhecida como uma das favelas 

mais violentas do Recife.   Contudo essa vinculação não é algo recente, mas, como ressalta 

(FREITAS, 2005), remonta à história do passado do Coque, que tem sua imagem associada à 

figura do “capanga”.  

 Esses sujeitos eram contratados pelos senhores de engenho para fazer a segurança 

das mercadorias do interior até o Porto da cidade do Recife. Aqui, seduzidos pela oferta de 

emprego, passam a procurar áreas próximas ao porto para viver. Essa procura, entretanto, 

não estava restrita ao trabalho, mas também à oferta de diversão que os bairros das 
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proximidades pudessem oferecer, como, por exemplo, bares e prostíbulos. Nessa época, o 

bairro ganha a reputação de local perigoso, e seus moradores passam a ser vistos com temor 

e desconfiança, pois eram tidos como arruaceiros e violentos (FREYRE, 1961 apud FREITAS, 

2005).  

A fama negativa do bairro, entretanto, não está restrita apenas ao período 

supracitado, mas é ampliada na década de 60, associada aos constantes delitos praticados 

por um jovem que receberia mais tarde o nome de Galeguinho do Coque, por refugiar-se da 

polícia nesse local. Nesse período, o bairro passa a fazer parte dos noticiários, ganhando o 

status de refúgio para criminosos (FREITAS, 2005).  A repercussão negativa também se 

estende para seus moradores, que são tratados com preconceito pela sociedade.  

Essa concepção a respeito dos moradores também está presente no ambiente 

escolar, no qual, muitas vezes, são gerados discursos que tendem a categorizar esses 

indivíduos e reproduzir estereótipos negativos a seu respeito. Um desses exemplos foi 

presenciado pela própria pesquisadora quando lecionava em uma das escolas que atende a 

crianças dessa comunidade. Na referida instituição, durante um intervalo na sala dos 

professores, travou-se um diálogo entre duas colegas de trabalho nos quais os termos 

utilizados para se referir aos alunos do bairro eram os seguintes: “bandidos”, “marginais”, 

“maus elementos”. Ao mesmo tempo, os discursos já faziam um prognóstico a respeito do 

futuro desses alunos: “vão morrer cedo”, “não têm jeito”, “é perda de tempo”. Além disso, 

se referiam às famílias como sendo “desestruturadas”, “violentas”, “negligentes”.   

Foi, portanto, a partir das inquietações promovidas por esses discursos que 

decidimos investigar como os sujeitos dessa localidade dialogam com os discursos que os 

estereotipizam e como eles repercutem na formação de suas identidades sociais.  Nesse 

sentido, assim como o foi para Freitas (2005) e Ferreira (2007), nossa escolha por realizar a 

pesquisa nesse local não foi aleatória. O outro motivo que nos levou a realizar a pesquisa 

nesse bairro foi o contato com um dos fundadores do NEIMFA, o professor Alexandre Simão 

de Freitas, que possibilitou nosso contato inicial com o local no qual queríamos realizar a 

investigação.  
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O NEIMFA, criado em 1986, é uma associação sem fins lucrativos, que atende a 

crianças, adolescentes e mulheres do Coque. Sua proposta é oferecer uma educação que 

abranja os aspectos socioeducacionais (FERREIRA, 2006). Para concretizar seus objetivos, a 

associação conta com o trabalho voluntário de uma equipe formada por professores, 

estudantes universitários, psicólogos e moradores do bairro. Suas instalações são 

constituídas de laboratório de informática, refeitório, salas de aula, sala de reunião e salas 

para atividades diversas. Entre os projetos desenvolvidos pelo grupo, estão o da reciclagem 

artesanal Cor do Coque. 

Pretendíamos, no início da pesquisa, entrevistar, apenas, os adolescentes e jovens 

que frequentavam a referida associação. Entretanto, após a qualificação, ficou evidente que 

restringir a investigação somente a esses sujeitos poderia produzir um viés em nossa 

pesquisa, já que os referidos sujeitos haviam se apropriado do discurso da instituição que 

frequentavam e poderiam não oferecer dados novos para nosso trabalho. Dessa forma, 

decidimos entrevistar poucos alunos da associação e concentramos nossos esforços em 

buscar sujeitos que não frequentavam a instituição. Assim, o NEIMFA tornou-se nosso canal 

de comunicação com a comunidade, um meio pelo qual podíamos chegar aos sujeitos do 

bairro (APÊNDICE A).  

Somente iniciamos a pesquisa após a aprovação de nosso projeto de pesquisa pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Nesse sentido, 

procuramos obedecer a todas as exigências feitas pelo Comitê, que tem como objetivo 

proteger os participantes da pesquisa, oferecendo a estes garantias éticas e legais. Nosso 

projeto seguiu as normas estabelecidas pela Comissão Nacional de Saúde na Resolução de nº 

196/96, sendo aprovado no dia 05 de fevereiro de 2010. 

Desde o início, ficou evidente que a pesquisa no bairro não seria fácil. Primeiramente 

entramos em contato com a coordenadora do NEIMFA, que nos apresentou as crianças ali 

atendidas no horário da manhã. Após as apresentações iniciais, explicamos aos adolescentes 

a natureza da pesquisa e pedimos a ajuda deles para contatar outros alunos e pais do bairro. 

Distribuímos entre eles dez termos de compromisso livre e esclarecido (TCLE), bem como 

também entregamos os termos de seus pais, caso eles quisessem participar da pesquisa. 
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Marcamos um novo encontro no NEIMFA para recolher os termos e começar as entrevistas. 

Entretanto não obtivemos sucesso, pois nenhum dos alunos trouxe os termos assinados para 

o encontro marcado. Após esse acontecimento, fomos, todas as semanas, durante o mês de 

março, ao NEIMFA e relembramos aos alunos que somente poderíamos entrevista-los após 

terem entregado o termo assinado pelos pais ou outros responsáveis. Após sucessivas visitas 

ao Coque, que compreenderam mais de um mês de visitas semanais, conseguimos 

entrevistar dois alunos do bairro, porém seus pais não se dispuseram a participar da 

pesquisa.   

 Tendo em vista o tempo delimitado pelo mestrado, bem como o grande número de 

entrevistas a serem realizadas pedimos a alguns alunos do NEIMFA que nos levassem as 

escolas do bairro. Dois deles se dispuseram a nos ajudar apresentando-nos aos seus 

professores e diretores. Após o contato inicial e depois de explicar a natureza da pesquisa 

aos diretores dessas escolas, obtivemos permissão para distribuir os termos nas salas de 

aula em que os professores não estivessem aplicando testes. Numa dessas escolas, uma 

funcionária nos conduziu a duas turmas do 1º ano do ensino médio, uma turma do 8º ano e 

uma do 7º ano do ensino fundamental, que não estavam realizando nenhuma tarefa. Nelas, 

explicamos aos alunos em que consistia nossa pesquisa e entregamos aos alunos dois 

termos: um para eles e outro para seus pais, caso quisessem participar da pesquisa e 

marcamos o dia de recolhimento do material.  Fomos, então, à segunda escola e realizamos 

o mesmo procedimento. Ao todo, foram distribuídos cinquenta termos.  

Na volta às escolas mencionadas, apenas dois alunos entregaram os termos 

assinados pelos pais. Marcamos, então, outra data para pegar os outros termos, mas não 

obtivemos sucesso. Após sucessivas visitas as escola, começamos a compreender o motivo 

da dificuldade em realizar as entrevistas. Foi em conversas com os alunos que começamos a 

compreender o motivo: “minha mãe não quer que eu faça entrevista não senhora, pra falar 

de violência”, “a gente não vai dedurar ninguém”, “Deus me livre falar disso, tá doido!”. 

Entre as constantes perguntas que os alunos faziam quando eram abordados, eram 

frequentes as seguintes: “Vai filmar?” “Eu vou aparecer?” “Vou ser entrevistado sozinho?” 

“Vai falar sobre o que? Morte?”. A partir daí, começamos a compreender que os alunos e 

pais tinham receio de falar sobre o assunto. Na fala de uma mãe, isso fica bastante evidente: 
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“as pessoas ficam com medo de falar, por causa do Coque, como ele era! Mesmo que a 

violência que você tá falando seja na escola”.  

Já quase no final de abril e bastantes preocupados com os prazos do mestrado, 

procuramos a ajuda de uma moradora do bairro, que passou a ser nosso principal contato 

com a comunidade. Paula nos conduziu pelas ruas do bairro e possibilitou nossa entrada nas 

casas dos moradores, que aceitaram nos receber, principalmente, porque confiavam na sua 

presença. A partir daí os pais tornaram-se mais acessíveis e conseguimos realizar as 

entrevistas com mais facilidade. Contudo, mesmo que o trabalho tenha se tornado mais fácil 

ainda encontramos muita resistência dos pais em assinar o TCLE, havendo, entre eles, uma 

grande preocupação em preservar as suas identidades bem como a de seus filhos.  

 

4.2 Os sujeitos da pesquisa 

Foram voluntários na pesquisa onze adolescentes de ambos os sexos, sendo seis do 

sexo masculino e cinco do sexo feminino, cujas idades variavam de 14 a 17 anos. A maioria 

deles residia no bairro desde que nasceu e somente um deles residia na comunidade há 

pouco tempo. Desses adolescentes, apenas dois trabalhavam fazendo bico. Quanto aos 

demais, dependiam financeiramente dos pais. Somente dois deles residiam fora de casa, 

Thuam, cuja esposa estava esperando um bebê, e Raika, que já vivia com um rapaz há sete 

meses.  O grau de escolaridade entre eles era do sétimo ano do ensino fundamental até o 

segundo ano do ensino médio. Esses alunos estavam distribuídos entre quatro escolas do 

bairro: Escola Municipal Costa Porto, Escola Estadual Joaquim Nabuco, Escola Estadual 

Monsenhor Barreto, Escola Municipal Novo Mangue.   

 Após o consentimento dos pais ou responsáveis e da assinatura do TCLE (APÊNDICE 

B), iniciamos as entrevistas.  A maioria delas foi realizada no NEIMFA, contudo algumas 

foram feitas na própria residência dos indivíduos ou nas escolas por eles frequentadas, 

sendo realizadas no período de abril, maio, junho, julho de 2010. Todos eles responderam a 

um mesmo roteiro de perguntas, que foi elaborado a partir do nosso objeto de pesquisa 

(APÊNDICE C). Optamos por fazer a entrevista semiestruturada, pois esse formato de 
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entrevista oferece maior liberdade para o pesquisador e o participante da pesquisa, além de 

possibilitar a formulação de novas perguntas à medida que a investigação prossegue.  

 As entrevistas foram gravadas pela própria pesquisadora por meio de um gravador e 

de um MP4. Também foi a mesma pesquisadora que realizou as transcrições, nas quais 

procurou preservar as pausas, expressões regionais, enfim a linguagem usada no cotidiano. 

Por isso, serão encontrados, nas transcrições das falas dos sujeitos, alguns usos da 

linguagem que ferem a norma culta.   

 O mesmo procedimento foi realizado com os pais dos alunos, que somente foram 

entrevistados após terem assinado o TCLE (APÊNDICE D), sendo, depois, submetidos a um 

mesmo roteiro de entrevistas (APÊNDICE E).   

 Dispuseram-se a fazer as entrevistas oito pais ou responsáveis, sendo dois do sexo 

masculino e seis do sexo feminino, cujas idades variavam entre 26 a 72 anos. Quanto ao 

tempo que estes residem no bairro, varia de 35 a 60 anos. O grau de escolaridade também 

era diversificado, ficando entre o 5º ano do ensino fundamental e o ensino médio completo. 

Entre os pais, somente dois são aposentados, Maria e Gabriel, contudo este último, para 

completar a renda da família, trabalha informalmente. A maioria das mulheres não trabalha 

fora de casa, sendo a única fonte de renda familiar o salário mínimo recebido pelo marido. 

As rendas apresentam uma grande diferença, ficando entre R$ 112,00 e R$ 2.000,000. 

Alguns dos sujeitos, para complementar a renda, fazem vários bicos, como o esposo de 

Sônia, que conserta ventilador, liquidificador, descarrega caminhão, etc. No caso dos pais, a 

maioria das entrevistas foi realizada na própria residência. Vale salientar, aqui, que os nomes 

dos entrevistados, alunos e pais, bem como os das escolas são fictícios, preservando, dessa 

forma, a identidade desses indivíduos.  

 É importante ressaltar ainda, que, devido às dificuldades encontradas no campo de 

pesquisa, houve pequenas modificações em relação ao número de entrevistados estipulados 

no projeto de pesquisa. Nele havíamos explicitado que seriam entrevistados dez pais e dez 

alunos. Entretanto, como descrevemos acima, foram onze alunos e oito pais, perfazendo um 

total de dezenove entrevistados. As mesmas dificuldades nos levaram a selecionar os 
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entrevistados de acordo com o critério de acessibilidade. Dessa forma, foram entrevistados 

os indivíduos aos quais a pesquisadora teve acesso (GIL, 1989).   

 

4.3 Análise 

As etapas da análise seguiram os procedimentos recomendados por Potter e 

Wetherell (1987) e Wetherell e Potter (1992). 

Procuramos fazer as transcrições das entrevistas logo após terem sido realizadas, 

objetivando preservar todos os detalhes dos discursos dos participantes. Potter (1998) 

afirma que uma transcrição de boa qualidade deve conter os detalhes, pois eles permitem 

compreender os sentidos das falas dentro de um determinado contexto interativo. Além 

disso, é nessa fase do trabalho que começamos a ter familiaridade com os textos, já que 

todas as transcrições foram realizadas pela própria pesquisadora.   

Após as falas serem transcritas, seguimos para o próximo passo, a codificação. Tal 

etapa, no entanto, não deve ser confundida com a análise. Logo o objetivo, aqui, não é 

encontrar resultados, mas funciona como um processo preliminar que prepara o caminho 

para um estudo minucioso do material colhido e facilita o processo de análise. Foi, portanto, 

nessa fase que iniciamos a seleção das categorias de acordo com as questões de interesse de 

nossa investigação. Contudo, à medida que realizamos leituras cuidadosas e repetitivas do 

material, foram surgindo outras categorias, que se tornaram relevantes para nosso estudo 

(POTTER; WETHERELL, 1987).  

A fim de sistematizar nosso trabalho, selecionamos todos os trechos das falas que 

estavam, diretamente, relacionados com nosso interesse de investigação. Entretanto, à 

medida que o processo de análise exigia, voltamos inúmeras vezes aos dados preliminares 

para reler as entrevistas e incluir outros extratos de falas na análise. Nesse sentido, como 

ressaltam Potter e Wetherell (1987), o processo entre a codificação e a análise é 

considerado um movimento cíclico, pois, à medida que as análises vão-se tornando mais 

sofisticadas, podemos voltar várias vezes ao material original com o objetivo de tornar nosso 

trabalho claro e compreensível.  
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Quanto à análise, procuramos seguir as recomendações dos referidos autores. Dessa 

forma, primeiro buscamos padrões nas falas dos sujeitos. Esses padrões apareciam em 

forma de variabilidade, ou seja, diferenças de conteúdos ou formas dos discursos, bem como 

também eram apresentados em forma de coerência, consistência, características 

semelhantes ou comuns entre os discursos (POTTER; WETHERELL, 1987).  

 

5. DEFININDO A VIOLÊNCIA  

 Como abordamos no capítulo um, o termo violência possui um caráter polissêmico.  

O mesmo ocorre quando se trata do termo violência na escola, que, como vimos no capítulo 

supracitado, apresenta uma variedade de sentidos. Dessa forma, a partir do que discutimos 

anteriormente, procuramos, neste capítulo, analisar como pais e alunos conceituam tal 

fenômeno e quais as estratégias discursivas mobilizadas por eles para construir essas 

definições. 

  

5.1 A violência em discursos de pais      

 Quando questionamos os pais a respeito do termo “violência”, encontramos a 

predominância de um repertório que remete, estritamente, à ideia de violência física, como 

nos extratos abaixo descritos.   

Entrevistadora- A violência é entendida de várias maneiras pelas pessoas. 
Quando falo o termo “violência”, o que você pode me dizer sobre isso?  

Josefa- Sabe que eu nem sei. Eu acho assim a violência de matar. Deus não 
deixou a vida de ninguém pra ninguém tirar não é? Só Deus que tem direito 
de tirar. Eu vou tirar sua vida por quê? Eu acho assim que violência não 
existe. Sei lá o povo mata uns aos outros porque gosta, porque acha 
bonito... 

Entrevistadora- Então violência pra você, o termo violência é matar? 

Josefa- É matar, porque hoje em dia se você tem uma discussão comigo vai 
puxo o revolver lhe mato. 

Entrevistadora- Hum. 
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Josefa- Porque aqui é assim, se você briga, um filho seu briga com o meu... 
eu não faço, mas você tem a cabeça mais... vai e manda matar e faz. Eu 
acho que violência é isso. O povo tudo hoje em dia é pra matar, pra matar.   

 

 Ao ser indagada pela entrevistadora, Josefa produz um discurso no qual o termo 

violência aparece restrito ao ato de matar: “a violência de matar”. A partir dessa descrição, 

ela organiza sua fala de modo a posicionar-se contrária ao ato mencionado.  Para isso, ela 

evoca a imagem de Deus como o único ser com autoridade para “tirar” a vida. Essa 

evocação, no seu discurso, tem a função de corroborar sua crítica ao ato supracitado, bem 

como proteger sua argumentação de opiniões contrárias a ela, já que, em alguns contextos 

argumentativos, a menção a tal entidade tende a silenciar outros tipos de discussão.  

 No final do mesmo trecho, a fala é mobilizada a fim de produzir uma explicação para 

o fenômeno: “porque gosta”, “porque acha bonito”. Esses termos parecem ser utilizados 

para falar de uma certa banalização da violência, de um certo prazer de fazer o mal. Esse 

argumento fica mais claro em outro fragmento: “porque hoje em dia se você tem uma 

discussão comigo vai puxo o revolver lhe mato”. Nesse fragmento, ela mobiliza seu discurso 

a fim de produzir uma versão na qual reforça a ideia contida no trecho anterior, deixando 

evidente a existência de um clima social, de uma tendência entre as pessoas de tentar 

resolver os conflitos por meio da violência. Além disso, o fragmento “hoje em dia”, se refere 

a uma época, a um contexto sócio-histórico específico. Nesse sentido, sua fala é construída 

de modo a argumentar que a exacerbação desse fenômeno é um mal da sociedade 

contemporânea. A mesma ênfase nos aspectos físicos é encontrada na fala de Débora.  

 

Débora- Rapaz tem violência que é violência mesmo! E também tem a 
violência que não é tanto violência mesmo. 

Entrevistadora- O que é violência mesmo?  

Débora- Violência mesmo é você matar é... ameaçar de morte, isso é mais 
do que uma violência, porque “vou lhe matar, vou fazer mal a sua vida!” é 
muito mais que violência. Mas, por exemplo, assim... você tiver uma 
discussão dar aquela brigada pa, pa, pa, não é tanta... porque você vai se 
defender também você não vai ficar sentada esperando ninguém chegar e 
dar na sua cara, como diz o ditado não é? Aí você tem que reagir, mas 
violência mesmo que eu acho é assim... quem vai daqui não sei pra onde 
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tirar a vida não sei de quem. Vai matar, vai tirar sangue! Botar gente no 
hospital mais de uma semana... O pai, padrasto estuprando criança isso é 
uma violência do tamanho do mundo! Não tem nem como explicar. 

 

 Débora também traz, em seu discurso, o ato de “matar” como sendo uma violência.  

Entretanto, sua fala mobiliza outros termos para categorizar o fenômeno, como, por 

exemplo, “estuprando”, “tirar sangue”, “botar... no hospital”. Como podemos observar, sua 

fala se assemelha à de Josefa quando supervaloriza, estritamente, os aspectos físicos 

relacionados ao problema em detrimento de outras características que se referem a ele. 

  Em sua fala ela distingue o que seja “violência” daquilo que não é concebido como 

tal.  Nesse sentido, quando utiliza os termos “discussão” e “dar aquela brigada” como 

exemplos de uma violência que não é considerada “violência mesmo”, ela, claramente, 

minimiza esses atos e os torna aceitáveis socialmente. Como afirma Potter (1998), um 

argumento sobre violência pode maximizar uma ação, mostrando-a como monstruosa, ou 

condenável, bem como pode fazer o contrário e minimizá-la. No caso aqui analisado, Débora 

recorre a tal estratégia para suavizar os termos que se referem à violência verbal.  Além 

disso, o ato violento, nesse contexto, não é compreendido como algo premeditado, 

planejado, mas como uma ação normal à agressão sofrida.  

 Alguns pais discorrem sobre o termo “violência” usando explicações que focalizam a 

questão dos narcóticos, ou da educação familiar. Como explicitado na fala de Gabriel.    

Gabriel- A violência retribui esses pontos de droga que tem não é? 
Primeiro, como eu estava lhe falando, vem dos pais e das mães. O filho 
chega em casa com um objeto, qualquer coisa a mãe acha bonito, no outro 
dia: “mãe eu achei”... então aí está partindo pra alguma coisa... Você não 
ligou então ele parte pra o mundo. Aí começa a violência, começa assim. 
Meu ponto de vista começa assim, e outra as mães também... dois três 
quatro se junta o quê? Pra fazer violência. Esse é meu ponto de vista é esse, 
é ou não é? Junta cinco seis, família não liga, então aquele grupinho vai se 
tornar o que? Marginal. Aí partiu pra violência, é ou não é?    

 

 Ao ser solicitado a definir o termo “violência”, Gabriel utiliza argumentos que 

procuram explicar as causas do problema a partir do uso das drogas, sendo esta a 
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justificativa para os comportamentos violentos entre os sujeitos. Contudo, ao prosseguir em 

sua argumentação, seu discurso, claramente, responsabiliza os pais pela conduta desviante 

dos filhos: “primeiro... vem dos pais e das mães”, “família não liga”. O uso de tais termos 

traz, implicitamente, a ideia de pessoas negligentes, indiferentes e omissas na educação 

doméstica. Tal postura dos pais, segundo Gabriel, determinaria o envolvimento dos filhos 

em atos escusos, como, por exemplo, roubo e envolvimento com indivíduos cuja conduta é 

inaceitável socialmente.  

 A sua fala é mobilizada de modo a apresentar o sujeito violento como sendo produto 

de um lar cuja falta de limites e regras culmina em condutas consideradas problemáticas. 

Esse tipo de argumentação, diferente daquela apresentada por Josefa, não focaliza questões 

mais amplas, mas restringe-se a fatores microssociais, como, por exemplo, o ambiente 

imediato do sujeito.  

 Esse tipo de discurso é reforçado em outros trechos da entrevista de Gabriel, nos 

quais ele mobiliza termos cuja função é construir a instituição familiar como sendo um dos 

fatores de agravamento do problema.    

Gabriel- Você não pergunta de onde é aquilo. Se meu filho chega com um 
celular em casa eu tenho que perguntar de onde veio aquele celular. Se 
chega com um negócio, chega com um celular, então ali já partiu o que, pra 
que? Pra marginalização, pra violência, é ou não é? Os pais e as mães têm 
que estar em cima!  

                                              Entrevistador- Hum. 

Gabriel- Aí já partiu pra... o filho: “ah! mãe não está... que eu parta pra 
violência”, eles é que concorda com a violência, é eles! É mais os pais, não é 
culpa mais nem do governo é... é dos pais e das mães. 

  

Seu discurso já não se restringe à questão do uso das drogas, mas mobiliza outras 

categorias de delito, como o furto, que, na sua fala, aparece como o caminho para 

“marginalização, pra violência”. Como fica evidente, toda a argumentação é construída de 

modo a insistir que a conduta desviante de um sujeito está relacionada à forma como a 

família o educa. Nesse sentido, a fala é organizada de forma a se centrar nesse aspecto e se 

colocar em oposição a outros tipos de discurso, como, por exemplo, aquele que atribui o 
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problema a estruturas sociais mais amplas. Essa oposição aparece no final da fala de Gabriel: 

“não é culpa mais nem do governo é... é dos pais e das mães”.  Ao fazer esse tipo de 

afirmação, ele usa a fala como descrita por Billig (2008), retoricamente, incluindo aí uma 

crítica, implícita, as contra-opiniões que possam contradizer sua argumentação.  

Além disso, sua crítica legitima algumas funções atribuídas socialmente à família: 

cuidar, vigiar, controlar, limitar, punir, educar. Essas funções, é necessário salientar, 

aparecem no final do século XVII com a instituição de um modelo de família moderna, que 

tinha entre suas responsabilidades a socialização dos sujeitos (ARIÈS, 1981, GUERRA, 1998). 

Nesse sentido, ao falhar naquilo que é sua tarefa, ela tende a produzir indivíduos que 

apresentam comportamentos sociais problemáticos.  

Também veremos algumas argumentações semelhantes na descrição realizada por 

Jussara.    

Jussara- Eu acho que violência pra mim é falta de amor. Assim, falta de 
compaixão com o próximo, a gente usa o termo violência, mas muitas vezes 
a gente usa o termo violência pra fora na rua, mas existe muita violência 
dentro de casa. Eu procuro dizer sempre aos meus filhos, que eu que moro 
com elas duas, que eu amo muito... Muitas vezes eu digo: “não, não, não 
quero, não, não vai”. “Mamãe!”, “não, não vai”, “Mais mamãe porque a 
senhora está dizendo não?” “Porque eu amo vocês, então tem que dizer 
não”. Muitas vezes os pais eles dizem sim, eu tenho um exemplo na família 
(fala baixinho), dizem sim, sim, sim e amanhã quando você vai dizer um não 
você é tido como um monstro. Tenho meu cunhado mesmo que está 
envolvido com umas coisas, até eu estou vendendo minha casa por causa 
disso, está envolvido com essas coisas de drogas, por quê?  Porque sempre 
teve tudo do pai e da mãe. 

Entrevistadora- Hum. 

Jussara- E hoje ele não quer trabalhar, ele não quer estudar e a mãe 
passando a mão na cabeça, passando a mão na cabeça aí agora está assim, 
quer tirar e não pode! Muitas vezes o pai bate às vezes começa o pai não 
quer dizer não, bate. É... deixa de castigo, sei que castigo é bom, que a 
palavra de Deus diz que a gente tem que castigar, quando tem que ser a 
gente tem que ter uma regra ali. Mais muitas vezes a violência começa 
dentro de casa, por quê? Porque o pai bate, os pais não dão amor, sacrifica. 
Muitas vezes a gente não acha dentro de casa vai procurar na rua [...] mas 
às vezes é tão marginalizado dentro de casa, sofre tanta violência dentro de 
casa, que a rua pra eles é um alívio, então violência pra mim implica é falta 
de amor, falta de compreensão muita vezes dos pais ou dos próprios filhos.  
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Jussara procura definir a violência utilizando termos que pertencem ao repertório 

discursivo dos sentimentos: “amor”, “compaixão”. Tais expressões parecem ser utilizadas, 

aqui, para falar de um contexto social mais amplo, no qual a ausência desses sentimentos 

tenderia a gerar a violência entre as pessoas. Entretanto, ao continuar sua explicação, ela 

focaliza o contexto microssocial e passa a construir um argumento no qual a família aparece 

como um dos espaços no qual o fenômeno ocorre: “existe muita violência dentro de casa”. 

Essa frase parece reproduzir um conhecimento adquirido por ela num programa de que sua 

filha participa, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), no qual são debatidos 

temas como a violência doméstica e violência no bairro.   

A partir daí, ela mobiliza sua fala para construir uma imagem de mãe cuidadosa e 

amorosa: “Eu procuro dizer sempre aos meus filhos... que eu amo muito”. O uso da partícula 

“sempre” tem a função de afirmar que, em sua casa, diferente daquelas nas quais existe 

violência, não há carência de tal sentimento. Logo, é um lar em que não existiria violência. A 

construção de uma imagem positiva de mãe também ocorre por meio de citações diretas, 

que, na sua fala, têm a função de corroborar o argumento de que uma mãe zelosa impõe 

limites aos filhos: “Porque eu amo vocês, então tem que dizer não”. Ao mesmo tempo, que 

sua fala é mobilizada para justificar sua opinião, ela também é usada para fazer uma crítica 

às posturas contrárias à sua. Para isso, recorre a um exemplo dentro da própria família, em 

que a falta de limite dos pais levou um indivíduo ao envolvimento com a droga, com a 

criminalidade. A menção a esse exemplo tem o objetivo de tornar toda a sua argumentação 

mais persuasiva.  Como ressalta Billig (2008), citando Protágoras, à medida que articulamos 

um ponto de vista, estamos construindo, de forma retórica, um argumento que seja 

convincente para aqueles que nos escutam. No caso aqui analisado, Jussara faz uso dessa 

construção retórica para convencer aqueles que ouvem de que a ausência de amor e falta de 

limite da família seriam as causas do problema.  

O uso da estória supracitada também tem a função de combater a ideia do castigo 

corporal como sendo a única forma de corrigir os filhos. Nesse sentido, sua fala critica o 

comportamento do pai, que parece optar por “bater” em vez de impor limites: “o pai não 

quer dizer não, bate”.  Essa crítica, no entanto, não implica que Jussara seja contra o 

“castigo”, como fica explícito quando ela utiliza um argumento bíblico para defender o 
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disciplinamento das crianças.  Entretanto, sua fala se opõe aos pais que batem sem oferecer 

o afeto necessário ao filho: “Porque o pai bate, os pais não dão amor, sacrifica”.  

Como podemos ver, todo o discurso de Jussara é construído de maneira a 

responsabilizar a família pela conduta desviante dos sujeitos, já que estes, carentes de 

“amor” e “compreensão”, procurariam, em outros meios, alívio para o seu mal. Nesse 

sentido o lar é produzido como fonte de conflitos que poderiam desencadear a violência.     

Em ambos os discursos, Gabriel e Jussara evitam falar ou amenizam os determinantes 

macrossociais e se atêm, principalmente, aos aspectos psicológicos e microssociais para 

explicar a dinâmica da violência. Assim, o centro da discussão passa a ser o indivíduo e o seu 

meio mais imediato.  

Contudo essa visão não é compartilhada totalmente por outros pais. Para Steven, por 

exemplo, a definição de violência está ligada aos fatores socioeconômicos, como fica 

evidente no fragmento abaixo. 

Steven- O que vem em mente é o descaso também. A desigualdade, fator 
que pesa muito é a desigualdade. Alienação... porque se você chegar lá 
dentro agora você vai ver lá, destampar uma panela daquela lá eu acho que 
não tem nenhum feijão lá.  Nenhuma água, mas tem quatro bruguelos lá, 
crianças lá que estão necessitados e tem um irmão mais velho que a mãe 
pressiona ele, pra ele ir pra o sinal pra ele arrumar alguma coisa, esse aí fica 
presa fácil pra cair na criminalidade não é? ...  

Entrevistadora- Então você acha que é o descaso... 

Steven- É o descaso aqui é brincadeira! Ninguém investe na gente, 
ninguém. Agora que vem chegar essa ONG aí que está dando uma força. 
Até os nossos próprios líderes comunitários daqui eles não contribuíram pra 
esse... Porque o Coque tem o quê? Dois, três, têm uma quantidade de votos 
que dá pra eleger qualquer... um senador aqui dentro, um senador não, um 
deputado estadual quem era pra gente eleger covardiou a gente, surrupiou 
a gente e aí?    

 Steven inicia sua argumentação enfatizando os aspectos sociais, como a desigualdade 

econômica e o descaso, sendo este último termo, “descaso”, comumente utilizado para se 

referir ao poder público ou à responsabilidade do Estado, que favoreceriam o surgimento de 

situações de risco para os sujeitos pertencentes às camadas populares.  A fim de tornar sua 

fala mais convincente, ele constrói o relato de uma situação de extrema pobreza, na qual a 
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atitude da mãe em coagir o filho a ir para o sinal é condicionada por fatores macrossociais, 

como por exemplo, a desigualdade e a fome que atingem as famílias pobres devido a 

políticas públicas ineficientes. Como salienta Potter (1998), pode-se recorrer à maximização 

de uma descrição para contradizer, justificar, defender ou opor-se a um argumento. No caso 

relatado por Steven, o evidente exagero da descrição, além de ter a função de convencer 

quem escuta, é construído de maneira a se opor aos argumentos que tratam o problema a 

partir de um enfoque estritamente individual ou psicológico.    

 A parte final de seu discurso é organizada para reforçar a ideia inicial de “descaso” 

com a população do bairro: “Ninguém investe na gente, ninguém”. Essa fala fica mais clara 

no final desse mesmo trecho, quando se refere ao político que “surrupiou” e “covardiou” os 

moradores. Esses termos produzem uma imagem que relaciona o político à corrupção, 

sendo esta uma relação bastante difundida no senso comum. Seu uso nesse contexto 

argumentativo é produzir uma versão que corrobore o argumento inicial, que relaciona a 

violência ao “descaso” político, bem como fornecer uma certa veracidade ao relato de 

Steven, já que a corrupção política tem se tornado algo comum e de domínio público.  

 Seguindo a linha argumentativa que relaciona a violência a fatores macrossocias, 

Sônia associa o termo a uma lei que proibiria os pais de disciplinar seus filhos.  Nesse 

sentido, seria o poder público responsável pela violência que assola a sociedade, pois, ao 

inibir os pais de disciplinar seus filhos, retira-lhes a autoridade e produz certa ideia de 

permissividade, que poderia levar os indivíduos ao caminho da criminalidade. O exemplo 

abaixo é bastante ilustrativo.  

Sônia- É essa lei agora que estão dando aos de menores... de fazer o que 
quer, entendeu? Os de menores não respeitam mais ninguém, não respeita 
pai, não respeita mãe, não respeita professor, que eles pensam que 
professores tem que aguentar o que eles querem, é isso entendeu? Eu no 
caso sou uma mãe diferente, entendeu? Eu na idade de dezesseis anos, na 
idade dela (aponta para a nora), dele, se ele responder a qualquer pessoa 
mais velha, ele fica sem os dentes da boca dele, não tem Conselho Tutelar, 
certo. 

                                              Entrevistadora- Então você é contra essa lei?  

Sônia- Eu sou. Eu sou porque eu apanhava de galho de Aroeira, minha mãe 
deixava entrar fechava o portão, a porta, dava um cacete em mim. E aí? 
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Estou com 35 anos, sou gente por quê? Pelos paus que eu já levei da minha 
mãe, era pau!  

 

 Sônia, ao contrário dos discursos de Gabriel e Jussara, não trata do problema a partir 

de aspectos individuais ou contextos microssociais, mas a partir de um contexto mais amplo, 

no qual a ação do Estado é criticada. Em sua fala, há uma clara rejeição à intervenção do 

Estado em uma esfera, que, para a maioria das famílias, é considerada privada, isto é, a 

educação e disciplina dos filhos.   

 O uso das expressões: “não respeitam”, “fazer o que quer” tem a função de enfatizar 

a argumentação de que a conduta desviante dos jovens é influenciada por estes estarem 

encobertos pela “lei”.  Ao mesmo tempo em que a fala de Sônia é organizada para criticar 

essa lei, também produz um discurso no qual procura se posicionar como uma “mãe 

diferente”, alguém que exige respeito por meio de castigos físicos, alguém que se opõe e 

resiste à prescrição do Estado, mesmo que isso implique punição por não reconhecer esse 

poder na criação dos filhos: “não tem Conselho Tutelar, certo”.   

 No último trecho de sua fala, ela procura, na própria estória de vida, detalhes que 

tornem seu discurso consistente: “sou gente por quê? Pelos paus que eu já levei”. A função 

desse tipo de discurso é tornar seu argumento verossímil e persuadir àquele que escuta de 

que as punições dos pais foram responsáveis por torná-la “gente”, uma cidadã de bem. 

Nesse contexto, o “bater” não significa violência, mas uma maneira de educar e tornar os 

filhos cidadãos honrados, livrando-os, assim, de trilhar o caminho errado. Nesse sentido, 

uma das justificativas desse tipo de discurso seria que o castigo tem a função de disciplinar, 

corrigir e provocar obediência, sendo estas características consideradas, por muitos sujeitos, 

como sendo imprescindíveis para uma boa educação, bem como para a boa convivência na 

sociedade.  

 A idéia do castigo corporal dos filhos como forma de disciplinamento não é nova, mas 

algo construído historicamente (ARIÈS, 1981).  Esse autor, num trabalho intitulado A História 

Social da Criança e da Família, mostra que as punições físicas eram comuns para ensinar as 

crianças a não transgredir as regras.  O mesmo evento pode ser encontrado no trabalho de 
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Freire (1992), no qual o castigo aparece em alguns discursos como forma de forjar o sujeito 

para vida.  

 A partir de tal posicionamento, o discurso de Sônia, mesmo que inconsciente, 

mobiliza valores construídos socialmente e os usa para condenar o Estado por interferir 

numa dimensão privada, acusando-o de favorecer a violência na sociedade. 

 Seu argumento talvez seja mais bem compreendido quando nos lembramos da 

polêmica protagonizada pelo governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que 

enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei Nº 7672/2010, que ficou conhecido como a “lei 

da palmada”, cuja proposta é acrescentar ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

entre outros, o artigo 17-A, garantido as crianças e aos adolescentes o direito a uma 

educação sem punições corporais, proibindo, dessa forma, os pais, cuidadores e outros 

responsáveis de castigar fisicamente, ou tratar de forma humilhante os menores, sendo 

estes atos interpretados como violência e, portanto, passíveis de punição legal.  

  O texto enviado pelo Presidente, é necessário salientar, motivou um amplo debate, 

pois suscitou a discussão entre o que pode ser considerado uma palmada educativa e o 

abuso físico, entre o que é direito dos pais e dever do Estado, entre o que é público e o 

privado, entre os limites do poder público na vida do cidadão. Nesse sentido, o discurso de 

Sônia é organizado de forma a questionar, implicitamente, a ideia de um lar como ambiente 

vigiado e controlado pelo Governo, o que, para ela, parece tirar toda a autonomia dos pais 

na educação dos filhos. 

 

5.2 A violência em discursos de alunos    

Ao serem questionados sobre o termo “violência”, os alunos mobilizam um 

repertório composto por expressões como “matar”, “espancar”, “briga”, etc.  

Aline- Ah! O que eu penso. Assim... violência pra mim mesmo, violência é 
espancar, tentar matar, (palavra incompreensível), porrada. Pra mim 
violência é espancar, matar. 

Priscila- Violência... briga, é mortes, acidentes... não, acidente não. 
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Thiago- Eu entendo que... quem morador daqui, falar em violência o 
morador daqui sofre muito com esses negócios, tem pai de família matando 
a mesma família e também tem uns que mata criança, que não tem nada a 
ver, e assim vai.  

  

Nos discursos de Aline e Priscila, predominam expressões que se referem aos 

aspectos físicos da violência. O mesmo ocorre na fala de Thiago, que procura explicar o 

fenômeno a partir da descrição de eventos ocorridos no bairro. Dessa forma, seu discurso é 

mobilizado para construir uma versão na qual a violência aparece como sendo algo 

recorrente na comunidade e cuja principal consequência seria o sofrimento dos moradores 

locais. Fica evidente que as descrições supracitadas produzem uma visão bastante restritiva 

da violência, enfocando, principalmente, suas características físicas.  

 A violência física também aparece na entrevista de Thuam.  Entretanto sua descrição 

não se restringe a ela, mas traz outras categorias para definir o fenômeno.   

Thuam- Eu acho que violência é... briga em colégio, rixa de galera, tráfico de 

droga, prostituição também é violência com as mulheres, tem vários tipos 

não é? De violência... É briga na escola, isso aí violento. Rixa de galera, 

mais... comunidade, na comunidade mesmo a violência gera de uma rua 

pra outra. 

Entrevista- Aqui tem muito isso?  

Thuam- Tem. E como tem! Por exemplo, aqui mesmo aqui a vila não coloca, 

a rua da zoada não coloca (palavra incompreensível) agora está rixado pra o 

lado de cá. É uma rixa arretada por causa de galera aqui. Não é só uma não!   

 

Thuam também utiliza o termo “briga” para designar a violência, contudo seu relato 

incorpora outras categorias para defini-la: “rixa de galera, tráfico de droga, prostituição”, 

ampliando, portanto, o campo de significados atribuídos ao termo.  Seu discurso é 

organizado a fim de produzir um relato no qual a “rixa” entre as galeras é apresentada como 

a causa da violência na comunidade. Para dar credibilidade a sua argumentação e responder 

à indagação da entrevistadora, ele recorre a um relato que apresenta a “Vila” e a “Rua da 

Zoada” como locais em que “galeras” rivais parecem se confrontar. O mesmo argumento é 

usado para produzir um discurso no qual a “rixa” também afeta o local em que mora: “agora 
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está rixado pra o lado de cá”. A partícula “agora” tem a função de afirmar que esse problema 

ainda ocorre no bairro. Seu discurso, como podemos observar, não procura explicar o 

problema a partir de aspectos individuais, mas se refere a questões sociais mais amplas.  

O mesmo argumento é encontrado na entrevista de João.   

João- Pode ser rixa por causa de um lado pra o outro.  

Entrevistadora- Como assim?  

João- Como assim, das meninas aqui, que se um passar pra o lado de lá 
morre, pra o lado de cá morre.  

Entrevistadora- Como assim? Pra o lado de lá pra o lado de cá? Não é tudo 
do mesmo bairro?  

João- É tudo do mesmo bairro, mais tem a vila, tem Areinha, tem a Vila São 
Miguel, Vila... tem esses negócios assim. Cada um tem seu lugar de ficar. 
Suas tocas. Se um passar de um pra o lado do outro, o outro vê vai matar.  

 

 Assim como Thuam, João explica que uma das possíveis causas da violência no bairro 

seria “rixa”. Ao ser solicitado pela entrevistadora para prestar maiores esclarecimentos, ele 

elabora uma descrição em que as pessoas parecem ser discriminadas, simplesmente, por 

pertencerem a uma região específica do bairro “lado de lá”, “lado de cá”. Tal questão é mais 

bem explicitada na fala seguinte, em que João, para dar factualidade ao seu argumento, 

recorre aos nomes de alguns territórios: “São Miguel”, “Areinha”. Como salienta Potter 

(1998), uma descrição formula algum objeto ou evento como algo, o constitui como uma 

coisa que possui qualidades específicas. No caso de João, o uso da descrição tem a função de 

tornar o evento descrito como sendo algo real.    

 Além disso, a fala de João, bem como a de Thuam, refere-se à formação de 

identidades ligadas a territórios. Nesse sentido, os discursos são mobilizados de modo a 

produzir uma representação do Coque na qual diferentes grupos estão em conflito, 

motivados pelo simples fato de pertencerem a alguma área do bairro. A argumentação 

proposta aqui nos remete às idéias contidas no paradigma de grupo mínimo (TAJFEL, 1983). 

Tal paradigma foi utilizado para investigar o comportamento intergrupal, bem como as 

condições que favoreciam a discriminação entre os grupos. Para isso, foram realizados vários 
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experimentos nos quais os pesquisadores observaram que os indivíduos tendiam a 

discriminar os sujeitos de outros grupos, simplesmente pelo fato de serem colocados, 

aleatoriamente, em um grupo diferente. O mesmo ocorre na descrição feita por João, em 

que as pessoas parecem discriminar as outras somente pelo fato de serem nomeadas como 

membros de “Areinha” ou “São Miguel”. 

Nesse sentido, o discurso é construído de modo a afirmar que as “rixas” entre as 

galeras são decorrência do sentimento de pertença a uma das regiões do bairro. Exemplo 

semelhante pode ser encontrado na pesquisa realizada por Guimarães (1998), na qual as 

galeras são caracterizadas como grupos de sujeitos que se organizam em cada bairro, rua e 

morro definindo-se de acordo com o espaço social e geográfico que ocupam. Nesse caso, 

como afirma a referida autora, a territorialidade é considerada dimensão essencial da 

constituição e da história desses grupos. A partir desse enfoque, é o lugar de pertença que 

irá determinar as atitudes e posições dos indivíduos em relação aos demais, sendo essa 

especificidade mobilizada no discurso de João para explicar a violência no bairro. Sua 

argumentação, como fica evidente, se opõe às opiniões cujo enfoque é, estritamente, 

individual, mas, ao contrário, focaliza a dimensão psicossocial do problema.  

Quanto ao discurso construído por Thuam, podemos encontrar o termo “violência” 

sendo usado para falar de outras categorias, como o “tráfico de droga” e a “prostituição”. A 

relação entre os entorpecentes e a violência não se encontra restrita a sua fala, mas, como 

veremos durante a análise, encontra-se presente em relatos de vários pais e alunos.  O 

mesmo não ocorre com a palavra “prostituição”, que, no seu discurso, é construída como 

algo cometido contra as mulheres. É preciso dizer, aqui, que Thuam é integrante de um 

grupo de capoeira, cujo propósito é popularizar a dança dentro e fora do bairro, bem como 

oferecer uma formação moral para crianças, adolescentes e jovens. Logo, sua fala utiliza 

termos e discussões desenvolvidas dentro de seu grupo, como as expressões citadas acima.  

A participação dos sujeitos em outros espaços de discussão, além da escola, parece 

ampliar o campo de sentidos que se referem ao fenômeno, como ocorre com os relatos de 

dois alunos que frequentam o NEIMFA.  
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Luciano- Essa palavra violência eu acho que... existem determinados 
sentidos né? ... sobre violência. Tem a violência corporal, a violência oral, 
que muitas pessoas é... violentam adolescentes, crianças, senhores de 
idade através de espancamentos, bate muito! E outras violentam algumas 
pessoas pelas palavras que faz a pessoa se sentir humilhado, faz a pessoa se 
sentir um lixo, faz a pessoa se sentir... sei lá uma coisa bem diferente. Isso... 
muda bastante o foco da palavra violência, porque tem gente que acha que 
a violência é só bater, espancar, mas não, tem vários tipos de violência. 
Tem espancamento e oral. 

 

Glória- A violência pra mim não é só violência de que assaltos né? Mortes. 
Tem violência nas escolas, bullying é uma violência não é? É violência é 
brigas. Eu acho que... O conceito de violência pra mim não é só é... assaltos, 
é drogas não é violência. Violência é cada ato que a gente faz que pode é... 
prejudicar alguém você tá cometendo uma violência. Você não... tá 
brigando é uma violência. Se você tá assaltando é uma violência, então se 
você...  até o jeito de você é brincar com uma pessoa sem aquela pessoa tá 
brincando com você de uma certa brincadeira assim... aquela pessoa não 
gosta ou assim aquela pessoa que não fala com você, você tá ali xingando 
aquela pessoa, isso pra mim é como se fosse uma violência. Sem falar que 
tem violência sexual, tudo mais assim, entendeu?  

 

Luciano organiza seu argumento para tipificar a violência em duas categorias 

distintas: “corporal” e “oral”. A partir de tal tipificação, ele inicia uma descrição na qual são 

utilizados os termos técnicos “espancamento” e “violentar”, bem como aqueles encontrados 

no senso comum “bater” para construir seu discurso. Os termos supracitados são usados, 

detalhadamente, para produzir uma versão na qual aparecem adolescentes, crianças e 

idosos como sendo as vítimas da violência corporal. Contudo algumas expressões usadas 

acima nem sempre se referem aos aspectos físicos do fenômeno, mas também podem ser 

utilizadas para falar de sua manifestação verbal, como acontece com a expressão 

“violentam”, cujo uso, na segunda parte do discurso de Luciano, tem a finalidade de 

construir uma versão na qual a violência também pode ocorrer por meio de “palavras” que 

causam algumas sensações: “se sentir humilhado”, “se sentir um lixo”, “se sentir... uma coisa 

diferente”. Tal sequência descritiva é organizada para oferecer uma versão que se opõe 

àqueles discursos em que a violência é definida apenas pelos danos físicos causados. Ao 

contrário de tal argumento, a fala de Luciano produz uma versão no qual os danos 

psicológicos ou emocionais também são consequência do fenômeno.  



76 

 

Glória também apresenta um discurso no qual a violência vai além do aspecto físico 

ou de questões que remetem ao código penal. Ela sintetiza sua definição afirmando que a 

violência é “todo ato” capaz de “prejudicar alguém”. A partir dessa conceituação 

abrangente, ela incorpora as brincadeiras sem o consentimento do outro e os xingamentos 

como sendo atos de violência. Implicitamente, seu discurso constrói uma argumentação na 

qual o desrespeito ao próximo e aos seus direitos são apresentados como características 

desse fenômeno. Sua fala se aproxima bastante do conceito de incivilidade desenvolvido por 

pesquisadores franceses (CHARLOT, 2002), bem com amplia o significado do termo para 

outros âmbitos além da ameaça física (DEBARBIEUX, 2002a).  

Como fica evidente, Glória faz uso de termos que pertencem a um repertório 

discursivo utilizado na literatura científica para definir o fenômeno. Um exemplo de tal fato 

é a utilização do termo “Bulliyng”, bastante discutido na literatura especializada, bem como 

no contexto escolar ou mesmo na mídia, bem como da expressão “violência sexual”. Nesse 

sentido, o uso de tal repertório mostra que as produções discursivas construídas por Glória 

não estão isoladas ou descontextualizadas, mas aparecem impregnadas de ideias e 

repertórios utilizados nas diferentes instituições das quais faz parte, como o NEIMFA e a 

escola. Além disso, o uso de palavras que pertencem ao mundo científico, que estão 

presentes nas falas de autoridades especializadas, tendem a tornar sua argumentação mais 

consistente, bem como a tornam mais resistente a críticas de opiniões contrárias à sua.  

O termo “violência” também aparece associado a processos interiores, a 

características individuais, a explicações religiosas. Para explicar, a aluna Deise mobiliza um 

repertório interpretativo em que expressões como “falta de caráter”, “falta de amor”, “raiva 

do ser humano” evocam tais aspectos e âmbitos 

Deise- Violência pra mim é falta de amor. Se a gente amar uma pessoa de 

verdade a gente não tratava ninguém com violência. É falta de amor. 

Entrevistadora- Exemplifica pra mim um exemplo do que tu entendes por 

violência. 

Deise- Sei lá é... falta de caráter, sei lá. Falta de amor mesmo.  

Entrevistadora- E como isso se expressa?  
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Deise- Eu acho que é a raiva do ser humano, sei lá. De uma carne 

pecaminosa que a gente quer entender isso, que faz... que transmite de 

dentro pra fora e faz a gente tomar... decisões (palavra incompreensível), 

que nem a pessoa mesmo sente bem ao fazer.  

 

Deise, assim como sua mãe, é evangélica. Assim, inicia sua descrição relacionando a 

violência ao mesmo tipo de argumento utilizado por ela: “falta de amor”, que, no contexto 

argumentativo aqui analisado, implica falta de fé em Deus. Nesse sentido, seria a ausência 

de tal sentimento e fé que levaria um sujeito a tratar outro com violência: “Se a gente amar 

uma pessoa de verdade... a gente não tratava ninguém com violência”.  

Ao ser solicitado que exemplificasse sua descrição, ela recorre ao mesmo argumento 

novamente: “falta de amor”, contudo, incorpora mais um termo a sua descrição: “falta de 

caráter”. Nota-se que, mesmo inserindo mais um argumento na sua descrição, ela continua a 

atribuir às características individuais a responsabilidade pela manifestação do problema.  

Ao ser indagada, pela segunda vez, ela inicia uma descrição na qual evoca um termo 

que pertence ao repertório de estados emocionais: “raiva”.  Entretanto é importante 

salientar que o termo, aqui, não está, estritamente, relacionado a uma reação emocional, 

como encontrado num estudo realizado por Edwards (1999).  Ao contrário disso, o discurso 

construído por Deise produz uma versão pautada em preceitos bíblicos. Nesse contexto, a 

expressão: “raiva do ser humano” se refere ao pecado que cada um carrega dentro de si: a 

“carne pecaminosa”, que leva as pessoas a transmitirem um mal que habita seu interior: 

“dentro pra fora”. Tal mal dominaria os sujeitos, fazendo-os tomar decisões que os 

prejudicariam.   

Sua argumentação, claramente, se opõe àquelas opiniões que procuram explicar a 

violência pautada no enfoque sociológico, em fatores externos. Ao contrário disso, Deise 

organiza seu discurso de modo a focalizar os aspectos individuais. Dessa forma, a origem do 

problema, não residiria no meio social, mas no próprio sujeito.  

 Há também entre as definições o uso de narrativas para explicar o fenômeno. Como 

o discurso de João.  
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João- Tudo, como roubo, é... como aqui na rua umas crianças 

pequenininhas passa olhando pra outra é dar língua, dar dedo... Aí a mãe 

começa a xingar aquela criancinha, mas só que a mãe não é?... Fica com 

medo de falar, “oxe fica quieta!”, com medo de falar com aquela pessoa, 

que nem como ontem, eu estava vindo da casa da minha irmã de bicicleta 

aí eu vi minha mãe, olhei pra trás pra ver se ela olhava, aí quando eu olhei 

pra frente aí a mulher que estava vindo de bicicleta, acho que ela estava 

com raiva de alguma coisa. Ela fez “eita olha pra frente!” e chamou um 

monte de nome comigo.  Aí quando cheguei minha mãe não é? Aí quando 

cheguei em casa minha mãe falou esse negócio.  

Entrevistadora- No caso violência também é essa questão de xingar. Roubo, 

xingamento...  

João- E agressividade dos outros, qualquer coisinha quer bater.  

 

João começa seu relato sintetizando a definição de violência num só termo, “tudo”. 

Entretanto, logo após o momento inicial, ele passa a criar uma descrição na qual o fenômeno 

é associado a duas categorias diferentes: “roubo” e “xingar”, sendo esta última categoria 

exemplificada por meio de uma narrativa. Potter (1998) enfatiza que a descrição de um 

evento pode ser usada para dar factualidade a uma argumentação. Nesse sentido, seu uso 

no discurso de João tem a função de construir uma versão na qual insultos ou falta de 

respeito parecem ser comuns na rua onde reside. Para corroborar sua argumentação, ele 

relata, com detalhes, um acontecimento em que ele foi insultado: “chamou um monte de 

nome comigo”. A minúcia da narração é o recurso empregado por João para tornar sua 

estória verdadeira, pois é construída de maneira a convencer quem escuta de que o relator 

presenciou todo o evento.       

No final do último fragmento, ele produz uma versão na qual atribui o fenômeno à 

“agressividade” do outro, posicionando, dessa forma, o sujeito que comete uma ação 

violenta como alguém propenso a comportamentos hostis. Como afirmam Davies e Harré 

(1990), nossa visão do mundo social, bem como do lugar por nós ocupado são produzidos 

discursivamente. Nesse sentido, a fala construída por João também tem a finalidade de 

construir uma versão de sujeito que somente consegue resolver os conflitos por meio da 

violência: “qualquer coisinha quer bater”. Além disso, tal expressão reforça a ideia de 

banalização da violência em alguns espaços do bairro.  
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Evidentemente, seu argumento, assim como outros descritos antes dele, focaliza as 

características individuais como sendo a origem do problema.    A mesma complexidade e 

polissemia em relação à definição da violência também pode ser encontrada quando o 

questionamento diz respeito à violência no contexto escolar, como veremos no próximo 

tópico. 

 

5.3 A Violência na escola em discursos dos pais  

Quando perguntamos aos pais a respeito do termo “violência na escola”, alguns 

trouxeram relatos de estórias ocorridas no espaço escolar para exemplificar sua 

compreensão a respeito do fenômeno. Dessa forma, podemos encontrar um repertório que 

remete a termos associados à violência física ou verbal, como no relato produzido por 

Débora.  

Entrevistadora- E quando falo o termo é “violência na escola”, qual tua 
opinião?   

Débora- Violência na escola é rapaz... eu acho assim, quando os meninos 
vai pra tirar onda na escola, porque lá onde meu enteado está estudando 
ele disse que quase todo dia tem pirralha brigando. Teve um dia desses que 
ele chegou em casa falando pra mim que teve um que puxou o estilete pra 
o outro, dizendo que ia matar que ia fazer não sei o que, por causa de que? 
Brincando na quadra de vôlei de bola essas coisas, discutiram por causa de 
bola. Aí um puxou o estilete e disse que ia matar o outro.  Aí veio a diretora 
pra chamar os dois, conversar todinho, quer dizer deu bronca nos dois não 
é? Isso tudo é violência aí não vê que, por exemplo, aí tem dois brigando às 
vezes eles nem querem brigar, mas como tem muito amigo safado como diz 
o ditado aí: “vai, vai!”, fica atiçando! Aí pra você não ficar por baixo você 
entra no... na briga. Aí (palavra incompreensível) vem ser de violência.  

 

Débora responde à pergunta da entrevistadora, afirmando que a ocorrência da 

violência na escola acontece devido à intenção dos alunos de “tirar onda”. Tal expressão é 

uma gíria popular cujo significado varia de acordo com a posição do sujeito que está falando 

e do contexto em que é usado. No caso aqui analisado, ele tem o sentido de brincadeira, 

provocação e zombaria. Logo sua utilização, aqui, tem a função de produzir uma descrição 

em que alguns alunos iriam à escola, apenas, brincar ou zombar dos professores.  
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Para tornar seu discurso factual, Débora recorre às estórias relatadas por seu 

enteado, nas quais a imagem do aluno aparece associada a termos que reforçam a 

argumentação de que os alunos iriam para a escola já propensos a causar violência. Para 

isso, ela utiliza expressões que remetem à ideia de violência física: “pirralha brigando”, 

“puxou o estilete”.  

Ao recorrer aos detalhes contidos nos relatos do enteado, ela, na verdade, pretende 

dar alguma credibilidade ao seu discurso, já que o sujeito mencionado foi a testemunha 

ocular do caso.  Como enfatiza Potter (1998), uma maneira de conseguir que um 

testemunho seja tido como verdadeiro é a presença de alguém na cena em que ocorreu o 

evento. Esse detalhe, segundo o referido autor, outorga autoridade àquele que descreve o 

fato.  Nesse sentido, quando Débora utiliza o relato de Gabriel ela pretende corroborar e 

tornar verossímil a sua argumentação.  

Além disso, seu discurso é construído a partir de um argumento que procura justificar 

o ato de um indivíduo como sendo uma resposta à pressão social: “às vezes, eles nem 

querem brigar, mas como tem muito amigo safado”. A partir desse discurso, as ações do 

sujeito estariam condicionadas por essa pressão, bem como pela necessidade de impor 

respeito, de não ser humilhado, de não “ficar por baixo”.  

Nota-se que o último trecho de sua entrevista já não focaliza apenas fatores 

individuais, como por exemplo, a ideia de intencionalidade defendida no inicio de sua 

argumentação. Ao contrário disso, no final de sua fala, há uma clara menção à influência do 

ambiente social no comportamento do sujeito.   

Um argumento parecido ao de Débora também aparece no discurso de Steven, 

sendo por ele utilizado para explicar o fenômeno no espaço escolar.  

Steven- Normal. Eu já briguei na escola, já dei já apanhei. A gente tem que 

impor respeito também, o máximo que pode, mas vai chegar o momento 

que você também vai ficar lá sentado é? Esperando o cara… tem que brigar 

mesmo com o cara e impor respeito também.  
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Steven começa sua fala usando um termo cuja função no seu discurso é apresentar a 

briga no espaço escolar como um evento “normal”, como algo que ocorre entre os alunos. 

Potter (1998) afirma que a anormalidade, bem como a normalidade são construídas durante 

o discurso. Nesse sentido, uma descrição pode ser organizada de forma a produzir um 

evento ou ação de um sujeito como algo estranho, desconcertante, impróprio, bem como 

pode produzir uma versão oposta a essa. No caso de Steven, como vimos, toda a fala é 

organizada para apresentar o fato como algo normal. Para isso, ele recorre a sua própria 

experiência como aluno: “já briguei”, “já apanhei” para tornar sua argumentação 

consistente e verdadeira.   

No final da sua fala, ele utiliza um argumento parecido com o de Débora para 

justificar as brigas no espaço escolar: “impor respeito”. Nesse sentido, a violência física entre 

os alunos seria o meio por eles encontrado para, além de se defenderem, serem aceitos 

pelos demais.  

Também encontramos, entre os argumentos, descrições que relacionam a violência 

na escola a questões de condutas individuais.  

Entrevistadora- E quando o termo é violência na escola? 

Josefa- Rapaz isso eu nem sei responder... uma que eu não vou no colégio, 
não vou lá não é? Meus meninos também não são de muito fazer,... mas 
tem muitos meninos que é danado, faz confusão com tudo. As mães vão, 
no Coque, faz confusão com outra fica discutindo com a diretora com os 
professores. Têm muitas dessas que fazem não sabem resolver as coisas na 
calma, chegar pra conversar. Vai logo esculhambar, maltratar, não é? 
Porque tem muitas mães que fazem isso. Não sabem seus filhos quem é, 
porque eu tenho dois filhos não vou dizer que meus filhos são... porque 
aquela mesmo que veio fazer a entrevista aquilo é braba. Eu não vou dizer 
que é uma santa, se a professora manda me chamar no colégio se ela fez 
coisa errada se a professora disse foi que ela fez. Aí eu vou converso, vou 
conversar com os alunos com as mães dos alunos, mas tem muitas mães 
que não gosta não é? Vai logo com confusão não sei o que, esculhambar, eu 
acho que violência também é isso.  

 

Ao ser questionada pela entrevistadora, Josefa produz duas explicações para 

justificar seu desconhecimento sobre o assunto: sua falta de frequência na escola e o não 

envolvimento de seus filhos em confusões. A ordem sequencial como tais explicações foram 
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organizadas fornecem uma importante informação a respeito do posicionamento de Josefa, 

pois, ao relacionar sua ausência na escola à ausência de mau comportamento dos seus 

filhos, ela produz uma versão na qual sua pouca frequência na escola não quer dizer que seja 

negligente, ou desinteressada, mas justamente o contrário, que educa seus filhos de 

maneira a se comportarem bem e por isso não há necessidade de sua presença. Esse tipo de 

argumentação se contrapõe àquelas opiniões que afirmam que a ausência dos pais na escola 

é fruto de sua negligência e desinteresse pela vida escolar dos filhos, como é encontrado em 

algumas pesquisas (SILVA, 2008; CRUZ, 1998). 

Ao mesmo tempo em que seu discurso a posiciona como boa mãe e aos seus filhos 

como educados, ele é também organizado para criticar a conduta de outros sujeitos do 

bairro, atribuindo ao comportamento destes a manifestação da violência na escola: “muitos 

meninos que é danado, faz confusão com tudo”.  

Além de fazer referência à conduta dos alunos, Josefa organiza seu discurso para 

criticar as atitudes de “muitas” mães do “Coque”. Para isso, mobiliza termos que se referem 

à conduta de tais indivíduos: “esculhambar”, “maltratar”, “discutindo”, “confusão”.   Ao 

fazer referência a essas expressões, ela produz uma imagem negativa de várias mães do 

bairro, colocando-as numa categoria em que aparecem como incompreensivas e 

intolerantes. Ao mesmo tempo, ela produz uma descrição na qual procura distinguir seu 

comportamento dos demais sujeitos, descrevendo-se como alguém aberta ao diálogo e à 

negociação.   

 Como fica evidente, toda sua produção discursiva é orientada de forma a se opor às 

versões que explicam o fenômeno a partir do enfoque sociológico. Em vez disso, a 

argumentação elaborada por Josefa busca elucidar o fenômeno, somente baseada no 

comportamento individual dos sujeitos.  

 

5.4 A Violência na escola em discursos de alunos 

Quando perguntamos aos alunos a respeito da violência na escola, obtivemos relatos 

que ora a definem a partir de questões físicas e ora ressaltam os aspectos verbais, ou, 
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simplesmente, trazem as duas manifestações numa só descrição, como fica evidente nos 

relatos abaixo. 

 

Aline- É... espancamento também. Que escola muitas... muitos alunos 
querem bater na gente, por causa... tem uns que a gente tá fazendo a 
tarefa e “ah, faz pra mim”. A gente diz que não. Aí começa a espancar, 
entendeu? Pra mim também violência é isso na escola, pra mim [...] Tem 
assim falando... aluno falando palavrão, essas coisas também.  

João- A violência, como pode ser... na escola mesmo, lá dentro do colégio aí 
entrava (palavra incompreensível), o pessoal discute com boca, quando é 
na hora da saída toda vez tinha briga, por causa de namorado.  

 

Nos discursos acima, o uso dos termos “espancamento”, “bater”, “briga” são 

utilizados para descrever a violência física que se encontra presente no espaço escolar 

enquanto os termos “palavrão”, “discute com boca”, “ofender”, “bater boca”, são usados 

para falar da manifestação verbal do fenômeno, sendo a expressão “bater boca” bastante 

comum nos relatos da maioria dos alunos entrevistados. As falas de Aline e João produzem 

algumas explicações para o fenômeno, como, por exemplo, “briga por causa de namorado” e 

a exploração do trabalho dos outros. Como podemos observar nos dois discursos o agente 

da violência é, estritamente, o aluno.   

Também são encontradas descrições nas quais a violência na escola é explicada a 

partir do uso de armas dentro de seu espaço. 

Luciano- Violência na escola... existem assim grandes tipos de violência na 
escola, porque eu acho assim, na minha opinião, que todas escolas 
deveriam ter um segurança. Tem aqueles porteiros né? Que fica nas escolas 
pra vê, pra fechar os portões em determinadas horas, mas eu acho que 
deveria ter grandes números de policiais em todas as escolas. E todos os 
alunos ser obrigado a revistar todas as mochilas e os bolsos dos 
adolescentes e dos adultos também. Porque tem gente que leva arma pra 
escola, leva faca, leva vários objetos que podem machucar outras pessoas e 
por isso acaba sugerindo um grande número de violência na escola. Quando 
chega alguém em casa dizendo “mãe o adolescente me bateu, mãe eu fui 
ameaçado de morte, mãe outro amigo meu que fingia ser meu amigo falou 
que ia levar uma arma pra me matar”. Então eu acho que, em todas as 
escolas, não estaduais como municipais também, deveria ter um grande 
número de policiais, pra atender a todos os adolescentes e adultos. 



84 

 

 Luciano inicia sua argumentação fazendo uma afirmação bastante ampla a respeito 

da violência: “existe assim grandes tipos de violência”. Em seguida, inicia uma argumentação 

na qual a polícia é apresentada como sendo uma solução para o problema da segurança na 

escola, já que inibiria o uso de armas dentro do estabelecimento.  Ao produzir esse tipo de 

discurso, Luciano defende o espaço escolar como um ambiente, fortemente, vigiado e 

controlado, tendo a polícia plenos poderes para “revistar” qualquer sujeito inserido em tal 

espaço.  

 Na tentativa de construir uma argumentação consistente, ele recorre a algumas 

citações diretas, cuja função é exemplificar os “grandes tipos de violência” citados no inicio 

de sua fala, sendo eles a violência física “bateu”, ou a violência verbal: ameaças e 

intimidações.  

É importante salientar que essa ideia da intervenção policial no espaço escolar não 

ocorre, unicamente, na fala de Luciano, mas encontra-se presente em várias entrevistas. Ela 

é mencionada todas as vezes que os sujeitos requerem maior segurança na área interna e 

externa da unidade educacional. Sposito (2001), citada no capítulo um, afirma que essa 

tendência surgiu em 1980, devido à insegurança das escolas localizadas em bairros 

considerados perigosos. Contudo podemos observar que, hoje, o clamor popular ainda 

parece ser o mesmo, isto é, “mais segurança nas escolas”. Essa preocupação de pais e alunos 

não nos causa estranhamento, pois o discurso do medo e da insegurança permeia não 

somente a escola, mas a sociedade em geral.  

 Entre as explicações para o fenômeno, também são encontradas descrições que 

interpretam o problema a partir do uso de um repertório, estritamente, individual, do uso 

de termos que remetem ao campo dos sentimentos.   

Entrevistadora- Você me disse que a violência pra tu é falta de amor, é falta 
de caráter. E dentro da escola? 

Deise- Sei lá... acho que também né? Violência que ela é uma só em todo o 
canto. Mas na escola... não sei o que é que leva as pessoas a serem 
violentas na escola. 

Entrevistadora- O que é que causa?  
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Deise- Não consigo. Não sei se é a inveja. Muitas vezes eu já passei por isso, 
foi lá no outro colégio onde eu estudei que as meninas não gostavam de 
mim e faziam de tudo pra me tirar de lá, eu sempre estudei lá, passei sete 
anos lá. Aí o ano passado eu saí de lá, porque eu não aguentei ta lá, porque 
elas não gostavam de mim faziam de tudo pra brigar comigo. Davam na 
minha amiga, jogavam areia em mim, faziam de tudo pra brigar comigo. Eu 
tive que sair de lá. Acho que o que elas tinham mesmo era inveja, acho que 
a maioria das coisas que causam briga dentro da escola, violência, eu acho 
que é a inveja mesmo. 

 

 Deise, ao ser confrontada com uma afirmação feita anteriormente, apresenta alguma 

dificuldade em fazer a relação da violência na escola com os termos usados anteriormente, 

como por exemplo, “falta de amor” ou “falta de caráter”. Em vez disso, ela a generaliza: 

“Violência que ela é uma só em todo o canto”.  

 Entretanto, à medida que tenta construir uma nova explicação, ela acaba recorrendo, 

novamente, a questões individuais: “inveja”.  Esse termo, como mostra Harré e Gillett 

(1999), podem aparecer no discurso com a conotação positiva ou negativa. Contudo, como 

os referidos autores ressaltam, seu sentido num discurso só será, claramente, percebido 

quando forem analisados os detalhes e o contexto de sua produção.  No caso de Deise, toda 

a fala é construída de forma a apresentar tal sentimento como uma atitude má de um 

sujeito em relação àquele do qual tem inveja. Para isso, ela produz uma narrativa que a 

apresenta, ao mesmo tempo, como vítima e testemunha de um caso em que a inveja de 

colegas aparece como o motivo para sua saída de uma escola. Ao posicionar-se dentro do 

evento narrado, ela procura dar credibilidade ao seu discurso, tornando-o algo factual.  

 Além disso, quando Deise produz uma versão na qual o motivo da “inveja” dos 

colegas seria, pura e simplesmente, porque não “gostavam” dela, bem como quando 

constrói o argumento de que esse sentimento seria a causa da violência na escola, ela acaba 

organizando seu discurso de forma a atribuir, somente, a comportamentos individuais, a 

responsabilidade pelos eventos citados. 

 Também encontramos, entre os entrevistados, uma fala que define o fenômeno a 

partir de termos usados no âmbito científico, e cuja utilização vem-se tornando frequente 

nas falas cotidianas. Como ocorre no exemplo de Priscila.  
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Priscila- Assim, vou dar um exemplo, quando uma colega minha tá quieta aí 
eu vou esculhambando: “tu és feia”, aí já é uma violência, porque a gente tá 
ofendendo a nossa... pra violência, que é chamado de bullying.  

 

Priscila havia nos informado durante a entrevista que havia assistido a uma palestra 

sobre bullying na escola, vindo daí seu conhecimento a respeito do termo. Sua fala nesse 

trecho se distancia do conceito utilizado no primeiro momento de sua entrevista, no qual 

prevalecem termos ligados a aspectos físicos, como por exemplo, “briga e mortes”. Ao 

contrário disso, o repertório usado aqui diz respeito à violência verbal, como os termos, 

“esculhambando, ofendendo”. Nesse sentido, seu discurso, assim como o de Thuam, Glória, 

Luciano, entre outros, é construído a partir de termos e discussões que circulam nas 

instituições por eles frequentadas, ou mesmo na literatura científica, como por exemplo, 

bullying, violência sexual, entre outros. A esse respeito, como afirma Bakhtin (1997), a fala 

não é individual, mas permeada por diversos discursos. Nesse sentido, o falante não é um 

ser abstrato, mas encontra-se dentro de um contexto social que fornece significação ao seu 

enunciado, bem como dialoga com as diversas vozes presentes nele. Nesse aspecto, todo 

discurso produzido por um sujeito traz sempre os enunciados contidos em outras falas, 

sendo elas utilizadas, modificadas ou ressignificadas de acordo com os objetivos que se 

deseja atingir ou efeitos que se quer causar. No caso acima citado, Priscila recorre a um 

termo muito utilizado no meio científico a fim de dar sentido ao que ocorre no seu contexto 

social, bem como fornecer credibilidade a sua fala.    

 Recorrer a expressões, em geral, usadas por especialistas ou em instituições também 

aparece num estudo realizado por Figueiredo (2009), no qual, para dar sentido ao termo 

“violência”, os sujeitos, além de termos comuns ao seu cotidiano, recorrem a conceitos 

técnicos usados na ONG que frequentavam, procurando, dessa forma, tornar verossímil 

aquilo que dizem.  

 A pesquisa supracitada, assim como a nossa, ouviu sujeitos pertencentes à camada 

popular e apresenta algumas diferenças, bem como semelhanças no que se refere à 

conceituação do fenômeno.  Entre as principais diferenças, podemos ressaltar que os 

sujeitos entrevistados por Figueiredo (2009) traziam um repertório discursivo bem amplo, 
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no qual eram utilizados vários termos pertencentes ao campo científico, sendo eles 

provenientes do discurso existente na instituição por eles frequentada. Assim como no 

estudo realizado pelo referido autor, também encontramos, em nossa pesquisa, descrições 

que transcendem os aspectos físicos ao falar da violência, bem como são semelhantes às 

estratégias discursivas que ora particularizam ora categorizam os sujeitos e eventos, 

procurando produzir uma versão de mundo específica (BILLIG, 2008).     

 

6. CATEGORIAS NO DISCURSO  

Como discutimos no capítulo dois, a categorização não é um processo irrefletido, 

automático e predeterminado. Mas, ao contrário, é uma prática social na qual a cognição e 

percepção são vistas como meios utilizados pelas pessoas na sua ação discursiva (EDWARDS, 

1991).  Nesse sentido, a construção de categorias não é um processo aleatório, mas 

intencional, sendo considerado um meio pelo qual justificamos, defendemos, acusamos, 

negamos e combatemos distintas versões do mundo.  

 A partir de tal olhar, neste capítulo, pretendemos analisar como os sujeitos do Coque 

mobilizam estratégias discursivas para combater os discursos que os estereotipizam, como 

seus discursos são organizados retoricamente para defender-se de categorias negativas, 

como constroem argumentos para justificar seus posicionamentos.   

 

6. 1 Categorização nos discursos dos pais  

Billig (2008) ressalta que, através da linguagem, podemos descrever o mundo de 

distintas maneiras. Nesse sentido, não haveria uma única forma de falar a respeito de 

eventos, pois a linguagem tornaria possível argumentar de uma maneira em vez de outra, ou 

contrapor uma categoria a outra. Ela, portanto, possibilitaria ao sujeito construir o discurso 

de forma a desacreditar ou tornar factual um evento ou descrição. A fala de Steven é um 

exemplo desse tipo de construção retórica.  
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Entrevistadora- O bairro do Coque, quando aparece nos noticiários, ou em 
discursos de pessoas que não residem nele é descrito, em geral, como 
violento e perigoso. Você, morador do bairro, o que pensa sobre isso?  

Steven- Porque as pessoas na verdade são mais alienadas pelo que a mídia 
fala, porque a mídia representa grande coisa, grande é... cem por cento de 
tudo, a opinião da mídia vale mais do que a opinião das pessoas. Pelo fato 
de muita gente ser alienado pelo que a mídia fala. Mas as pessoas não 
conhecem a nossa comunidade, como ela é, porque na nossa comunidade 
teve grandes revelações aqui, em termo geral como profissional, como 
esportista, como poeta...  

Entrevistadora- Agora alguns moradores com quem conversei dizem “o 
bairro hoje é um bairro bom, mas ele já foi um bairro violento”...   

Steven- Porque devido ao passado, eles se relacionam muito a falar do 
passado não é? [...]. Já foi! Hoje ele não é. Eu acho… diga de passagem, eu 
não vejo assim... como assim se comparar a Zona do Ibura ou a Zona Norte, 
Alto José do Pinho, Alto Santa Terezinha, como aqui mesmo, Santo Amaro, 
Detran, acho que aqui é fichinha pra esses bairros.  

 

No trecho acima, a entrevistadora posiciona o Coque na categoria de “bairro 

violento”. Steven, morador do bairro desde a infância, não compartilha de tal categorização 

e inicia uma descrição na qual a mídia aparece como a grande responsável pela imagem 

negativa do bairro: “Porque as pessoas na verdade são mais alienadas pelo que a mídia fala”.  

Ao produzir esse discurso Steven procura desacreditar a descrição feita pela entrevistadora. 

Para isso, ele elabora uma versão alternativa em que é construído um argumento que se 

opõe à versão anterior. Na nova versão, o sujeito que acredita nas construções midiáticas é 

apresentado como “alienado”, que, nesse contexto argumentativo, significa alguém que vive 

distanciado da realidade que o cerca, dos condicionantes sociais e políticos que determinam 

a vida das pessoas. Seria, portanto, um ser acrítico, alguém sem capacidade de interpretar, 

criticamente, a mídia, que, no seu discurso, aparece como uma fábrica de mentiras e de 

alienação.  

Ao mesmo tempo em que seu discurso é organizado para tornar a argumentação da 

entrevistadora inverossímil, é também organizado para defender a nova versão criada por 

ele. Como argumenta Potter (1998), um discurso pode ser uma construção retórica 

defensiva na medida em que é construído para resistir às críticas e argumentações opostas. 

No caso aqui analisado, o discurso retórico defensivo é construído a partir de duas opiniões. 
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A primeira delas seria que o desconhecimento das pessoas a respeito da comunidade as leva 

a ter um julgamento preconcebido e errôneo sobre o bairro. A segunda seria que esses 

sujeitos não conhecem os bons exemplos de cidadãos da comunidade: “em termo geral 

como profissional, como esportista, como poeta”. Ao focalizar os moradores identificando-

os a partir de suas conquistas pessoais, Steven quer dizer que nem todos os moradores do 

bairro são violentos, mas cidadãos de bem, pessoas que venceram na vida através do 

esforço e criatividade. Ele, portanto, se contrapõe à generalização negativa do bairro e 

mobiliza termos cujo intuito é retirar o bairro da categoria de “violento”, bem como 

apresentar uma imagem do Coque diferente daquela contida na pergunta da entrevistadora.  

 Ao ser indagado novamente pela entrevistadora, Steven persiste na construção de 

uma argumentação defensiva. Nela, há uma crítica aos sujeitos que se referem ao passado 

obscuro do bairro, já que “hoje ele não é” mais dessa forma. A partir daí, ele recorre ao 

nome de vários bairros que seriam iguais ou mais violentos que o Coque. A comparação 

desses locais com a comunidade tem a função de mostrar que a categoria de “bairro 

violento” atribuída ao Coque é incorreta, já que existem lugares nos quais esse tipo de 

manifestação é bem maior. Dessa forma, o uso da expressão “aqui é fichinha pra esses 

bairros”, tem a função de combater a categorização feita no início desse diálogo, bem como 

também tem a função de minimizar os discursos sobre acontecimentos violentos no bairro.  

O mesmo padrão discursivo apresentado na fala de Steven é encontrado em          

outras entrevistas. Dessa forma, podemos observar, nas falas de outros sujeitos, a 

construção de um repertório interpretativo que desloca o rótulo de violento para outras 

comunidades. Como no seguinte exemplo.   

Sônia- Porque gosta de difamar não é? Porque gosta de difamar o lugar. 
Porque o Coque não é isso, o pior aqui é Santo Amaro!Santo Amaro é a pior 
favela que tem, é a pior! Porque em Santo Amaro se você for... eu mesmo 
não vou pra o Oswaldo Cruz pra descer ali do PE15 pra ir pra lá. Eu não faço 
isso. Eu pego aqui o circular príncipe pra saltar bem de frente, e assim, vou 
com medo dentro do ônibus pedindo a Deus pra não acontecer nada.  

 

Sônia, diferente de Steven, não atribui a imagem negativa do bairro à mídia, mas a 

pessoas que gostam de difamar o bairro. A partir daí, ela usa o mesmo recurso utilizado por 
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Steven para combater a categoria criada pela entrevistadora. Dessa forma, ela transfere a 

rotulação negativa para outra comunidade: “O pior aqui é Santo Amaro, Santo Amaro é a 

pior favela que tem”. Para corroborar sua afirmação, ela recorre a uma descrição detalhada 

do percurso que realiza quando é necessário ir ao bairro mencionado, sendo seu principal 

interesse construir uma versão que insira Santo Amaro na categoria antes imputada ao 

Coque.    

O tipo de descrição realizada por Sônia é elaborada para dar factualidade ao relato, já 

que dá a impressão de que ela conhece ou esteve presente ao local e por isso pode fornecer 

detalhes e características relacionados a ele.  Sua função, portanto, é garantir a veracidade 

do relato em questão (POTTER, 1998).  

No final de sua fala, ao fazer referência a termos, como, por exemplo, “medo”, ou a 

figura de “Deus” como protetor durante a trajetória que faz até Santo Amaro, tem a função 

de maximizar seu relato e construir uma imagem negativa do bairro mencionado. Potter 

(1998) afirma que, quando queremos justificar, desacreditar ou refutar uma argumentação, 

nós fazemos uso da estratégia da maximização, cuja função é exagerar determinadas 

descrições a fim de alcançar os efeitos desejados. No caso acima, os termos utilizados têm a 

finalidade de rotular outro bairro como sendo muito violento.   

No caso de Sônia, a construção do relato valoriza uma série de detalhes, que 

permitem inferir a ausência de violência na comunidade do Coque. Para isso, ela recorre a 

uma série de avaliações positivas, como nessa descrição.   

Sônia- Porque aqui, o marido dela mesmo chega (se refere ao filho) duas 
horas, três horas da manhã, Thauam, quatro horas, cinco horas. Meu 
marido também chega, se minha menina sair de 14 anos pra voltar de onze, 
meia-noite eu não me aperreio porque eu sei que ela vai entrar na paz 
entendeu? Aqui não tem tarado, aqui no Coque não tem estuprador. Mais 
fácil se vier um da rua eles tirar onda, a comunidade matar (Sônia). [...] 
Entendeu? A não ser isso é tudo tranquilo. É como em toda favela, tem 
gente bom, tem gente... é ou não? Todas favelas são assim! Mas aqui eu 
não acho perigoso não, eu gosto daqui... 

Ao mesmo tempo em que seu discurso é organizado para construir uma imagem 

negativa de outro bairro, é também utilizado para produzir uma imagem positiva de seu 

próprio bairro, indo de encontro à categorização feita pela entrevistadora.   
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A insistência em detalhar, minuciosamente, a hora tem como finalidade corroborar a 

afirmação feita anteriormente por Sônia, de que o “Coque não é isso”. Dessa forma, o 

discurso produzido mobiliza termos que remetem à ideia de segurança, de ausência de 

perigo, como por exemplo, “não me aperreio”, “entrar na paz”, “tudo tranquilo”. Tais 

expressões contrastam com as utilizadas para falar de Santo Amaro “vou com medo”, 

“pedindo a Deus pra não acontecer nada” e constroem uma versão da realidade que desloca 

para o último bairro a categoria de inseguro, perigoso e violento.  

 Ao produzir esse tipo de descrição, Sônia não está apenas rejeitando a categorização 

de seu bairro, mas também mobiliza um repertório específico a fim de combater os 

estereótipos em torno de tal categorização. Ela age de acordo com o interesse e a 

conveniência em relação a uma determinada versão de mundo, contrapondo-se a vinculação 

da imagem dos moradores da sua comunidade com a rotulação, anteriormente, 

apresentada. Contudo seu argumento, assim como o de Steven, é problemático, pois, ao 

inserir outros bairros populares na referida categoria, eles acabam reproduzindo os 

discursos dominantes e reforçam o preconceito contra os indivíduos advindos desses locais, 

como discutido no capítulo um.  

 Podemos dizer, então, que, ao ressaltar as características de sua comunidade, os 

referidos sujeitos constroem uma nova categoria, que, assim como a primeira, repercute, 

negativamente, sobre os sujeitos pertencentes à camada popular. Nesse sentido, a rejeição 

a construções discursivas marcadas por estereótipos tende, na fala desses sujeitos, a 

produzir outros sobre a mesma classe social.  Esse fato mostra a dificuldade desses 

indivíduos em superar os discursos dominantes, levando-os a apenas a utilizá-los de acordo 

com a conveniência.    

 Mesmos os discursos que não combatem, com rigor, a categoria negativa na qual o 

Coque foi inserido tendem a construir versões que procuram minimizá-la, bem como 

apresentam explicações nas quais outros locais também são apresentados como sendo 

violentos.   

Josefa- Eu acho que aqui também não é tão assim não. Aqui também 
mora muita gente honesta... realmente mora muita gente que não 
presta, essa droga está trazendo muita coisa ruim pra os jovens! [...] 
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Mas aqui não é tão assim não como o povo diz, todo canto tem 
violência. Aqui tem, em Afogados tem, todo canto tem! Agora só aqui 
é um pouquinho mais perigoso... mas dá pra levar.  

 

Em sua fala, como na de Steven, ela recorre a características individuais dos sujeitos a 

fim de explicar e distinguir o bairro onde vive. Procura, então, construir um discurso no qual 

são diferenciados “gente honesta” e “gente que não presta”, sendo esse mesmo argumento 

encontrado na fala de Sônia quando ela constrói uma descrição que relaciona o termo 

“favela” a expressões que lembram pessoas de diferentes índoles “É como em toda favela, 

tem gente bom, tem gente... é ou não?”. Em ambos os casos, ao referir-se ao Coque, há o 

evidente esforço em usar expressões que posicionam os sujeitos como bons, honestos ou 

seu inverso. O que mostra, implicitamente, o próprio posicionamento de ambas. 

Além disso, as expressões utilizadas por Sônia “é como em toda favela” e o 

argumento de Josefa “aqui não é tão assim não como o povo diz” são construídas 

retoricamente com o objetivo de minimizar os discursos que estereotipizam o bairro. Como 

mostra Potter (1998), um discurso pode ser produzido a partir do desejo de justificar, 

desacreditar ou mesmo contradizer uma determinada posição. O sujeito, então, tende a 

recorrer a descrições que maximizam ou minimizam um determinado aspecto do mundo, de 

acordo com os objetivos que se deseja alcançar.  Nos casos, aqui, mencionados, há uma 

clara intenção de minimizar descrições negativas por meio de termos atenuantes, como na 

afirmação feita por Josefa “todo canto tem violência”.  A partir dessa produção, há uma clara 

tendência em tratar como normal o fenômeno ocorrido dentro do bairro, já que tal não é 

restrito à comunidade local, mas é generalizado para todo lugar. Afogados, um bairro 

próximo, é evocado a fim de corroborar sua argumentação, pois lá também ocorre o 

fenômeno.  

Por fim, o relato de Josefa apresenta algumas contradições em relação às descrições 

de outros sujeitos, bem como ao seu próprio relato. No primeiro caso, seu argumento não 

procura apenas deslocar a categoria de violento para outras comunidades, mas procura 

explicar o fenômeno inserindo “todo canto”, inclusive o próprio bairro, nessa categoria. 

Entretanto, ao fazê-lo, ela o apresenta como “mais perigoso” e entra em contradição com 
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sua afirmação anterior de que o bairro não era “tão assim”. Nesse sentido, sua fala acaba 

concordando com a categorização feita anteriormente a respeito da comunidade, 

reproduzindo os estereótipos sobre ela.  

Como vimos acima, a maioria dos sujeitos combatem a afirmação segundo a qual o 

Coque e seus moradores estariam vinculados ao termo “violência”. Contudo quais as 

explicações mobilizadas por eles para essa desvinculação ou quais seriam as justificações 

para aqueles que concordam com tal afirmativa? Entre as explicações, encontramos padrões 

recorrentes que remetem o problema à ação da mídia, a características individuais dos 

sujeitos ou o interpretam como produto de ambas.  

 

6.2 Categorização nos discursos de alunos 

Assim como os pais, os alunos também produzem discursos para combater a 

categoria negativa na qual o bairro foi inserido pela entrevistadora. Entre as estratégias 

discursivas, comumente utilizadas para desacreditar ou refutar tal tipo de categoria, estão os 

discursos que responsabilizam a imprensa pela má fama do bairro, como é explicitado nas 

falas abaixo.  

Entrevistadora - Agora tu consideras esse um bairro violento? 

Thuam- Violento, violento não. Já tem bairro mais violento que o Coque. Só 
que o pessoal fala mais do Coque. 

Entrevistadora- E por que tu achas que as pessoas falam do Coque?  

Thuam- Por causa dos repórteres mesmos. Quando passa na televisão, só é 
discriminar o Coque. 

Entrevistadora- Então tu achas que a imprensa nesse caso... 

Thuam- Com certeza. 

 

João- Pra mim não é não. É porque vai pela cabeça dos outros, aí como 
pode ser. Aí matou alguém, aí os outros vão liga pra a reportagem já pra...  
vai ficando famoso só isso, ligando pra ganhar quinze reais dez, vinte. Aí 
quando o povo lá de fora vê aqui. Tem o Ibura ainda, mas só pensa aqui: “é 
o Coque é o Coque”, mas não acho não. 
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Entrevistadora- Então você acha que a culpa é da imprensa pela imagem 
negativa? 

João- É [...] Uma vez mataram um colega da gente aqui veio logo a Tribuna 
e a Globo junta.  

Entrevistadora- Foi mesmo?  

João- A primeira... Globo chegou, depois chegou a Tribuna.  A Tribuna foi 
embora e a Globo ficou.   

 

 Thuam inicia sua descrição utilizando o mesmo argumento usado por Steven e outros 

pais mencionados no tópico anterior, isto é, de que haveria outros bairros mais violentos 

que o Coque: “tem bairro mais violento que o Coque”. O mesmo ocorre com a fala de João 

“Tem o Ibura ainda, mas só pensa aqui é o Coque é o Coque”. Esses argumentos, como já 

descritos anteriormente, são usados de forma a construir um novo discurso em que outros 

bairros são categorizados como sendo violentos.  

 Outra semelhança entre os discursos de João e Thuam é o uso de argumentos que 

responsabilizam a imprensa pela construção de uma imagem negativa do bairro.   João, por 

exemplo, recorre à narrativa de um evento para corroborar sua crítica. Assim, mobiliza uma 

estória em que a imprensa aparece como aquela que explora acontecimentos ocorridos no 

local a fim de promover notícias ruins que discriminam a comunidade. Nos dois casos acima 

mencionados, as falas são selecionadas e organizadas para negar a afirmação feita pela 

entrevistadora.  

 Glória também faz menção ao assédio da imprensa no bairro: “A imprensa cai em 

cima”. Contudo sua fala utiliza outro tipo de argumentação para se contrapor ao discurso da 

entrevistadora.     

Glória- Eu acho que é porque eles tão vendo, eles tão deixando ser 
influenciado pelo, pela... a aparência né? Do que era antes. E hoje eu não 
vou dizer que a violência totalmente acabou, não acabou. Porque não é 
todo jovem que tem essa cabeça feito eu tenho, que eu não quero! Ser, 
estar ali na violência junto fazendo aquilo. Mas tem outros jovens que 
querem. Se não quer acabam sendo influenciados pelos amigos e vai indo. 
Então vai gerando, querendo ou não vai gerando a violência. A imprensa cai 
em cima porque o Coque tem essa fama de ser um bairro violento. Então 
quem não é daqui de dentro do Coque, quem não mora e assiste e vê as 
reportagens diz: “oh tá vendo, tá vendo o que eu falo o Coque é violento 
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sim!” Mas será que todas as pessoas que moram no Coque são... estão ali... 
são marginais, estão na criminalidade, será? Porque eu moro aqui há quinze 
anos, minha família está aqui a mais de trinta, a mais de trinta anos! E 
nenhum, nenhum! ninguém da minha família entrou pra isso não, ninguém.  

 

 Num primeiro momento de sua fala, Glória afirma que a ideia do bairro como local 

violento é decorrência de eventos passados que continuam a influenciar as pessoas na 

sociedade atual: “a aparência né? Do que era antes”. Contudo, após esse momento, seu 

discurso é organizado para argumentar que a violência do bairro, na atualidade, não é 

causada por todos os jovens da comunidade, mas somente por aqueles “que querem” ou 

aqueles que são “influenciados pelos amigos”. Ao criar esse tipo de versão, Glória, como 

outros, tende a focalizar o problema a partir de aspectos individuais, em argumentações que 

posicionam o sujeito que pratica a violência como alguém fraco, influenciável, ou alguém 

cujas ações são conscientes e premeditadas.  Tais sujeitos, no seu discurso, seriam os 

responsáveis pela violência na comunidade. Ao mesmo tempo em que sua fala é usada para 

criminalizar o comportamento de alguns indivíduos do bairro, também é usada para fazer 

críticas à imprensa, que seria responsável por fabricar notícias que favoreceriam o 

preconceito contra o bairro. Para dar maior credibilidade a essa última argumentação, Glória 

recorre a uma citação direta, cuja função, aqui, é explicitar a ação de vários sujeitos de fora 

perante as notícias negativas do bairro transmitidas pela televisão: “tá vendo o que eu falo o 

Coque é violento sim!”.  

 A partir daí, ela faz uso de um discurso que combate as generalizações contidas nos 

noticiários. Para isso, ela seleciona, cuidadosamente, expressões que rejeitam as imagens 

negativas criadas pela mídia, questionando-as: “será que todas as pessoas que moram no 

Coque são... marginais, estão na criminalidade, será?”. Como argumenta Billig (2008), 

quando escolhemos uma forma argumentativa em vez de outra, na verdade, estamos nos 

opondo àqueles discursos com os quais não concordamos. No caso de Glória, a escolha de 

argumentos que ora criticam a mídia e ora focalizam, apenas, características individuais 

como sendo responsáveis pelo problema tem a função de menosprezar ou desacreditar o 

argumento que generaliza “toda” a comunidade como sendo violenta. Para dar consistência 

a sua argumentação e tornar seu relato factual, ela recorre a sua estória e a de seus 
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familiares como exemplos de indivíduos que moram no bairro, mas não promovem a 

violência, ou mesmo, se encontram envolvidos em atos ilegais: “E nenhum, nenhum! 

ninguém da minha família entrou pra isso não, ninguém”.  

 Deise também constrói seu discurso de modo a rejeitar a categoria de “bairro 

violento” conferida ao Coque.   

Entrevista- O bairro do Coque, quando aparece nos noticiários, ou em 
discursos de pessoas que não residem nele é descrito, em geral, como 
violento e perigoso. Você, morador do bairro, o que pensa sobre isso? 

Deise- Eu acredito que não. Que existem sim pessoas que estejam assim... 
Mas acho que não é todo mundo que... eu acho que as pessoas que se 
deixam levar muito por essa... que o Coque é um bairro é um bairro 
violento, perigoso. Deixam de falar a importância que ele tem. Que acho 
que ele não é só isso não. Acho que são as pessoas acho que é psicológico 
do pessoal deixar isso entrar na cabeça não, que o Coque é um bairro 
perigoso: “Coque pei, pei”, falam logo isso, mas acredito que não, que tem 
um jeito de mudar quem faz o lugar são as pessoas, acho que o Coque é 
assim ainda porque a gente quer que ele seja. 

Entrevistadora- Então tu achas que a própria responsabilidade é dos 
moradores no caso?  

Deise- Eu acredito que sim.  

 

 Na sua fala, ela procura negar que o bairro seja violento. Para tal constrói uma 

argumentação na qual os sujeitos teriam uma certa tendência em acreditar na ideia 

generalizada de violência que paira sobre o bairro. Essa ideia, como vimos em outros relatos, 

é fomentada pela imprensa, ou pelo passado de violência da comunidade. Quando Deise usa 

a expressão: “é psicológico do pessoal deixar isso entrar na cabeça”, ela, na verdade, está 

dizendo que a má fama da comunidade é um exagero, é algo muito mais do imaginário 

popular, de uma ideia preconcebida e preconceituosa a respeito da comunidade. Ao 

organizar o discurso dessa forma, ela pretende desacreditar a afirmação da entrevistadora, 

criando uma nova versão sobre a reputação do Coque. Potter (1998), afirma que, num 

contexto argumentativo, uma descrição pode funcionar como retórica ofensiva na medida 

em que constrói uma versão dos fatos na qual o objetivo é refutar, desacreditar ou tornar 

inverossímil uma outra versão.   No caso acima, a versão construída por Deise, claramente, 

tem a função de desconstruir a versão da entrevistadora.  
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 Apesar de defender que as opiniões sobre o bairro são inverídicas, Deise, no final de 

seu discurso, afirma que a reputação negativa do Coque poderia mudar se os seus 

moradores assim desejassem: “quem faz o lugar são as pessoas”, “é assim ainda porque a 

gente quer que ele seja”. A fala como construída nesse trecho se opõe à versão como a de 

Steven, por exemplo, que procura explicar os problemas do Coque por meio de argumentos 

que falam da estrutura social. Ao contrário disso, o enfoque proposto por Deise, claramente, 

busca explicar a reputação do bairro por meio de opiniões que responsabilizam os próprios 

moradores locais.   

 

7. O USO DE ESTÓRIAS NA CONSTRUÇÃO DE ARGUMENTOS  

Segundo Brockmeier e Harré (2003), uma comunicação a respeito de evento 

cotidiano, uma situação, ou mesmo um estado emocional, em geral, assume a forma de 

narrativa. Dessa forma, tais comunicações podem ser apresentadas como estórias contadas 

de acordo com determinadas convenções.     

Os referidos autores afirmam que nós crescemos cercados por estórias, sendo seu 

uso típico de nossa cultura desde tenra idade. Nós as utilizamos, de forma espontânea, 

quando discorremos sobre algum fato, ou mesmo quando argumentamos e nos 

posicionamos a respeito de um determinado acontecimento. Elas, portanto, estão presentes 

em nossas falas e ações e servem a diferentes funções, como, por exemplo, organizar e dar 

credibilidade ao que está sendo dito.   

Para Van Dijk (1993), as estórias constituem um gênero discursivo3 que permite aos 

sujeitos expressarem suas experiências e avaliações a respeito dos acontecimentos. Nesse 

sentido, podem ser reproduzidos por meio delas conhecimentos, crenças, atitudes, 

ideologias, normas e valores de um grupo ou de uma sociedade.  Como exemplo, o referido 

autor aborda o racismo e afirma que esse fenômeno é reproduzido nas conversas cotidianas 

informais, nas narrativas institucionais, de novelas, filmes, bem como noticiários.  

                                                           
3
  Na literatura, não há consenso a respeito de tal termo. Dessa forma, podemos encontrar entre os teóricos 

outras classificações, como, por exemplo, tipo discursivo, gênero textual, bem como gênero de discurso, sendo 
estes dois últimos considerados por alguns autores como termos intercambiáveis.  
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Além do racismo, também podem ser propagados através das histórias cotidianas 

outros tipos de preconceito, sendo seus sentidos produzidos de acordo com a maneira como 

o discurso é organizado e os objetivos que se pretende atingir.   

É também através das estórias que tratamos acontecimentos e ações consideradas 

interessantes para o público, como, por exemplo, relatos de eventos inesperados, atípicos e 

extraordinários (VAN DIJK, 1993). No entanto, como o mesmo autor ressalta, as estórias não 

servem apenas para entreter o público, mas também podem exercer uma função social, 

política e cultural mais ampla, como acontece com os relatos a respeito das minorias. Nesse 

sentido, a narrativa teria a função de persuadir, criticar, atacar e ridicularizar os sujeitos 

pertencentes a grupos específicos.  

Para o mencionado autor, trata-se de um gênero pelo qual a cultura e os valores que 

permeiam a sociedade são reproduzidos. A partir desse raciocínio, as narrativas podem ser 

usadas para manter as desigualdades raciais e sociais. Um exemplo de tal fato é ilustrado 

pelo próprio autor, quando descreve um estudo realizado por ele em sociedades brancas 

europeias, cujos resultados mostram que as histórias são mobilizadas como estratégias 

argumentativas para produzir uma imagem negativa do outro. Dessa forma, encontramos, 

no estudo supracitado, indivíduos afro-norteamericanos, turcos, marroquinos, mexicanos, 

entre outros, sendo apresentados de forma depreciativa pelos sujeitos nativos, que tendem 

a usar as narrativas como prova das características negativas dos sujeitos pertencentes aos 

grupos minoritários.  

A partir desse enfoque, muitas histórias, vistas ou vivenciadas pelos sujeitos 

entrevistados, são apresentadas como descrições fiéis de um evento, de características de 

um indivíduo ou de um grupo. Logo as conclusões negativas advindas dessas descrições não 

são compreendidas, pelos sujeitos que as narram, como preconceituosas, mas como relatos 

sustentados por fatos (VAN DIJK, 1993).  

O estudo realizado pelo referido autor não traz apenas descrições negativas a 

respeito das minorias supracitadas, mas revela o uso de estratégias argumentativas, por 

alguns sujeitos, a fim de produzir uma imagem positiva dos indivíduos pertencentes aos 
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grupos minoritários, o que mostra o posicionamento dos sujeitos em relação ao objeto 

investigado, bem como as contradições presentes em diferentes discursos.    

A pesquisa de Van Dijk (1993) evidencia a importância das narrativas para se 

compreender as relações sociais, bem como os fenômenos psicossociais que atravessam a 

sociedade. Essa importância também fica clara no trabalho de Brockmeier e Harré (2003), 

em que aparece o valor das estórias para a análise da dinâmica do comportamento humano. 

Como afirmam os últimos autores citados, é através das narrativas que compreendemos os 

textos e contextos mais amplos, complexos e diferenciados de nossas experiências, sendo 

elas usadas, por diferentes sujeitos, para comunicar algo sobre um evento de vida, uma 

situação difícil, uma intenção ou estado emocional, entre outros.  

O estudo de estórias, portanto, torna-se relevante, pois permite compreender como 

organizamos nossas memórias, estórias de vida e identidades em padrões narrativos 

(BROCKMEIER; HARRÉ, 2003). No nosso estudo, sua importância reside em mostrar como 

diferentes sujeitos constroem versões de fatos sobre a violência na escola, como são 

organizadas suas narrativas a fim de oferecer uma interpretação dos eventos e quais as 

estratégias argumentativas mobilizadas por eles para explicar, justificar, criticar, defender ou 

combater a manifestação desse fenômeno no contexto escolar.  

 

7.1 Estórias de violência na escola em discursos dos pais  

Algumas vezes, espontaneamente, outras vezes, em resposta a uma pergunta da 

entrevistadora, os pais falaram sobre eventos violentos que teriam presenciado na escola. 

Alguns produziram relatos de conflitos violentos entre pais e professores.  

Entrevistadora - Lá tu já viste alguma discussão sobre violência? 

Débora - Não, eu já vi e ouvi a mãe discutindo com a professora, porque o 
menino deu uma tapa na cara do outro.   

Entrevistadora - Hum. 

Débora - Ela estava discutindo, esculhambando a professora de tudo que 
não prestava, disse que... na hora da largada, ia pegar a professora na rua 
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pra dar-lhe um pau, “porque a professora tem que tomar a 
responsabilidade e olhar as crianças, pra nenhum espancar o outro”, mas 
são pequenos, ela tem que ver que são pequenos! Porque o meu estuda lá, 
começou agora em janeiro, faz poucos meses que estuda lá, tudo bem se 
um dia ele levar uma tapa, claro que eu vou lá falar com a professora! 
Quem não vai? Mas vou chegar esculhambando a professora é de tudo que 
não presta, ameaçar ela é? Pois ela gritou pra todo mundo ouvir que, na 
saída, ia pegar a professora pra dar-lhe um pau, porque a professora não 
viu o outro aluno dando na cara do filho dela. 

Entrevistadora- E a professora? 

Débora- A professora botou pra chorar! Essa sala, que a mulher foi lá com 
gosto de gás discutir com a professora, é colada com a de meu menino, a 
gente viu tudinho. Nada ela disse! Ela chorando e a mulher esculhambando 
de tudo que não prestava. 

 

Débora, madrasta de Gabriel, inicia sua narrativa referindo-se à escola frequentada 

por seu filho menor. Trata-se de uma escola pública situada no Coque, mas que atende 

somente a crianças pequenas. No seu relato, ela nega haver assistido a alguma reunião que 

abordasse o tema da violência na escola. Em seguida, inicia a construção detalhada de um 

evento cuja origem se deu a partir da “tapa” de um aluno na face do outro, o que culminou 

num conflito entre mãe e professora na unidade escolar. Sua narrativa é construída de 

forma a oferecer um relato factual das ações realizadas pela mãe. Para isso, recorre a 

termos que remetem à violência física ou verbal, como por exemplo, “esculhambando de 

tudo que não prestava”, “pegar a professora na rua”, “dar-lhe um pau”, “discutindo”. 

Algumas dessas expressões, utilizadas, repetidamente e detalhadamente, ao longo do texto, 

têm a função de produzir uma versão fiel do ocorrido. Nesse sentido, como afirma Potter 

(1998), as descrições minuciosas são empregadas para elaborar a factualidade de um relato, 

passando a impressão de que o falante esteve presente durante todo o tempo, sendo, por 

isso, capaz de detalhar, precisamente, toda a situação. Essa estratégia é utilizada por Débora 

para explicar sua posição em todo o acontecimento: “Essa sala... é colada com a de meu 

menino, a gente viu tudinho!”. Essa fala tem a função de dar credibilidade ao relato, 

apresentando o falante como uma testemunha adequada, pois, além de estar presente ao 

acontecimento, também possui uma grande capacidade de observação (POTTER, 1998).  
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Outro recurso utilizado por Débora para dar credibilidade à estória que está sendo 

contada é o uso do discurso direto: “porque a professora tem que tomar a responsabilidade 

e olhar as crianças, pra nenhum espancar o outro”.  O uso do discurso direto tende a 

produzir a impressão de veracidade porque a citação precisa da fala dos sujeitos, atesta que 

o narrador esteve, de fato, na cena, que viu tudo com seus próprios olhos.  

No decorrer da descrição, ela organiza sua fala, retoricamente, a fim de combater o 

discurso da mãe mencionada acima, bem como para defender a professora. Dessa forma, ao 

usar a frase: “são pequenos, ela tem que ver que são pequenos!”, ela produz uma 

argumentação que se contrapõe àquela apresentada pela mãe, deixando claro que, no caso 

de crianças pequenas, é possível a ocorrência de “tapas” entre elas, já que seria muito difícil 

para o professor antever ou controlar todas as ações realizadas por esses indivíduos.  A 

alusão à idade seria então o argumento pelo qual Débora organiza sua fala para ir de 

encontro ao posicionamento do outro sujeito.   

Além disso, quando Débora minimiza o evento ocorrido na escola, ela, claramente, 

afirma que tais acontecimentos podem e são toleráveis entre crianças pertencentes a uma 

determinada faixa etária, sem, necessariamente, serem concebidos como violência. Aquilo, 

portanto, que, para alguns especialistas ou mesmo outros cidadãos, seria considerada uma 

violência é tratado, aqui, como algo menor. Tal fato é evidenciado na frase em que ela se 

refere ao seu filho: “tudo bem se ele um dia levar uma tapa”.  

O mesmo argumento, entretanto, não é utilizado para se referir à conduta da mãe do 

aluno em relação à professora. Nesse caso, sua narrativa é organizada de modo que essa 

conduta aparece como um evento atípico. Quando Débora produz seu discurso a respeito do 

evento, tem o cuidado de não criticar a iniciativa da mãe em ir à escola falar com a 

professora devido ao acontecimento supracitado, pois, como afirma, ela também tomaria 

essa iniciativa se isso ocorresse com seu filho, “claro que eu vou lá falar com a professora! 

Quem não vai?”. Ao afirmar isso, ela posiciona-se como alguém cuidadosa e preocupada 

com o bem-estar do filho, como também ocorre com a mãe da estória mencionada, bem 

como mostra quais as normas sociais, em geral, que são aceitas nesse tipo de situação.  

Nesse sentido, sua postura é, claramente, contrária à atitude dessa mãe, quando se refere 
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ao seu comportamento diante do problema, “Mas vou chegar esculhambando a professora é 

de tudo que não presta, ameaçar ela é?”.  

  O discurso de Débora, aqui, é construído de forma a censurar e reprovar a ação da 

mãe contra a professora. Além disso, o uso ou repetição de determinados termos na sua 

narrativa tendem a criar uma imagem bastante negativa a respeito do sujeito supracitado.  

São termos, como já discutidos acima, que remetem a ações violentas, sejam elas físicas ou 

verbais, sendo, portanto, reprovadas, pois não condizem com a conduta esperada de uma 

mãe, bem como vão de encontro às regras de convivência estabelecidas pela sociedade. Ela 

prossegue em sua narrativa, descrevendo a protagonista da estória. Para isso, utiliza uma 

metáfora que remete ao estado emocional no qual esta se encontrava para tomar essa 

atitude, “... que a mulher foi lá com gosto de gás discutir com a professora”.  

O uso de metáforas para se referir às emoções é discutido por Edwards (1999). Nesse 

trabalho, o autor ressalta que o discurso da emoção e da mente é rico em variações, 

contrastes e alternativas, sendo úteis ao trabalho de descrição da ação humana, relações 

interpessoais e manipulação de relatos. Nesse sentido, segundo ele, as emoções não são 

apenas descrições de atos ou reações específicas, mas um conjunto de termos que se inter-

relacionam em sequências narrativas e retóricas. Essas sequências, bem como os contrastes, 

são formas retóricas pelas quais falamos as coisas e construímos sentidos para os 

acontecimentos, orientando a moral e ordens normativas, a responsabilidade e a culpa, 

intencionalidade e avaliação social. Logo as emoções não podem ser vistas apenas como 

expressões de sentimentos individuais, mas devem ser estudados como fenômenos 

discursivos, como parte de ações sociais que são executadas no discurso. Nessa perspectiva, 

as emoções são descritas também com o uso de matáforas e não somente com o uso de 

termos como raiva, medo, surpresa, etc. (EDWARDS, 1999).  

A expressão “gosto de gás”, por exemplo, remete à ideia de violência, força 

excessiva, pressão, sendo utilizada aqui para ilustrar o estado no qual a mãe se encontrava, 

bem como para ilustrar a gravidade do ato cometido.  Implicitamente, tal termo traz 

imbuído, nesse contexto, a avaliação social em relação ao comportamento considerado 

impróprio, pois em vez de dizer, simplesmente, que a mãe havia discutido com a professora, 
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ela constrói uma versão na qual é especificada a forma como ocorreu, ou seja, “gosto de 

gás”. Sua crítica ao comportamento social fica mais evidente quando se refere à atitude da 

professora: “Nada ela disse! Ela chorando e a mulher esculhambando de tudo que não 

prestava”. Ao mesmo tempo em que seu discurso produz uma imagem de uma mãe do 

Coque raivosa, irritada e violenta, também constrói a figura da professora como um ser 

vitimado e indefeso. O mesmo conflito entre família e escola é encontrado na narrativa de 

Sônia.    

Entrevistadora: Hum. Tu já presenciaste algum caso de violência na escola 
onde teus filhos estudaram? 

Sônia: Já... assim de violência assim discussão, entendeu? Como uma 
professora, com essa Maria mesmo. No dia da formatura, que a mãe da 
menina pegou a criança pelo braço e foi embora e começou a 
esculhambar a professora, a professora chorou, entendeu? Aí eu olhei 
assim... fiquei com pena da criança, mas ela é a mãe, não podia fazer nada 
não é? 

 

Os termos “esculhambar” e “discussão”, como expressões de violência, também 

aparecem no relato de Sônia, que narra uma situação de desavença entre mãe e professora 

na escola que seus filhos frequentavam. Contudo, diferente do relato de Débora, não há 

uma narrativa minuciosa dos fatos. Dessa forma, não fica claro qual o motivo da desavença, 

bem como não há uma grande ênfase em relação à caracterização positiva ou negativa da 

mãe, como acontece no trecho analisado anteriormente. A ausência desse detalhamento, no 

entanto, não compromete a compreensão da estória por ela descrita. A semelhança entre 

esse discurso e o anterior ocorre quando a fala de Sônia é mobilizada a fim de apresentar a 

figura da professora como uma vítima do evento: “esculhambar a professora”, “a professora 

chorou”. Há, nesse trecho citado, uma sequência discursiva, cuja construção permite supor 

que a ação da mãe em insultar a docente é a causa da ação emotiva desta última. Além 

disso, a descrição de Sônia é construída de forma a confirmar a sua presença na cena em 

que ocorreu o evento: “Aí eu olhei assim...”. Esse fato, evidentemente, torna verossímil 

aquilo que descreve já que teria sido testemunha do referido acontecimento. Entre as 

diferenças com relação ao discurso de Débora, podemos dizer que há a ausência de crítica 

ao comportamento da mãe mencionada.  
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Por fim, seu discurso retoma a questão explicitada no capítulo anterior, isto é, a 

autonomia e poder dos pais em relação aos seus filhos. Esse fato fica evidente quando ela 

utiliza os termos: “mãe da menina pegou a criança pelo braço e foi embora”, “fiquei com 

pena da criança, mas ela é a mãe”. Nesse trecho, ela usa um termo muito utilizado pelo 

senso comum para explicitar seu sentimento com relação à criança, “pena”. Contudo, 

mesmo sendo solidária ao aluno, ela, em momento algum, questiona a postura da mãe. Ao 

contrário, seu principal argumento é resumido pela frase: “mas ela é a mãe, não podia fazer 

nada”. Essa alusão nos remete à discussão do capítulo cinco, quando Sônia argumenta 

contra a ação do Estado no modo como os pais deveriam criar seus filhos. Nesse sentido, seu 

argumento encontra-se alicerçado na posição sócio-histórica da mãe, que lhe daria o direito 

absoluto sobre o filho, bem como não admitiria a interferência de instituições ou outros 

sujeitos nos eventos que dizem respeito ao direito da família.  

Potter (1998) afirma que, quando alguém faz uma descrição, são mobilizados 

argumentos de acordo com seus interesses. Logo tais descrições estão imbuídas de 

considerações pessoais, econômicas e de poder, bem como trazem valores e motivos 

daquele que narra.  A partir desse princípio, uma narrativa pode ser orientada para construir 

uma versão da realidade e mundo, que sejam de interesse e conveniência para o falante. No 

caso acima explicitado, por exemplo, a última frase é construída com base na opinião 

pessoal da Sônia e é mobilizada para continuar afirmando seu posicionamento em relação à 

autonomia da família nas decisões referentes aos filhos.  

Relatos que tratam, especificamente, dos conflitos entre família e escola também são 

produzidos nos discursos de outros pais, como no exemplo apresentado por Rose, no qual 

há um claro posicionamento a favor da escola.  

Rose - As mães só vão à escola quando o professor diz “você só entra com a 
mãe”, aí quando as mães vai já vai com a pedra na mão, às vezes não 
respeita o professor, não respeita coleguinha do filho dela. Isso vem 
acontecendo muito nesse bairro, aconteceu essa semana dentro da escola! 
duas mães se pegaram dentro da escola! [...] Até porque a outra maltratou 
a criança não é? A mãe não gostou. Mas isso aí eu acho que o diálogo se 
resolve as coisas, mas as coisas que acontece que a gente vê é um absurdo! 
Muitas coisas, as mães não educam os filhos em casa, aí quer que a 
professora eduque na escola. Eu acho assim, eu penso assim, nós mães 
educamos os filhos em casa e a professora ensina na escola, entendeu? Se 
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acontecer alguma coisa a professora faz o papel dela, se não vai aí fica 
aquela complicação, “minha mãe não pode ir porque trabalha”, pô a mãe 
tem que tirar um dia. Pronto, quando se tem reunião uma sala de aula, 
vamos supor, tem quarenta alunos, você num dia de reunião lá que tem, 
você conta as mães que tem.  

 

Rose inicia seu discurso produzindo uma imagem específica de mãe. Para isso, 

incorpora a sua narrativa a citação direta de um sujeito, cuja categoria de pertença dá 

credibilidade ao seu relato, ou seja, o professor.  No contexto aqui analisado, a seguinte 

sequência narrativa: “as mães só vão à escola” e “só entra com a mãe”, tendem a produzir 

uma figura de mãe que somente comparece à unidade escolar quando intimada, sendo sua 

imagem, implicitamente, relacionada à ausência, à falta de acompanhamento. Essa 

argumentação fica mais clara na continuação de sua fala, quando se refere às reuniões da 

escola “você num dia de reunião lá que tem, você conta as mães que tem”.  Esse mesmo tipo 

de argumento pode ser encontrado na pesquisa de Silva (2008), quando as professoras se 

queixam do descaso das famílias em relação ao acompanhamento dos filhos.  

A construção negativa também ocorre por meio de termos que descrevem as ações 

tomadas por essas mães: “vai com a pedra na mão”, “não respeita o professor”, “não 

respeita coleguinha do filho”. Na primeira frase, assim como na descrição de Débora, 

analisada anteriormente, utiliza-se a metáfora para dar sentido àquilo que está sendo dito. 

No caso aqui proposto, ela significa que a mãe foi à escola com uma atitude defensiva, 

disposta a discutir. Tal conduta é censurada por Rose, pois vai de encontro à atitude de 

“respeito” que se deveria ter com os outros atores sociais presentes na escola, bem como 

parece não condizer com o comportamento esperado de uma mãe. Outro trecho de sua 

entrevista esclarece essa questão. 

Rose- Mães também que chegam pra esculhambar com a professora, aqui é 
o que mais... olhe é o que não falta! De muita... tem mães agressivas que 
chega, o professor manda chamar a mãe, aí são mais menores, ela não tem 
aquele assim modos “não, vou conversar quando chegar em casa”. Na 
mesma hora, tem mãe que bate na mesma hora na frente do professor. 
Elas nem respeitam! É a maioria das escolas que tem aqui dentro.    
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Novamente, Rose mobiliza termos que recriminam a atitude tomada por algumas 

mães: “chegam pra esculhambar”, “não tem... modos”, “nem respeitam”. São mães 

descritas como carentes de boas maneiras e educação. Além disso, a última categoria na 

qual tais mães são inseridas, “mães agressivas”, remete a um estado mental. Nesse sentido, 

o termo evocado tem a função de produzir uma imagem de mãe hostil e intolerante, cuja 

conduta provoca danos nas relações sociais dentro do espaço escolar.    

O discurso produzido por Rose, nos dois trechos acima, diferentemente do de 

Débora, não trata os conflitos na escola como algo atípico, mas algo corriqueiro dentro da 

comunidade “Isso vem acontecendo muito nesse bairro”, “aqui é o que mais... olhe é o que 

não falta”, “É a maioria das escolas que tem aqui dentro”. Uma das formas que utiliza para 

corroborar a sua afirmação advém do fragmento anterior, quando ela faz menção a um caso 

de violência física ocorrido na escola, no qual duas mães “se pegaram”, devido a uma delas 

ter tratado mal o filho da outra. A reprovação ao comportamento dos sujeitos mencionados, 

bem como seu próprio posicionamento está resumida na frase “... eu acho que o diálogo se 

resolve as coisas”. A partir desse argumento, ela se afasta da postura de algumas mães do 

Coque, descritas no seu relato, se diferenciando destas.  

Nesse sentido, uma das funções de seu discurso é deixar claro que, apesar de morar 

no bairro, jamais tomaria tal atitude. Esse fato fica mais evidente em outro trecho de sua 

entrevista.  

Rose – [...] Não tem negócio de briga de confusão não, pra mim sempre 
teve o diálogo. Eu sou de uma família humilde, mas sou uma pessoa assim... 
nem todos estudaram, também não tem essas coisas de muita gente 
formada, mas pelo menos na época, nós entendemos que é época e isso eu 
passo pra os meus filhos.  Eu adoro, eu amo, eu me sinto a melhor mãe do 
mundo!  

 

É evidente o grande esforço de Rose em construir uma imagem positiva de si mesma.  

Ela inicia sua descrição afirmando ser contrária a “briga” e “confusão”, pois o diálogo sempre 

prevaleceu para ela. Passa, então, a fazer menção a sua origem “humilde” e ao fato de que 

poucos familiares “estudaram” ou são formados. Essa descrição tem a finalidade de mostrar 

ao leitor ou ouvinte que, mesmo possuindo uma origem simples, oriunda de uma classe 
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social pobre, ou mesmo sendo uma mãe do Coque, sua conduta difere daquelas adotadas 

pelas mães mencionadas acima. Além disso, ela faz referência a uma “época”, ao contexto 

sócio-histórico no qual foi criada, que lhe permitiria “passar” para os filhos as aprendizagens 

construídas. Por fim, ela recorre ao repertório das emoções, “eu adoro, eu amo, eu me 

sinto...”, para se posicionar como a “melhor mãe do mundo”, o que, consequentemente, a 

distancia das atitudes negativas dos sujeitos supracitados.  

 É pertinente, ainda, dizer que seu posicionamento influencia, diretamente, a 

construção discursiva a respeito das funções sociais atribuídas aos pais e aos professores: 

“nós mães educamos os filhos em casa” e “a professora ensina na escola, entendeu?”. Seu 

argumento é construído de forma distinguir os dois termos, sendo o primeiro, educar, 

conferido ao âmbito familiar, estando ligado, portanto, à educação doméstica. O segundo, 

em geral, diz respeito ao conteúdo escolar, às regras disciplinares, entre outros. A partir 

desse olhar, fica evidente que Rose distancia-se daquela concepção na qual o professor 

aparece como o responsável por todas as questões referentes aos alunos. Ao contrário 

disso, sua fala posiciona os dois sujeitos a partir de suas atribuições.   

Além de relatos que afirmam o conflito entre professores e pais, também 

encontramos discursos que abordam a relação professor/aluno e a questão da droga no 

espaço escolar. Em algumas descrições, há a presença de questionamento e crítica à ação da 

escola perante essa questão. Contudo prevalece o discurso que trata a escola como vítima, 

seja em decorrência do comportamento do aluno ou dos pais, ou mesmo de fatores 

externos à escola, como, por exemplo, as drogas.  A fala de Gabriel exemplifica esse fato.  

Gabriel- Aí vai o quê? Dar dentro do banheiro (palavra incompreensível) 
ninguém, sabe, hoje em dia é pedra não é? Aí dentro ele parte pra 
violência, qualquer coisa... basta você falar, até com o professor.   Ele 
quebrou a cadeira, que nem um de noite... a noite que a minha mulher 
estuda... 

Entrevistadora- Aqui mesmo? 

Gabriel- Sim no colégio X [...] Um aluno pegou a cadeira pra dar no 
professor. 

Entrevistadora - Foi mesmo? 
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Gabriel- Agora por quê? Porque estava drogado. A mulher disse que 
quando ele saiu, chegou... Entendeu? Com essa droga. (palavra 
incompreensível )... 

Entrevistadora- Foi esse ano? 

Gabriel- Foi não, o ano passado, o ano passado... 

Entrevistadora- Hum. Aí no caso ela presenciou? 

Gabriel- Presenciou, dentro da sala. Quer dizer ele estava chutado, ali ele já 
parte... a violência ocorreu ali! Ele não gostou que disse alguma coisa 
quando chegou, chegou virado. Foi... ele pegou a cadeira e foi pra o 
professor, aí agarraram tudinho, veio diretora, veio tudo. Então se torna 
isso.   

Entrevistadora- Hum... 

Gabriel- Pois aconteceu no colégio X. Sei o que foi que houve com o aluno, 
ele falou alguma coisa (professor), que ele saiu da sala, quando chegou, 
chegou... chegou agitado entendeu? Fumou alguma droga.    

Entrevistadora- Qual foi a providência que a escola tomou? 

Gabriel- Suspendeu, mas parece que não está no colégio mais não [...] Mas 
aí foi um erro também não é? Podia ter mandando chamar a mãe, o 
menino... não sei em que foi que se tornou essa atitude, entendeu? Não 
perguntei mais. Sei que no colégio ele não está indo mais.  

 

Diferente das duas primeiras narrativas, o relato de Gabriel se concentra na 

manifestação física da violência.  Ele inicia sua fala se referindo a um fenômeno presente na 

sociedade contemporânea, na época atual.  Um tempo no qual a “pedra” (crack) tem se 

tornado objeto de consumo de muitos sujeitos. Gabriel parte do argumento de que é o uso 

das drogas o responsável pela violência na escola “Aí dentro ele parte pra violência”. Para 

corroborar sua afirmação, ele recorre à narrativa de um evento ocorrido na escola 

frequentada pela sua esposa: “Um aluno pegou a cadeira pra dar no professor”, “Porque 

estava drogado”, sendo a segunda frase utilizada para explicar o motivo que levou a tal ação. 

A sequência narrativa, aqui, é construída para afirmar a constatação a respeito das drogas, 

feita no início da sua descrição, bem como tende a produzir uma versão de sujeito cujas 

ações são influenciadas por entorpecentes. Para ilustrar esse último aspecto, ele recorre a 

expressões, como por exemplo, “estava chutado”, “chegou virado”, “chegou agitado”, 
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termos, em geral, utilizados nesse contexto para designar um estado de desequilíbrio, seja 

ele emocional ou de outra ordem. No caso aqui mencionado, esse desequilíbrio aparece, 

claramente, relacionado as drogas.  

 Quando questionado a respeito da presença de uma testemunha dos fatos que estão 

sendo narrados, Gabriel adota a estratégia explicitada por Potter (1998) para tornar sua 

narrativa factual. Isso fica claro no fragmento que apresenta a esposa de Gabriel, estudante 

da escola, como uma das testemunhas do evento: “A mulher disse que quando ele saiu”, 

“Presenciou, dentro da sala”. No primeiro caso, ele recorre à narrativa da esposa para dar 

credibilidade a sua fala. No segundo, a posiciona dentro da cena. São dois recursos com os 

quais pretende tornar seu relato verdadeiro.   

Um diferencial do relato de Gabriel em relação aos outros supracitados está na forma 

como é apresentado o professor. Enquanto, nas outras descrições, ele aparece como um ser 

vitimado, impotente, que apenas “chora”. Aqui, ele, além de vítima, também aparece como 

um possível fomentador do problema ocorrido na sala: “ele falou alguma coisa (professor), 

que ele saiu da sala, quando chegou...”.  Nesse caso, o argumento é construído de forma a 

mostrar a ação do professor como desencadeadora do conflito e o aluno como uma vítima, 

seja em circunstâncias que envolvam as relações entre docente-discente , seja em questões 

referentes às drogas. Os argumentos construídos por Gabriel, como fica evidente, ainda 

focalizam bastante os fatores microssociais como sendo agravantes do fenômeno.   

Ao ser questionado pela entrevistadora a respeito da ação da escola sobre o evento, 

Gabriel mobiliza sua fala a fim de criticar o posicionamento da escola, que acabou adotando 

medidas punitivas em relação ao aluno, como fica evidente na frase: “Mas aí foi um erro 

também, não é?”. Em vez disso, o pai acusa a escola de não ter aberto espaço para o 

diálogo, “suspendeu”. Implicitamente, o discurso de Gabriel combate um modelo de escola 

cuja referência de bom aluno era pautada pela capacidade de submissão e ausência de 

questionamento, bem como de poder centralizado na figura do professor (AQUINO, 1998b), 

uma escola na qual a interação entre escola, aluno e família não parecia ser priorizada.  

 Como fica evidente nos discursos analisados acima, há uma tendência em mostrar a 

escola como vítima da violência, associando o problema a causas exógenas, como por 



110 

 

exemplo, a intolerância e falta de educação dos alunos e das famílias residentes no Coque. 

Mesmo a fala de Gabriel faz referência a essa vitimação, quando coloca o aluno como 

agressor do professor. A imagem da escola como vítima de causas externas foi discutida no 

capitulo um, no qual a literatura consultada apresenta um predomínio de explicações 

pautadas em fatores exógenos à escola (ABRAMOVAY, 2004; ABRAMOVAY; RUAS, 2002; 

GUIMARÃES, 1998).   

Entretanto nem todas as narrativas se referem à escola como sendo um lugar 

vitimado por causas externas, mas se referem a ela como lugar onde ocorre a violência física 

ou verbal contra os alunos. Rose, que, num fragmento anterior, havia mobilizado seu 

discurso a favor da escola e contra a postura de muitos pais da comunidade, utilizando um 

discurso no qual a escola aparece como uma vítima dos sujeitos pertencentes ao Coque, 

oferece uma versão contrastante no relato a seguir:   

Rose - [...] é a pior escola que tem aqui de Joana Bezerra é esse Colégio Y, 
tem uma professora lá na escola que ela não trata as crianças bem, ela 
chama as crianças de alma sebosa, isso não é brincadeira, na sala de aula! 
Porque um filho meu nunca mais ela tinha chamado, porque eu ia chamar 
atenção.  

Entrevistadora - Tu tens algum filho estudando no Colégio Y?  

Rose - Não tenho não, mas crianças falam comigo, lá da rua de onde eu 
moro. De alma sebosa, é de imbecil, é dando tapa, professoras que eu 
achava que nem tinham capacidade mais de ensinar hoje em dia. Porque se 
tem problema em casa, mas não traga pra os alunos, porque meu Deus às 
vezes em casa as crianças já tem até problemas, que vê em casa dos pais 
tudinho, não é? Aí já chega na escola não tem um abraço, não tem afeto, 
não tem nada, as coisa só pioram, eu acho assim... 

 

Ela descreve, de forma negativa, uma das escolas do bairro. Essa escola, é 

interessante salientar, aparece na maioria das falas dos entrevistados de uma forma 

negativa. Para dar ênfase ao seu relato, Rose traz o exemplo de uma professora da referida 

instituição e mobiliza expressões que tratam da violência física ou verbal: “não trata as 

crianças bem”, “chama as crianças de alma sebosa”, “de imbecil”, “é dando tapa”. Como fica 

evidente, seu discurso é construído de forma a criticar as ações da professora em relação 
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aos alunos. Sua recriminação aparece, acentuadamente, na última frase, quando se 

posiciona no lugar de mãe e afirma qual seria sua atitude perante a questão mencionada.  

  A indagação da entrevistadora, aqui, teve por finalidade descobrir a fonte de 

conhecimento de Rose a respeito dos eventos descritos, já que, no início da sua entrevista, 

ela havia afirmado que seus filhos estudavam em outras escolas do bairro. Ao ser 

confrontada com a pergunta, Rose constrói sua resposta de forma a mostrar seu relato 

como verdadeiro. Para isso, insere na sua narrativa a “presença” de outros sujeitos, que 

corroborariam sua estória: “mas crianças falam comigo, lá da rua de onde eu moro”. Essa 

frase, como construída aqui, traz alguns problemas abordados por Potter (1998) na sua obra 

La representación de la realidad.  

A primeira parte da frase, por exemplo, “... crianças falam comigo”, oferece um 

pouco de credibilidade ao relato, bem como isenta o narrador de qualquer responsabilidade 

pela ausência de detalhes que esclareçam melhor a estória descrita, ou dúvidas que surjam 

relacionadas a sua narrativa. Nesse caso, quem descreve está apenas contando aquilo que 

ouviu. Logo esse tipo de relato, como argumenta o autor, permite a construção de alguma 

factualidade, bem como sugere a dúvida, a incredulidade. Nesse sentido, esse tipo de 

construção possibilita o questionamento de sua veracidade.   

Um exemplo claro desse tipo de estratégia são as estórias de “mitos urbanos”. Tais 

tipos de estórias, em geral, são surpreendentes ou espantosas e por isso possibilitam o 

surgimento de muitos questionamentos sobre os seus detalhes, como, por exemplo, quando 

aconteceu? Por que ocorreu? Quem estava presente? Esses tipos de pergunta podem 

colocar o narrador em uma situação desconfortável, pois, ao tentar respondê-las, toda sua 

descrição pode ser desmascarada, mostrando tratar-se de algo inverossímil. Logo, a fim de 

proteger uma descrição desse tipo de crítica, o narrador pode iniciá-la usando os termos 

“um amigo de um amigo contou-me”. Ao construir sua descrição apoiado na categoria 

“amigo”, ele, ao mesmo tempo, propicia algum equilíbrio entre a veracidade e a 

incredulidade de um fato (POTTER, 1998).  

Rose continua seu relato enfatizando as palavras ditas pela professora contra os 

alunos, bem como as ações adotadas por esta. Na sua descrição, ela se posiciona em relação 
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ao fato e conclui que alguns docentes não teriam mais a “capacidade” de lecionar. A partir 

daí, seu discurso é mobilizado a fim de explicar o comportamento de alguns docentes como 

algo relacionado a questões pessoais e individuais, que repercutiriam na sua convivência 

com os alunos e se refletiriam na sua prática profissional: “... se tem problema em casa, mas 

não traga pra os alunos”.  

Como fica evidente, a narrativa feita por Rose é construída de forma a posicionar o 

professor como um possível agressor e o aluno como vítima, sendo este último apresentado 

como indefeso, carente de afeto, de carinho, de atenção. Implicitamente, os argumentos 

produzidos a respeito do aluno, trazem em seu bojo, a ideia da família como lócus dos 

problemas do indivíduo: “... às vezes em casa as crianças já têm até problemas, que vê em 

casa dos pais tudinho”. Nesse sentido, seu discurso se assemelha a outras falas, sejam nessa 

mesma pesquisa, ou em outras, como a de Silva (2008), nas quais os professores 

entrevistados procuram explicar as carências dos alunos a partir das famílias das quais eles 

são provenientes. Por fim, sua fala é mobilizada a fim de produzir uma imagem negativa a 

respeito da escola. Para isso, utiliza um repertório discursivo que remete a manifestações 

presentes no universo das emoções: “abraço”, “afeto”, cuja ausência é tratada na fala de 

Rose como um reflexo do descaso da escola com os indivíduos ali inseridos.  

O discurso de Rose tem como efeito superar as atribuições construídas 

historicamente a respeito da escola. Nele, a escola não aparece apenas como o lugar de 

repasse de conteúdos disciplinares. Mas, ao contrário disso, sua fala, ao se reportar ao 

repertório das emoções, deixa claro que a escola, para ela, também deve considerar outros 

aspectos, como, por exemplo, a relação afetuosa entre docente e discente. Seu relato nos 

remete às ideias advindas do trabalho de Wallon, para quem o indivíduo deve ser 

considerado em suas diferentes dimensões, entre elas, a afetiva (GALVÃO, 1995).       

O descaso, é importante ressaltar, não é descrito apenas quando se trata das 

carências afetivas do aluno, mas também apresenta-se quando Rose fala sobre a relação 

família-escola ou quando se refere às demais necessidades dos sujeitos, como, por exemplo, 

atenção e cuidado. A narrativa abaixo é construída com a função de reforçar essa ideia do 

descaso, da pouca atenção da escola com o aluno.  



113 

 

Rose - [...] e essa agora de dez anos, o que ela passou na escola foi um 
coleguinha, porque minha menina ela é quieta, todos os professores fazem 
assim: “eu queria ter dez dessa”, porque sempre eu estou perguntando.  
Mas sempre tem que ter um abençoado na sala, não é? Aí só dava murro 
nas costas dela, ela chorava. Só que chega um momento que a criança 
revida, então ela em casa me dizia, “você é manhosa eu não acredito, não, 
não acredito!”.  Aí “está certo mãezinha”, ela disse para mim nesse dia, “eu 
vou dá-lhe”, “não você não vai brigar na escola”, “pois se ele me der um 
murro”. Eu não quis acreditar. Quando chegou na porta da escola eu não 
precisei nem falar com a professora... o coleguinha: “olhe esse menino 
aqui...” me contou, “é esse o abençoado!” Aí pronto! Aí foi quando chamei 
a professora, mas a professora é aquela coisa, geralmente tem professoras 
que ela são boas, mas tem umas também que a gente precisa como mãe 
estar sempre alerta, entendeu? Porque muitas coisas ela só enxerga no 
momento, foi como eu disse a ela, até me irritei com ela, chamei ela de 
novo pra conversar, porque o menino tinha batido na minha menina e ela 
disse pra mim que a minha era agressiva! “a minha não é agressiva, ela 
estuda aqui desde os sete aninhos dela, nunca tive problema veja o que 
está acontecendo de errado na sala de aula, porque eu sou de conversar. Se 
a senhora não resolve fale com a mãe dele pra comparecer, pra eu falar 
com a mãe do menino pra não acontecer porque eu não tenho filho na 
escola pra ninguém espancar, entendeu?” Eu educo meus filhos pra quando 
chegar na escola toda criança não estar batendo nela não? Aí na hora que 
realmente eu tenho certeza ela tenha batido que esse menino deve ter 
irritado muito ela. Ontem, ontem onde essa minha menina estuda disse que 
já teve outra briga na escola, no Colégio M! [...] Disse que um coleguinha, 
assim um menino e uma menina, aí disse assim, chamando palavrão com a 
menina aí a menina não gostou isso aí, aí ela já foi em cima do menino. Aí 
quer dizer agressão. São coisas que o professor não vê naquele momento, 
não sabe quem está certo quem está errado, têm que chamar dois pra 
conversar, eles (professores) não são assim, já tomam uma atitude 
entendeu? Já assim, você vai pra casa, ou então dá suspensão, cabou-se. Eu 
acho assim... que não é bem assim eu penso de uma maneira mais cada 
escola tem sua disciplina, cada diretora tem uma cabeça, porque aqui tem 
escola que você pra ver uma diretora é a coisa mais difícil do mundo! Você 
não tem... e quando você consegue falar, consegue falar com ela, que você 
vê ela pelo vidro, que nem no Colégio X, que é a pior escola que tem aqui 
de Joana Bezerra...  

 

A narrativa acima traz alguns elementos já discutidos em outros fragmentos 

analisados nesse trabalho, por isso não nos ateremos mais sobre eles. Entretanto ainda 

desejamos fazer menção, aqui, ao uso do discurso direto, pois sua utilização no trecho 

supracitado é de fundamental importância para compreender a maneira como Rose constrói 

uma estória na qual é enfatizada a imagem negativa da professora e da escola. Ela inicia sua 

descrição construindo a imagem da filha como uma criança “quieta”. Para isso, recorre à 
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citação direta de professores: “eu queria ter dez dessa”. A utilização dessa citação tem o 

efeito de dar credibilidade a sua afirmação a respeito do comportamento da filha. Como 

afirma Potter (1998), certas categorias de agentes são credenciadas para conhecer 

determinadas coisas. Nesse sentido, suas informações e descrições recebem um crédito 

especial como ocorre, por exemplo, com um médico quando fala de uma doença, ou um 

meteorologista ao ser consultado sobre fenômenos atmosféricos. No caso analisado acima, 

o “especialista” evocado para corroborar o fato é o professor, que aparece como aquele 

capaz de julgar a conduta dos alunos.  

     Rose, então, passa a descrever a violência sofrida por sua filha e a mudança de 

postura adotada pela mesma, isto é, do choro para uma possível atitude de revide: “Só que 

chega um momento que a criança revida”. A sequência, como construída aqui, parece 

justificar a atitude tomada pela criança de retribuir a agressão. Contudo, no decorrer da 

narrativa, o discurso de Rose deixa bem claro que ela se posiciona contra qualquer 

manifestação de violência, mesmo que seja defensiva.  

 O outro trecho que nos interessa na sua narrativa acontece após o momento em que 

ela acredita na estória da filha. Em primeiro lugar, ela não nos informa o motivo de não 

acreditar de imediato na filha, bem como ter considerado tudo “manha”. O que leva a 

suposição de que talvez a menina fosse muito sensível e já tivesse tido esse tipo de reação 

diante de outros eventos. Contudo, quando Rose dá crédito ao relato da filha e procura a 

professora, tem início a produção de um discurso cuja finalidade é mostrar o descaso da 

professora com o fato ocorrido: “tem professoras que ela são boas, mas tem umas também 

que a gente precisa como mãe estar sempre alerta...”. Aqui, seu relato é construído de 

forma a qualificar a professora da filha, que como veremos, no decorrer da descrição não 

está enquadrada na categoria de “boas”, mas na de “umas”, sendo, portanto, necessária a 

intervenção de Rose “como mãe” para assegurar a segurança da filha. Nesse sentido, o 

discurso, claramente, é direcionado para criticar a escola pela inabilidade ao tratar dessas 

questões.  

 No seu discurso, Rose critica, veementemente, a postura da professora de não fazer 

nada em relação ao ocorrido e se irrita com o argumento levantado pela professora de que 
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sua filha seria “agressiva”. Ela, então, orienta sua fala para ir de encontro essa 

argumentação, bem como desacreditá-la. Como salienta Billig (2008), quando uma 

argumentação é construída, ela traz, em seu bojo, críticas a determinadas posições, bem 

como justificações contra elas. No caso explicitado acima, todo discurso de Rose é produzido 

para combater, retoricamente, a fala da professora e o posicionamento assumido por ela. 

Para isso, ela recorre a uma série de termos que remetem ao histórico escolar da aluna, bem 

como a sua conduta impecável: “a minha não é agressiva”, “estuda aqui desde os sete 

aninhos”, “nunca tive problemas”. Essas expressões são mobilizadas a fim de produzir uma 

versão de aluna diferente daquela “agressiva”, descrita pela professora. Além disso, o 

detalhamento de uma descrição, como enfatiza Potter (1998), pode ser utilizado para 

corroborar um fato, bem como pode minar uma descrição ou argumento de várias maneiras. 

Em se tratando do comportamento da aluna, a função do detalhamento é desacreditar a 

versão produzida pela docente, já que a menina em questão nunca havia apresentado uma 

conduta desviante.  Na continuação da sua narrativa, ela localiza o problema, novamente, na 

figura da professora e, implicitamente, critica a escola: “veja o que está acontecendo de 

errado na sala de aula”, “Se a senhora não resolve fale com a mãe dele pra comparecer”. Tal 

sequência é produzida para mostrar que, além da professora não dar a devida atenção às 

ocorrências dentro da sua própria sala de aula, também não consegue resolver as questões 

ali originadas. Implicitamente, o discurso produz uma imagem de professora negligente e 

inapta. A partir desse olhar, o argumento levantado, anteriormente, pela docente em 

relação à filha de Rose é refutado, desacreditado ou torna-se de pouco valor.  

A crítica em relação ao professor, ou ao descaso da escola, também é salientada na 

descrição de outro evento mencionado por Rose. Nele, o docente aparece, novamente, 

como desatento: “São coisas que o professor não vê”, bem como sem capacidade de 

discernimento: “não sabe quem está certo quem está errado”.  Seu discurso é construído de 

maneira a mostrar as falhas de procedimentos da escola diante de eventos que envolvam a 

violência: “tem que chamar dois pra conversar”, “eles (professores) não são assim”, “já 

assim, você vai pra casa, ou então dá suspensão, cabou-se”. A sequência produzida por Rose 

aborda algumas práticas escolares, já mencionadas nesse trabalho, e cuja origem é sócio-

histórica. Aquino (1998b) afirma que a escolas atuais, quando se trata de normas e 
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disciplinas, ainda funcionam como as escolas do passado. Dessa forma, punições, 

represálias, ou práticas que exigem a submissão do aluno são muito utilizadas.  

Além dos problemas supracitados, o relato de Rose trata também do distanciamento 

entre escola e família: “porque aqui tem escola que você pra ver uma diretora é a coisa mais 

difícil do mundo!”. Esse relato é usado, nesse contexto, para confirmar o argumento de 

descaso produzido por ela anteriormente. Dessa forma, sua fala, aqui, é orientada para 

construir uma versão da realidade na qual a família aparece como vítima da falta de diálogo 

e atenção.  

A narrativa a respeito de descaso ou desatenção com o aluno não se restringe apenas 

à relação professor- aluno, mas também pode ser encontrada em relatos que falam sobre os 

demais funcionários da escola. Como na estória de Débora: 

Entrevistadora - Tu escolheste o colégio X por quê?  

Débora- Assim foi o único colégio com vaga, tendo vaga, porque os outros 
estavam já tudo completo, está entendendo? Foi o único que eu achei e no 
fim eu me arrependi de ter botado lá. 

Entrevistadora- Foi mesmo? 

Débora- Foi, porque dizem que lá a diretora é muito demente. Ele vai fazer 
queixa dos pirralhas que ficam dando nele, que ficam botando apelido nele. 

Entrevistadora- Hum 

Débora- Ele vai dizer a diretora, sabe o que foi que a secretária da diretora 
disse pra ele? Quando ele foi fazer reclamação? “todo dia tu chegas aqui 
pra fazer reclamação, te vira menino oh!”. Foi, disse na cara dele, mandou 
ele se virar! Aí ele chegou em casa e disse pra mim não é? Que respondeu 
pra ela assim “é eu vou me virar, se eu partir pra ignorância eu que vou ser 
expulso da escola porque eu fui ignorante, porque fui arrumar briga não 
foi? Está certo”. Quando chegou em casa me disse. Eu estou até pra ir pra lá 
falar com a secretária da diretora, estou até pra ir lá falar com ela sobre 
essa atitude que ela respondeu pra ele. 

 

Débora, assim como Rose, produz uma versão negativa do colégio no qual seu 

enteado estuda. Ela introduz seu relato justificando o motivo que a levou a matriculá-lo 

naquele lugar, já que este não era considerado bom. Prossegue, então, construindo uma 

narrativa que posiciona a diretora na categoria de “demente”, bem como critica a postura da 
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secretária, que é mostrada como negligente e intolerante. Débora utiliza uma citação direta 

para exemplificar sua crítica, assim como dar credibilidade ao seu relato e confirmar o 

argumento inicial de que a escola mencionada não era boa: “todo dia tu chegas aqui pra 

fazer reclamação, te vira menino oh!”. A sequência, como construída acima, tem a função de 

mostrar que Gabriel já havia procurado a direção anteriormente para dar queixa a respeito 

de agressões sofridas no âmbito escolar, mas foi tratado com indiferença. Nesse sentido, a 

violência vivenciada por ele naquele local parecia não ser nova, mas como algo que já 

ocorria há algum tempo e com determinada frequência. Esse fato acabou sendo confirmado 

por ele e sua madrasta numa conversa posterior, na qual Débora esclarece que ele era 

perseguido na escola por ser novato no bairro e nesse colégio.  

Na construção de seu relato, ela faz o uso de várias citações de seu enteado para dar 

ênfase a sua estória. A sequência das citações diretas produzidas no seu discurso: “partir pra 

ignorância”, “fui ignorante”, “arrumar briga” associadas à frase: “expulso da escola”, tem 

como finalidade relatar as medidas punitivas que ocorrem com o aluno transgressor, com o 

sujeito que apresenta comportamento desviante.  O relato é construído de forma a mostrar, 

aos ouvintes ou leitores, o contraste existente entre a ação da escola, que falha em proteger 

os alunos nela inseridos, com a atitude de defesa assumida pelo aluno diante da ameaça.   

Por fim, a narrativa supracitada também é organizada para mostrar o posicionamento de 

Rose, bem como evidenciar sua reprovação e descontentamento com o ocorrido. Além 

disso, também é utilizada para justificar as críticas feitas por ela em relação à referida escola.  

 

7.2 Estórias de violência na escola em discursos dos alunos  

Assim como os pais, os alunos também recorrem à narrativa de eventos para 

descrever a violência na escola. Dessa forma, podemos encontrar descrições que se referem 

a ela como algo proveniente de grupos externos à escola, cuja intervenção no espaço 

educacional tende a causar danos, como é explicitado no relato de Thuam.  

Entrevistadora - Você já presenciou algum caso de violência dentro da 

escola, você me falou do Colégio Y? 
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Thuam - Já. Na feira de conhecimento a gente estava lá, aí chegou uns dez 
meninos da Cabanga no Colégio X, pra olhar a feira de conhecimento.  De 
repente, do nada o aluno chegou e vrum! Quebrou a maquete que era do 
grupo dos meninos daqui, quebrou a maquete da gente. Aí eu fui fiquei na 
minha, não tinha nada a ver, aí os outros que eram da mesma patota se 
juntou tudinho, aí começou a briga. Um agora está preso.  Não, está 
arribado porque está na galera. 

Entrevistadora - Da tua turma ou da turma que veio quebrar tudo? 

Thuam - Da minha turma. Um dia ele se revoltou e entrou para a galera. 

 

Ao ser questionado pela pesquisadora a respeito da violência em uma determinada 

escola do Coque, Thuam produz a narrativa de um evento ocorrido em outra escola do 

mesmo bairro. Seu discurso é construído de maneira a informar que o evento foi iniciado por 

alunos de outro local “Cabanga”, que teriam vindo à escola e “do nada” começado a 

confusão. Essa sequência narrativa tem a função de informar que o acontecimento não foi 

iniciado pelos indivíduos da comunidade, bem como também é utilizada para afirmar que 

não houve qualquer motivo que explicasse a ocorrência da situação mencionada. Nesse 

sentido, a estória parece produzir uma versão onde os alunos do Coque são posicionados 

como vítimas de um grupo pertencente a outro bairro.  

Ao prosseguir a narrativa, o discurso de Thuam tende a produzir uma versão na qual 

os sujeitos da Cabanga são descritos como “patota”. Esse termo, comumente, é utilizado 

para referir-se a um grupo de amigos, turma, ou mesmo galera. Porém, em algumas regiões, 

pode ser utilizado, de forma pejorativa, para indicar grupo de malfeitores, vagabundos, ou 

de sujeitos cujos interesses são ilícitos. No contexto acima, ele é usado, de forma negativa, 

para posicionar os indivíduos da Cabanga numa mesma categoria.  

Ao mesmo tempo em que Thuam mobiliza a sua fala para posicionar os “outros”, 

também põe em ação um discurso no qual a expressão: “Aí eu fiquei na minha, não tinha 

nada a ver”, tem a função de diferenciar sua atitude daquela adotada pelos sujeitos da 

Cabanga. Seu discurso, nesse trecho, é organizado de forma a contrastar o lugar ocupado 

por ele e aquele ocupado pelos indivíduos pertencentes à “patota”.  



119 

 

É importante ainda ressaltar, aqui, que o relato construído por Thuam apresenta 

alguns argumentos já discutidos no capítulo dois, como, por exemplo, a manifestação da 

violência advinda de outros espaços para o âmbito escolar (CHARLOT, 2005) e a ação de 

grupos externos que utilizam seu espaço para resolver algum tipo de questão (LUCINDA, 

2001; GUIMARÃES, 1998).  

Entretanto, como veremos no relato de Priscila, a violência advinda de grupos 

externos nem sempre é motivada por algo que ocorreu fora da escola, mas, ao contrário, é 

originária de algum evento que ocorreu dentro dela.  

Entrevistadora - Tu já presenciaste algum caso de violência aqui na escola? 

Priscila- Acena afirmativamente com a cabeça.   

Entrevistadora- Me conta como foi.   

Priscila- Foi a semana passada... foi a semana passada. O menino chegou 
com a arma pra matar o outro. Por causa do ventilador, que (palavra 
incompreensível) é assim, fica parado pra uma pessoa. Só que eles 
brigaram, aí o menino chegou com a arma pra matar ele. 

Entrevistadora- Porque o ventilador tava numa pessoa só? Era pra estar 
ventilando todo mundo, é isso? 

Priscila- Acena afirmativamente. 

Entrevistadora- E o aluno que chegou armado era daqui da escola mesmo? 

Priscila- Não. 

Entrevistadora- Não?  

Priscila- Era...  o menino que apanhou do outro, aí foi chamar os colegas 
dele, aí os colegas, os colegas dele veio com a arma.   

Entrevistadora- E a direção?   

Priscila- Ela não estava não no dia não.  

Entrevistadora- E aí como foi? 

Priscila- Ela deu suspensão a ele depois. 

Entrevistadora- Ah. Isso costuma acontecer aqui na escola? 

Priscila- De trazer arma? 

Entrevistadora- Dessas confusões dos alunos.  

Priscila- Costuma.   
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Entrevistadora- E o que a escola faz quando acontece? 

Priscila- Tem vezes que eles suspendem pra outra escola, transferem, mas 
tem vezes que eles suspendem, quando a briga não é muito violenta. Assim, 
eles só fazem suspender. 

 

Ao ser solicitado a Priscila que relate o evento ocorrido em sua escola, ela organiza o 

discurso de maneira a descrever um acontecimento atípico ocorrido na unidade de ensino. 

Dessa forma, ela produz um relato no qual um sujeito entra armado na escola para fazer um 

acerto de contas com um aluno dali. Seu discurso é, então, mobilizado para explicar para o 

ouvinte ou leitor qual o motivo dessa atitude: “é assim, fica parado pra uma pessoa”.  O 

trecho mencionado se refere ao uso do ventilador, que, na sua estória, parece beneficiar 

apenas um dos alunos, o que leva o outro a iniciar uma briga, bem como trazer até a escola 

alguém para “matar” o aluno.      

O início de seu discurso não fornece uma explicação detalhada a respeito da briga ou 

mesmo da chegada do menino armado na escola, mas descreve o evento de maneira vaga. O 

que leva a entrevistadora a perguntar a respeito do sujeito que invadiu a unidade escolar. 

Para Potter (1998), uma descrição vaga pode ser o caminho preferido para sustentar um 

relato, já que a profusão de detalhes pode revelar algumas incoerências e gerar dúvidas a 

respeito da credibilidade de uma descrição. Nesse sentido, conforme o referido autor, a 

descrição vaga pode proporcionar material suficiente para manter alguma ação, sem haver a 

necessidade de empregar afirmações descritivas que possam ser questionadas. Contudo, 

não parece ser isso o que ocorre com a narrativa de Priscila. Nela, como já observado pela 

entrevistadora em outros momentos das demais entrevistas, há um enorme cuidado em 

suprimir detalhes que identifiquem pessoas da comunidade ou, em alguns casos, sua relação 

com elas. Esse cuidado fica evidente em alguns trechos da entrevista de Priscila quando ela 

passa a responder a algumas perguntas da entrevistadora com acenos de cabeça, respostas 

muito curtas ou com pausas prolongadas, que indicavam sua preocupação com o que seria 

dito.      

 Ela prossegue em sua narrativa nos informando que a briga entre os alunos dentro da 

escola levou aquele indivíduo que havia apanhado a procurar ajuda fora da escola, no seu 
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grupo de pertença, para defender-se. Isso culminou na ida de um dos membros armados até 

o estabelecimento de ensino. A partir daí, seu relato, novamente, evita oferecer detalhes a 

respeito do acontecimento, apenas descreve a ação da escola em relação ao aluno: 

“suspendem”, “transferem”.  

 A violência relacionada à arma de fogo na escola também é encontrada no relato de 

Thuam, que descreveu o evento após termos perguntado se a violência na escola era apenas 

entre alunos.   

Entrevistadora- Então a violência é entre alunos?   

Thuam- Entre os alunos e também tem alguns professores que falam 
meio...  palavrão na sala de aula, que nem já falaram.   

Entrevistadora- Na escola que tu estudas já aconteceu isso? 

Thuam- Na escola que eu estudei, Colégio X.   

Entrevistadora- Eu conheço.   

Thuam- Já falou palavrão, os alunos desrespeitam o diretor, desrespeita 
todo mundo, fala mesmo palavrão, diz que vai matar. Pior foi ali no Colégio 
Y mesmo, que já entraram armado pra dar um tiro no professor lá dentro.   

Entrevistadora- Por quê? 

Thuam- Só porque o professor falou não sei o quê com ele, botou ele pra 
casa, aí o pirralho disse: “então amanhã eu lhe mato”.  E não foi com a 
arma na bolsa pra matar! Treze anos o menino tinha!   

Entrevistadora- E o professor? 

Thuam- Professor saiu do colégio não é?  

 

Thuam mobiliza seu discurso a fim de relatar que a violência não ocorre somente 

entre os alunos, mas também acontece na relação entre professores e alunos. O uso do 

termo “palavrão na sala”, para descrever o que o professor havia falado, é precedido por 

uma pequena pausa, que indica um certo cuidado de Thuam em discorrer a respeito do 

assunto. O fragmento “que nem já falaram”, por exemplo, é usado para afirmar a 

factualidade do evento, contudo sem identificar nenhum sujeito que o teria presenciado. 

Potter (1998) classifica tais relatos de vagos, pois cumprem sua função sem se ater a um 

detalhamento maior, como veremos mais adiante no discurso de Thiago.   
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 Ao ser questionado pela entrevistadora a respeito de alguns detalhes sobre o 

acontecimento, Thuam desloca e organiza seu discurso para relatar um evento no qual o 

protagonista não é nenhum professor, mas um aluno. Dessa forma, ele, sutilmente, encerra 

a discussão sobre a descrição feita anteriormente. Passa, então, a relatar um evento em que 

os termos “palavrão”, “desrespeitam”, “diz que vai matar” são utilizados para descrever os 

tipos de violência nos quais o aluno aparece como protagonista.   

Na tentativa de tornar sua descrição mais verossímil, ele recorre à lembrança de um 

acontecimento ocorrido em outra escola, no qual o aluno é apresentado como o sujeito 

armado que vai à unidade escolar para resolver uma pendência com o professor. Seu 

discurso, aqui, diferente do trecho anterior, é organizado a fim de fornecer alguns detalhes 

que tornem sua descrição factual, como por exemplo, a idade do agressor: “treze anos”, 

bem como a citação direta: “então amanhã eu lhe mato”, ou mesmo a ação realizada pelo 

aluno: “foi com a arma na bolsa pra matar”, sendo essas falas o recurso empregado para dar 

credibilidade a sua estória.  

Ao mesmo tempo em que sua descrição maximiza as ações do aluno através de 

sequências narrativas, detalhamento, ou mesmo ênfase em determinadas frases, ela 

também é mobilizada para minimizar a ação do docente: “meio... palavrão”, “só porque o 

professor falou não sei o quê”. Essa última fase, claramente, tem a função de informar que a 

atitude tomada pelo professor não foi algo tão grave que justificasse a ação do aluno. Nesse 

caso, a atitude do discente é considerada exagerada e é, implicitamente, recriminada. Essa 

questão fica mais clara no final da sua fala, quando o discurso é organizado para relatar a 

ação do aluno de uma maneira que pareça anormal ou estranha. Isso acontece por meio de 

um discurso que apresenta perplexidade: “e não foi com a arma de fogo pra matar!”, ou 

quando se refere à idade do menino como algo surpreendente para que este já estivesse 

utilizando uma arma. Sua narrativa, assim como outras descritas nesse trabalho, é 

organizada para apresentar a escola como a principal vítima da violência.  

No final da estória, ao ser inquirido pela entrevistadora, Thuam informa que o 

professor havia deixado a escola. Segundo Codo e Menezes (1999), a insegurança ou a 

sensação de não saber lidar com questões consideradas complicadas tem levado muitos 
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docentes a abandonar a profissão. Além disso, como abordam Royer (2002; 2003), e Gomes 

e Pereira (2009), a formação docente não prepara os sujeitos para os desafios da escola 

contemporânea, o que leva muitos deles a entrarem em situações de conflito com seus 

alunos.  

Também podemos encontrar nos relatos descrições que se referem à violência entre 

os alunos pertencentes a uma mesma escola.  

Entrevistadora - Como foi? Conta pra mim. 

João - Um fala da mãe do outro. Primeiro foi dentro da sala, um fala da mãe 
do outro. Aí o outro deu um chute no outro, aí o outro ia dar, aí o professor 
vai botou os dois pra fora, aí já estava perto de tocar já estava perto de 
largar, aí quando tocou o que deu o chute no outro pegou o cabo de 
vassoura e correu atrás... do rapaz, que estava limpando o banheiro pegou 
e saiu correndo, aí deu as coisas, um colega meu que estava perto de mim 
deu as coisas e foi atrás do outro.  Aí “vem pra cima”, aí quando o menino 
soltou o caderno no chão, aí deu um murro, aí começou aí (palavra 
incompreensível) pegou o cabo de vassoura...  pra danar.  

Entrevistadora- Hum.  E aí? 

João - Aí lá fora, aí os meninos “vai atrás dele pra dar nele”, eu “não, bora 
embora”, a gente veio embora. Aí não aconteceu nada não. 

 

João inicia seu discurso detalhando um evento no qual o desrespeito à “mãe do 

outro” parece ser o motivo para desavenças no ambiente escolar. Implicitamente, sua fala 

faz menção àquilo que os pesquisadores franceses chamam de incivilidade (CHARLOT, 2002), 

um conceito já discutido no capítulo dois. No decorrer do relato, o discurso de João 

apresenta mais uma categoria: “violência física”, que aparece na estória através de termos, 

como, por exemplo, “chute”, “dar”, “pegou cabo de vassoura”, “murro”.  

 Na sua estória, a violência que ocorre dentro da escola se estende para além dos seus 

muros, pois as desavenças não resolvidas ali tendem a ser resolvidas fora dela, no seu 

entorno. Para tornar sua estória factual João produz um discurso no qual um “colega”, bem 

como ele mesmo, são posicionados na cena descrita. A citação direta “vem pra cima” tem 

essa mesma função, isto é, a de colocar João como uma das testemunhas, já que o torna 

capaz de relatar os detalhes do ocorrido.   
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Além disso, as duas últimas citações diretas encontradas na sua narrativa exercem a 

função de posicionar João em relação aos demais sujeitos: “vai atrás dele pra dar nele”, 

“não, bora embora”. A primeira frase é atribuída aos “meninos” da escola, que aparecem no 

discurso de João sendo posicionados como os sujeitos que revidam a agressão. A segunda 

posiciona o próprio narrador, que, na estória por ele construída, produz uma versão na qual 

se coloca no lugar de pacificador.    

O discurso de João, assim como o de Thuam e Débora (mãe), se assemelham quando 

fazem uso das mesmas estratégias discursivas para se diferenciar dos sujeitos cujo 

comportamento não é aceitável socialmente. Utilizam argumentos, que, em geral, produzem 

uma imagem negativa do outro, bem como constroem uma imagem positiva de si mesmos.  

A violência física entre alunos também aparece no relato de Aline, entretanto, em vez 

de enfatizar o comportamento do outro, ela produz um discurso no qual é utilizada a 

estratégia da minimização para descrever tal tipo de manifestação.  

Entrevistadora - Tu já sofreste algum tipo de violência na escola? 

Aline - Já. Verbal e... (faz gesto em relação ao corpo)  

Entrevistadora - No corpo? Me relata como foi.  

Aline- Foi assim oh. Foi briga de um menino, de adolescente. Eu estava com 
meus treze anos, quando eu briguei na escola. Aí sempre é assim, 
adolescência mesmo. Aí eu tava passando, eu vinha da escola. Tava vindo 
pra escola com minhas amigas. Aí a outra que não gostava de mim, aí 
olhou, aí me empurrou. Botou o pé pra eu cair, aí eu caí. Aí quando eu caí 
eu me levantei e empurrei ela também. Aí começou a briga. 

Entrevistadora - Foi no meio da rua no caso? Não dentro da escola. 

Aline- Não, foi dentro da escola. Aí o diretor chegou, aí botou a gente pra 
diretoria. Aí ficou reclamando. A gente foi suspensa. 

Entrevistadora - Foi lá no Colégio X mesmo? 

Aline- Foi no Colégio X. A gente foi suspensa, passou uma semana em casa. 
Eu fiquei de castigo, minha mãe botou, mas depois desde desse dia pra cá 
não. Teve só uma discussão com os meninos lá, que ele... eu tava sentada 
fazendo tarefa. Ele pegou jogou bolinha de papel, aí eu perguntei se ele não 
tinha o que fazer. Aí começou o bate boca, mas também desse dia pra cá 
não teve mais. Eu evito muito né? 
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No discurso de Aline, são relatados dois tipos de violência: a violência verbal e a 

física, sendo esta última enfatizada no seu relato através de gestos. No início de sua 

descrição, ela organiza sua fala a fim de minimizar o ocorrido, utilizando, para isso, o 

argumento de ser uma adolescente “Aí sempre é assim, adolescência mesmo”. Como 

enfatiza Potter (1998), quando descrevemos um evento, podemos manipular o relato para 

conseguir que algo pareça extremo ou mínimo, como ocorre acima.  

No caso aqui explicitado, o discurso é orientado para construir a briga como um 

comportamento típico, natural do adolescente. Ao usar tal recurso discursivo, Aline procura 

justificar seu próprio comportamento, bem como evitar críticas a ele, já que se trata de algo 

normal a sua idade. Passa, então, a descrever, detalhadamente, o que ocorreu e qual seria o 

motivo da agressão “a outra que não gostava de mim”. Esse argumento aparece em 

descrições já supracitadas neste trabalho e tendem a enfatizar os aspectos pessoais e 

individuais do problema. 

Ao mesmo tempo em que seu discurso constrói uma versão a respeito do 

comportamento adolescente, também produz uma sobre a conduta adotada pela escola 

diante do problema da violência. Para isso, Aline mobiliza termos cuja origem encontra-se 

alicerçada em padrões construídos historicamente pela escola e que ainda repercutem na 

atualidade, como, por exemplo, “suspensa”, “passou uma semana em casa”, “botou a gente 

pra diretoria”.  Essas expressões relembram o modelo de escola abordado por Aquino 

(1998b), no qual prevalecem as medidas punitivas.  

Encontraremos, também, entre as descrições, alguns relatos que se referem a um 

tipo de violência cuja vítima não são os alunos, professores, ou outros funcionários, mas o 

próprio patrimônio.  

Entrevistadora- Os alunos destroem muita coisa?  

João- Destrói muita banca, tudo limpinha! Mas só que eles tiram os 
negócios da banca, risca as bancas, já estão todas riscadas já. Tem uma sala 
que não tem uma cadeira nova. Só tem a... o primeiro ano, segundo, 
terceiro até a quinta. Mas a sexta, a sétima tem cadeira do ano passado 
com risco. Aí ela vai chegar de novo (cadeiras). Aí risca com raiva. 

Entrevistadora- Por que você acha que eles fazem isso? 
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João- Por maldade mesmo. Por fazer, ver o outro fazendo “aí vou fazer que 
é bom” não faz nada. 

Entrevistadora- E tu consideras isso violência? 

João- Depredação. Foram dois policiais lá na sala da gente falar sobre isso, 
depredação. Eles Já picharam a parede lá, o menino não tem nada a ver, 
botaram o nome do menino, pra cair à culpa pra cima do menino, de tinta 
picharam, essas coisas. Jogaram o negócio da banca, tiraram e jogaram no 
quadro pra pegar na professora! Aconteceu ontem.  

 

Entrevistadora - Aconteceu alguma coisa na tua escola que te fez desejar 
sair de lá? 

Thiago- Foi. Já aconteceu sim. Foi o vandalismo na escola toda e daí foi 
acabar lá fora do Colégio.  

Entrevistadora- Como foi esse vandalismo?  

Thiago- Foi assim. Os meninos, sétima série e oitava, um discutindo com o 
outro aí pegaram as bancas, aí saiu jogando um com os outros pra lá e pra 
cá. Depois saiu tudo da sala aí começou. E começaram a rasgar, quebrar 
parede, quebrar banca, quebrar quadro. 

Entrevistadora- Os alunos da escola mesmo. 

Thiago- Os alunos da escola mesmo! Quebrar quadro, quebrar planta, 
quebrar diretoria, fazer tudo. Tudo que tinha lá quebraram! 

 

João e Thiago constroem uma descrição na qual os termos “depredação” e 

“vandalismo” são utilizados para falar de um tipo de violência na qual o aluno, comumente, 

aparece como um dos responsáveis pela destruição dos equipamentos da escola. O 

repertório por eles utilizado traz expressões, como, por exemplo, “rasgar”, “quebrar”, 

“picharam”, destrói”, “risca”, para detalhar os eventos ocorridos nas duas unidades 

escolares. Esse detalhamento, além de dar credibilidade as suas narrações, já que os 

posiciona como testemunhas do ocorrido, também tem a função de relatar a gravidade da 

situação. Entretanto, a estória de Thiago difere daquela mencionada por João quando se 

trata de falar a respeito da assiduidade com que tais acontecimentos ocorrem.  

O relato de João, por exemplo, constrói a destruição dos equipamentos escolares 

como um acontecimento corriqueiro: “já estão todas riscadas”, “Aí ela vai chegar de novo 

(cadeiras). Aí risca...”. Esse fato fica mais claro quando o aluno se refere à retirada de uma 
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peça de uma cadeira escolar que foi usada para agredir a professora, na qual a frase: 

“aconteceu ontem” deixa claro que a depredação do material escolar ainda ocorre, mesmo 

que a escola tenha convidado policiais para falar a respeito disso.   

Já a descrição realizada por Thiago produz o evento como algo atípico, incomum. Tal 

questão fica clara quando o aluno responde à pergunta da entrevistadora sobre um evento 

particular que o faria sair da escola. Ele, então, produz uma narrativa cuja função é mostrar 

que o “vandalismo” executado pelos alunos foi algo que ocorreu em um momento 

específico. Logo, não é um comportamento corriqueiro.  Além disso, o uso da sequência 

narrativa na qual é destacado o verbo quebrar tem a função de maximizar aquilo que 

aconteceu.  Dessa forma, Thiago em vez de dizer, simplesmente, que havia acontecido a 

depredação de bens pertencentes à escola, descreve, detalhadamente, cada um dos objetos 

destruídos: “parede”, “quadro”, “banca”, “planta”, “diretoria”, “tudo”. Essa sequência tem o 

efeito de produzir uma versão grandiosa, ou exagerada do que ocorreu.  

As duas descrições também constroem uma versão das causas da “depredação” e do 

“vandalismo”. Enquanto, na narrativa de Thiago, a causa foi uma discussão entre alunos, que 

culminou na devastação da escola, o relato de João explica a situação a partir de um 

repertório ligado ao sentimento: “raiva”, contudo não elucida a razão dela. Há também, na 

sua explicação, a utilização de um termo que remete a características individuais: 

“maldade”, ou a influência do meio social no qual o sujeito encontra-se inserido: “ver o 

outro fazendo”.  Nesse caso, o sujeito seria levado a cometer o ato de destruição baseado na 

imitação de um modelo. Há, ainda, uma explicação que traz a ideia de banalização da 

violência: “por fazer”. Logo não haveria um motivo aparente para a ocorrência do evento.  

Como fica evidente seu discurso oscila entre causas pessoais e aquelas relacionadas ao 

contexto social. Contudo, nos dois relatos, assim como aqueles analisados antes deles, 

predomina a versão que posiciona o aluno como responsável pelo problema da violência na 

escola.   

O relato de João, além de descrever a depredação dos bens da escola, também faz 

menção à violência entre alunos e professores, sendo estes últimos posicionados como 

vítimas. Esse tipo de violência também aparece na descrição de Thiago, em outro momento 
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de nossa entrevista, quando perguntamos a ele a respeito da violência entre docentes e 

discentes. 

Entrevistadora- Já. Como foi? 

Thiago- Teve um aluno, foi noutro ano quando eu estudava na sétima série, 

que agora tá por aí roubando, fazendo tudo... a professora mandou sentar 

em outro canto. Ele disse que: “não vou sentar não”. Aí falou nome com a 

professora, aumentou o volume para a professora. A professora: “sente e 

fique quieto senão eu vou levar para”... aí ele: “pois me leva”. Aí a 

professora: “vou lhe levar agora”. Aí ele foi derrubou a professora e ficou 

dando na professora.   

Entrevistadora- Aqui no Colégio Y? 

Thiago- Sim. 

Entrevistadora- E aí o que aconteceu?   

Thiago- Ele deu na professora e ficou por isso mesmo, saiu do colégio.   

Thiago introduz sua estória, construindo uma imagem do sujeito a respeito do qual 

iria falar: “tá roubando”, “fazendo tudo”. A orientação de seu discurso recai sobre as ações 

atuais do indivíduo mencionado acima e tem a função de tornar factuais as descrições que 

serão realizadas, posteriormente, a respeito do comportamento desse sujeito. Dessa forma, 

Thiago evita construções retóricas que gerem dúvidas e questionamentos a respeito da sua 

narrativa, já que o mesmo indivíduo continua apresentado um comportamento considerado 

desviante na sociedade contemporânea. 

Além disso, Thiago recorre a várias citações diretas para dar veracidade a sua estória. 

Como dissemos anteriormente, elas têm a função de qualificar o narrador como uma 

testemunha confiável dos fatos, pois, em geral, o coloca na cena do acontecimento. Aqui, 

como em outras estórias já analisadas neste trabalho, a fala do narrador é organizada para 

produzir uma imagem do aluno, bem como do professor.   

Os detalhes da conversa entre a docente e o discente apresentam uma sequência 

narrativa onde a violência não aparece como algo que “nasce do nada”, “sem motivo”, como 

em algumas descrições anteriores, mas é construída passo a passo, como algo cuja evolução 

ocorre, gradativamente, por meio das interações entre docente e discente na sala de aula. 
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Essa questão fica mais visível quando Thiago faz uso das expressões: “falou nome com a 

professora”, “aumentou o volume para a professora”, como sendo uma reação à ordem da 

professora: “mandou sentar”. Nesse trecho, fica clara a tentativa de Thiago em minimizar o 

evento, pois, em vez de dizer que o aluno havia esculhambado ou dito palavrões com a 

professora, ele usa a expressão: “falou nome”, com a finalidade de suavizar os efeitos da 

estória narrada. O mesmo ocorre quando se refere à expressão “aumentou o volume”, que 

poderia ser, simplesmente, mencionado como “gritos”.  

 A partir dessa parte do trecho, já não há um esforço em elaborar estratégias que 

minimizem o relato, mas concentra-se a narrativa em citações diretas que descrevam as 

imposições feitas pela professora, como, por exemplo, “sente-se e fique quieto”, “vou levar 

para” e na fala do aluno, que é apresentado como alguém que resiste e desafia a ordem 

imposta. As tensões entre os dois sujeitos, como deixa claro o narrador, termina em 

violência física contra a docente.    

No seu discurso, os termos utilizados para descrever a postura da professora, 

sutilmente, remetem a um modelo escolar centrado na obediência do aluno, na ameaça, na 

punição (Aquino, 1998b), enquanto as expressões atribuídas ao aluno são construídas como 

uma reação deste às determinações feitas pela docente. Sua reação, portanto, é produzida 

no discurso como oposição ao modelo escolar descrito. 

Apesar de a maioria das entrevistas construírem versões nas quais os professores 

aparecem como vítimas da violência, podemos encontrar algumas delas nas quais o docente 

aparece como o principal agente do problema.  

Entrevistadora- Pra tu, quais os defeitos dessa tua escola? 

Thiago- Os principais defeitos dela são os professores. 

Entrevistadora- Por quê? 

Thiago- Os professores porque... os professores falam muito alto com os 
alunos... também tem alguns professores que chamam palavrão com os 
alunos também, e tem alguns professores que batem nos alunos, que eu já 
vi no colégio aí. Tem uma professora, tal de Diana, aí ela bate nesses 
alunos, é isso que eu quero dizer. 
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Entrevistadora- Essa Diana os alunos são grandes, pequenos? Os alunos que 
ela dá aula... 

Thiago- São pequenos. 

 

Entrevistadora- Quando você falou, falou da violência aluno versus aluno. 
Dentro da escola é essa a violência, aluno Versus aluno? Ou você observou 
violência entre outras pessoas? 

Aline- Observei de professor com aluno. 

Entrevista- Foi. Como foi? 

Aline- Muitas vezes, eu não vejo do começo. Eu só vejo já os alunos 
gritando, aí fazendo barulho. A gente sai da sala vai pra onde tá a 
confusão... aí vejo o aluno querendo dar no professor, porque o professor 
tá reclamando, aí o professor começa a bater boca também com o aluno. Aí 
fica batendo boca os dois, aí leva pra diretoria. Aí depois se resolve, muitos 
alunos foram transferidos. Os professores também pedem transferência. 
Somente assim, mas mais bate boca assim entre professores e alunos.  

 Entrevistadora- Quer dizer que os professores também participam? 

Aline- Causam né? Eu não chego ver o começo, mas, pelo que os alunos 
dizem do começo, eles também provocam os alunos. Porque tem professor 
que provoca também. 

 

Ao falar sobre os problemas de sua escola, Thiago produz um discurso no qual a 

figura do professor aparece como sendo o principal “defeito”. Questionado a respeito de sua 

resposta, ele produz uma descrição na qual os termos usados enfatizam as ações negativas 

do professor em relação ao aluno, como por exemplo, “falam muito alto com o aluno”, 

“chamam palavrão”, “batem nos alunos”. Essa sequência é criada a fim de oferecer os 

detalhes da estória, bem como tornar a fala de Thiago factual, já que fazem da sua descrição 

minuciosa, algo que só seria possível a alguém presente a algumas das situações 

mencionadas. 

Nesse sentido, seu discurso o posiciona como testemunha dos fatos descritos. Isso 

fica mais evidente quando o narrador recorre à seguinte frase: “eu já vi no colégio aí”.  Ou 

quando menciona o nome de uma professora da escola e seus atos agressivos. Todos os 

recursos discursivos supracitados na sua estória têm a função de dar veracidade a sua fala, 

evitando, dessa forma, produções retóricas que lancem dúvidas a respeito do seu relato.  
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Seu discurso é organizado de forma a colocar o aluno como vítima da escola. Esse 

tipo de violência aparece na forma verbal, bem como física. Entretanto, como foi abordado 

no capítulo dois, nem todas as manifestações de violência aparecem de maneira explícita, 

como narrada acima, mas de forma mais sutil, não sendo, imediatamente, detectada pelo 

aluno.  

O discurso que se refere à violência verbal entre professores e alunos também 

aparece no relato de Aline. Nele, ao contrário do que acontece com o discurso de Thiago, 

não há preocupação em se posicionar como uma testemunha ocular dos fatos: “eu não vejo 

do começo”. Logo, ao construir a fala dessa forma, Aline se posiciona de forma neutra 

perante aquilo que está sendo descrito. Dessa maneira, não pode ser colocada sobre ela a 

responsabilidade por alguma falta de detalhe, perguntas ou algum tipo de dúvida que surja 

referente ao início do evento.  

A mesma neutralidade não ocorre no resto da narrativa, pois, quando usa a partícula 

“vejo” para prosseguir no relato, ela posiciona seu lugar como alguém que esteve presente 

ao acontecimento. A partir daí, sua estória constrói uma versão na qual a violência do aluno 

é decorrente da ação do professor, sendo, portanto, resultado de um conflito. Esse fato é 

ressaltado por Aline, quando utiliza os termos: “bater boca”.  Essas expressões são utilizadas 

no senso comum para se referir ao conflito entre dois ou mais indivíduos. Por fim, seu relato, 

assim como o de Thiago, traz termos que remetem a um sistema escolar punitivo e 

excludente, como fica evidente nas frases: “leva pra diretoria”, “alunos transferidos”.  

Ao ser questionada a respeito da participação dos professores no conflito, Aline 

produz uma descrição na qual o professor aparece como sendo o seu causador: “causam 

né?”, “Porque tem professor que provoca também”. O discurso nesse trecho mobiliza uma 

série de expressões, cuja função é posicionar o docente como um dos responsáveis pelo 

problema. Contudo ela não esclarece de que forma essas “provocações” ocorrem.  

Alguns desses tipos de provocações podem ser encontrados em outros momentos 

das entrevistas, quando os alunos se referem a situações nas quais se sentiram 

marginalizados no ambiente escolar por serem moradores do bairro.  
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Thiago- No caso do professor, foi porque assim que o professor chegou na 
sala, eu me sentei na outra banca pra conversar com um menino. Aí ele 
disse: “você é um marginal é? Pra sentar em outra banca e ficar olhando 
pra mim”. “Não sou não, se eu fosse um marginal eu não estava aqui”. Aí 
ele... “tá certo vou chamar a diretora”. Aí foi chamou a diretora.  

Entrevistadora- E aí?   

Thiago- E aí eu fui saí da sala e eu fui embora. Ele jurando que era marginal. 
Achou que eu era de fora 

Entrevistadora- Por que ele achou isso Thiago? 

Thiago- Acho assim... porque esse pessoal que vem de fora é difícil de 
visitar o Coque né? Aí quando vem sente logo maltratado por dentro, acha 
que a pessoa vai fazer logo mal a ele. Aí sente com medo, assim nervoso. Aí 
acontece esse negócio assim...  

 

Luciano- Alguns professores já perguntaram em trabalhos, perguntaram 
onde é que você mora? Qual a sua idade? Seu tamanho? Você mede 
quanto? Seu tamanho, altura, peso, em algumas atividades. Aí alguns 
alunos falam: “moro aqui no Coque mesmo”.   Logo, rapidamente, o 
professor fazia: “pa, pa, pa, pei, pei, pei, pei”. Aí ficava com aquela cara: 
porque “pei, pei, pei?”. “Não, porque eu... o Coque é muito violento, tem 
marginal”. Aí eu... alguns alunos que moram aqui no Coque diziam logo: 
“negativo! Se no Coque só tem marginal então o que é que eu to fazendo 
aqui na escola? eu não estou estudando pra aprender, ser alguém na vida?” 
No Coque tem gente que estudou, é alguém na vida, trabalha e é bom de 
condições financeiras. Não quer dizer que no Coque só tem pessoas 
marginais, negativo.   

 

Thiago começa sua descrição fazendo um relato detalhado de suas ações e as do 

docente dentro da sala de aula. Esse detalhamento, como já foi afirmado nesse trabalho, 

tem a função de situar o sujeito que narra como alguém adequado, confiável (POTTER, 

1998). Nesse sentido, como o referido autor ressalta, a organização detalhada pode 

proporcionar uma estrutura narrativa a um relato, como por exemplo, a ordem dos 

acontecimentos, bem como quais são as personagens. Dessa forma, a organização narrativa 

pode ser utilizada para aumentar a credibilidade de uma descrição.  

 Ele faz uso de citações diretas para construir uma versão dos fatos em que o 

professor aparece como alguém preconceituoso, cujo julgamento equivocado leva-o a 

confundir um aluno da escola com um “marginal”. Esse termo, quando proferido para se 
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referir a alguém dentro da comunidade, é de extrema importância, já que coloca o sujeito 

denominado como tal na categoria de delinquente, fora da lei, criminoso, o que o diferencia 

dos demais cidadãos de bem do bairro. Thiago, então, ao ver-se colocado nesse tipo de 

categoria combate, retoricamente, o argumento do professor e constrói uma resposta na 

qual o fato de estar na escola é considerado fundamental e suficiente para provar que ele 

não é um marginal, pois esse tipo de sujeito não frequentaria uma escola.  

 Esse tipo de argumentação, como veremos também na narrativa de Luciano, traz, 

implícito, o lugar ocupado pela escola dentro da sociedade, sendo ela construída como o 

espaço frequentado pelo cidadão de bem, que a procura, em geral, para melhorar sua 

situação.   

 Ao prosseguir na sua narrativa, Thiago produz uma explicação a respeito do motivo 

que levou o docente a supor que ele era um marginal: “achou que eu era de fora”.  A 

partícula “de fora”, aqui, quer dizer que não era aluno da escola, mas pertencia à 

comunidade. Esse tipo de explicação cria uma imagem bastante negativa do docente, pois o 

posiciona como um sujeito “de fora”, cujas atitudes estão baseadas em pressuposições a 

respeito dos moradores do local. Tal fato fica evidente na última parte de sua estória, 

quando é mobilizado um repertório que remete a estados psicológicos, que detalha os 

sentimentos do professor em relação aos moradores do bairro, ou mesmo algum estado 

mental: “sente logo maltratado”, “sente com medo”, “acha que... vai fazer mal”, “nervoso”. 

Os termos mencionados têm a função de produzir uma versão de sujeito influenciado por 

sentimentos, cuja existência parece estar, simplesmente, fundamentada nas suas próprias 

crenças a respeito do lugar e de seus moradores, naquilo que ele “acha”.  

 Ao construir o docente dessa forma, o discurso de Thiago é mobilizado a fim de se 

defender de argumentos que interpretariam a atitude do professor como uma simples 

reação à falta de atenção, de interesse, ou mesmo desrespeito, já que este, ao chegar à sala 

de aula, não havia recebido a mínima atenção de Thiago, que havia continuado 

conversando. Ao contrário disso, sua fala procura focar, apenas, o argumento no qual o 

docente é apresentado como o causador de todo o problema.     
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 A estória de conflito entre professor e aluno, devido à concepção do docente a 

respeito do bairro, também pode ser encontrada no relato de Luciano. Em sua narrativa o 

uso de uma figura de linguagem, como, por exemplo, a onomatopéia “pa, pa, pei, pei” faz 

referência e ressalta o som de tiros. Esse tipo de referência é utilizado no discurso do 

professor para descrever o bairro como “violento” e tendo “marginais”. Entretanto tal fala é 

rejeitada por Luciano, que, para combatê-la, utiliza uma argumentação parecida com aquela 

usada por Thiago no fragmento anterior. Dessa forma, faz uso da citação direta, realizada 

por outros estudantes, para afirmar que o fato dele e de outros alunos frequentarem a 

escola os diferencia do “marginal”, já que tal indivíduo não frequenta esse espaço. 

 Luciano faz uso do discurso de senso comum para ir de encontro à argumentação 

feita pelo docente. Para isso, utiliza a citação direta de outros colegas, que enfatizam a 

escola como o lugar do “aprender”, de “ser alguém na vida”. Esse tipo de discurso a respeito 

da escola, vale salientar, aparece em várias falas de pais ou alunos entrevistados. Nesse 

sentido, a escola é construída pelo indivíduo pesquisado como uma oportunidade de 

ascensão social, de melhoria de vida. Esse fato fica evidente quando Luciano utiliza a 

seguinte sequência narrativa: “tem gente que estudou, é alguém na vida, trabalha e é bom 

de condições financeiras”.  Como é evidente na fala acima, há uma forte associação entre 

estudo e melhoria das condições de vida.  

 Além disso, o discurso, como construído por Luciano, parece não considerar qualquer 

determinante que não seja o esforço individual dos sujeitos. Nesse caso, o sucesso 

financeiro ou fracasso do indivíduo é construído como algo unicausal. Ao produzir esse tipo 

de discurso, ele constrói uma versão de sujeito, cujo empenho pessoal se contrapõe à ideia 

de que o Coque só teria “marginais”, refutando, dessa forma, o argumento inicial do 

professor. 

 

8. FALANDO SOBRE VIOLÊNCIA E POBREZA  

   Como abordamos no capítulo dois, muitos discursos que circulam na sociedade 

definem o sujeito pobre, habitante de favela, como um ser essencialmente violento. Esses 

discursos, como vimos, são difundidos tacitamente ou explicitamente na mídia.  Entretanto, 
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como veremos nesse capítulo, os discursos advindos de tais meios não são aceitos de forma 

passiva por todos os sujeitos pertencentes à classe popular. Ao contrário disso, alguns 

indivíduos organizam suas falas a fim de combater as versões que os estereotipizam. Para 

isso, utilizam estratégias retóricas que oferecem versões distintas daquelas encontradas nos 

meios supracitados. Como argumenta Potter (1998), o nosso discurso pode ser organizado, 

retoricamente, para se contrapor a uma determinada descrição, resistir uma oposição, ou 

mesmo defender outra versão dos fatos.   

 Nossa intenção, portanto, neste capítulo é analisar as construções retóricas dos 

sujeitos como proposta pelo referido autor. As seguintes questões orientarão a nossa 

análise: como uma descrição se opõe a outra? Como são organizados os argumentos para 

confrontar versões opostas? Como são elaboradas versões alternativas para defender uma 

determinada visão? Como os recursos discursivos são mobilizados pelos sujeitos para 

produzir tais versões?    

 

8.1 Construções retóricas em discursos dos pais  

Ao formular a pergunta de modo que o sujeito pobre ou morador de favela seja 

colocado na categoria de violento, pudemos encontrar alguns discursos que são construídos 

de forma a se oporem a tal categorização. São discursos cuja construção argumentativa 

tende a produzir versões que ora atribuem o problema a características individuais, ora a 

fatores sociais mais amplos. Este último argumento é utilizado por Steven quando combate a 

categorização contida na pergunta da entrevistadora.  

Entrevistadora- Hum. Alguns meios midiáticos e discursos que circulam na 
sociedade atribuem a violência que ocorre na escola pública a pessoas que 
são pobres ou que moram em favelas e bairros populares. Qual sua opinião 
sobre isso? 

Steven- A minha opinião? É falta de investimento [...] Se tivesse investido 
nela (mãe) antes, eu teria é... desses três concursos que eu prestei, pelo 
menos em um eu teria passado, que hoje é o que eu penso hoje é de fazer 
investimento da minha forma. Me apeguei mais a minha esposa e a minha 
mãe, pra que a gente... tem os três não é? Pra gente tentar formar dois, a 
gente quer formar os três, mas a gente sabe quem desses três aqui tem 
potencial, porque, hoje em dia, você tem que garantir sua renda, 
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independente do que seja você tem que dar cara a tapa ali ao livro. Se 
houvesse um investimento nela (mãe), eu garanto que ela tinha passado 
pra mim e aí... porque, quando a gente compara a outros Estados e, até 
mesmo, a outros países, eles lá eles investem muito! Eles investem muito 
pesado, porque os Estados Unidos investe muito neles lá? Os caras de lá 
não aliviam não, são verdadeiros... porque eles nasceram pra ser aquilo.  
Eles são verdadeiros criminosos, mas eles são formados em alguma coisa 
eles sabem de alguma coisa. Porque os americanos eles ajudam uns aos 
outros lá. São dois partidos, dois partidos que é um só. Todos eles que 
entram é só pra dar continuidade, melhorar mais aquilo ali oh. O tempo 
todo, o tempo todo. Aqui não, a politicagem daqui é totalmente diferente 
“vamos investir o tempo todo, o tempo todo” (faz um gesto como se 
estivesse preenchendo seu próprio bolso). 

  

Steven produz um discurso no qual a violência encontrada na escola é resultado da 

“falta de investimento”. Tal expressão, em geral, é usada para falar de falta de políticas 

públicas, da responsabilidade do Estado para com seus cidadãos. O uso e função dessa 

expressão no seu discurso somente ficam claros quando se refere ao “investimento” 

encontrado em outros Estados ou países: “porque os Estados Unidos investe muito neles 

lá?... eles são formados em alguma coisa, eles sabem de alguma coisa”. Nesse trecho, a 

ênfase em termos, como, por exemplo, “formados” e “sabem” evidenciam que o 

investimento ao qual Steven está se referindo é a educação formal, que, na sua fala, aparece 

como a solução para melhoria da vida do cidadão.  

 Steven utiliza como exemplo sua própria situação para falar da falha do Estado em 

não “investir” na educação dos indivíduos, pois se este tivesse realizado seu papel e 

beneficiado a mãe de Steven, oferecendo a ela a educação necessária, ela teria condições de 

oferecer a ele o mesmo. Isso, provavelmente, o teria ajudado a passar em um dos concursos 

dos quais participou.  Seu argumento, sutilmente, afirma que a situação na qual ele e sua 

família se encontram, atualmente, é responsabilidade do Estado. Além disso, há uma tácita 

crítica à educação oferecida por ele, que aparece como deficiente ou inadequada. Nesse 

sentido, seu discurso é mobilizado para responsabilizar o poder público pela ausência de 

políticas educacionais que atendam melhor aos indivíduos de classe popular.  

 Por fim, seu discurso é construído de forma a comparar a política dos Estados Unidos 

com a política brasileira, apresentando esta última como corrupta, pois, além de não dar 
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“continuidade” aos projetos, ainda desvia verbas, o que prejudica o “investimento” que 

deveria ser feito no país e na educação.  

 Como podemos observar, o discurso mobilizado por Steven tem a função de construir 

uma outra versão para o problema da violência na escola. Para isso, ele utiliza argumentos 

que criticam o Estado, combatendo, dessa forma, a versão apresentada pela entrevistadora. 

Como afirma Billig (2008), num contexto argumentativo, estão implícitas as opiniões que o 

indivíduo está tentando justificar, bem como os posicionamentos contrários, que, implícita 

ou explicitamente, estão sendo criticados. No caso aqui analisado, a fala é organizada de 

forma a refutar e criticar a categorização feita em relação ao pobre ou indivíduo da favela. 

Nesse sentido, a estratégia usada por Steven é mobilizar o discurso para censurar o poder 

público e responsabilizá-lo pela violência.    

A mesma pergunta foi feita a outros pais, que, para combater o argumento da 

entrevistadora, utilizam explicações que categorizam outra classe social. Como no discurso 

de Rose e Josefa.   

Rose- Não pobreza não é defeito não, pobreza não é defeito não. Acho que 
não, é falta de raciocínio mesmo não é? Pra com a família mesmo de 
conversar uns com os outros, mas pobreza não. Não é defeito não [...]. Olha 
até pra... veja bem a diferença, aqui comentam muito sobre aqui Joana 
Bezerra. Nessas escolas, principalmente essas que eu conheço, não vejo 
ninguém falar assim não: “fulano entrou com arma é... um adolescente não 
é?” Um adolescente o diretor pegou com crack, com maconha, nada disso. 
Eu... mas na classe... essas classes de pessoas mais ou menos é o que a 
gente mais vê. 

 

Josefa- Eu acho que no... na classe assim pobre não, média também tem 
essas coisas no colégio. A senhora não acha não? Colégio particular vejo 
muitos alunos passar na televisão, leva pra fumar no colégio e muitas e 
muitas coisas, só não é no colégio do governo não. Colégio também de rico 
também existe essas coisas. Eu acho assim é minha opinião, do jeito que 
tem no colégio particular tem no governo. Eu acho assim, minha opinião é 
essa. 

 

O discurso construído por Rose, assim como o de Josefa, procura combater a ideia de 

que a pobreza é a geradora da violência na escola. Ela recorre a uma expressão usada, 



138 

 

comumente, no discurso cotidiano para refutar a pergunta da entrevistadora: “pobreza não 

é defeito”. Essa frase é encontrada no discurso de outros entrevistados, quando constroem 

argumentos que rejeitam a afirmação da pobreza como causa da violência.  

Para defender a afirmação de que a pobreza não é geradora da violência, Rose 

recorre a um relato sobre as escolas de Joana Bezerra, que na sua versão aparecem como 

lugares nos quais não há ocorrências com arma de fogo ou com drogas: “não vejo ninguém 

falar assim não: fulano entrou com arma é...”, “o diretor pegou com crack, com maconha, 

nada disso”. Essas expressões são seguidas por uma afirmação na qual a ocorrência de tal 

problema aparece como sendo comum em outra classe social: “essa classe de pessoas mais 

ou menos é o que a gente mais vê.” Em geral, os termos “mais ou menos” são utilizados 

pelos sujeitos de camada popular para falar das pessoas provenientes de classe social média 

ou alta. Logo seu uso no discurso acima tem a função de construir uma versão em que a 

violência não está restrita aos pobres, mas encontra-se fortemente presente entre os 

sujeitos de camadas sociais mais privilegiadas.  

   A fala de Josefa também traz esse mesmo tipo de argumento. No seu discurso, ela 

não nega que há violência na escola pública. Contudo enfatiza que esse tipo de evento 

também ocorre em escolas particulares, entre indivíduos de classe média alta “do jeito que 

tem no colégio particular tem no governo”. Ao fazer esse tipo de comparação, sua fala, 

assim como a de Rose, também tem a função de construir uma versão na qual a violência é 

um fenômeno presente em todas as camadas sociais, logo não pode ser atribuído apenas 

aos sujeitos pertencentes à classe popular.  

 A partir dessas argumentações, elas passam a construir explicações que 

responsabilizam a família pelo problema na escola.  

Rose- O que vem acontecendo, mesmo essas agressões até verbal mesmo 
dos pais não saber dialogar com as pessoas, de chamar o diretor pra 
conversar, isso não está havendo é [...] São pessoas totalmente 
despreparadas, entendeu? eu acharia assim, como repito sempre, disse e 
repito! É falta de diálogo das pessoas está faltando muito! A ética também, 
porque se acontece alguma coisa na escola com meu filho, não cabe eu 
chegar e falar pra todo mundo na rua se eu sei que ninguém vai resolver, é 
eu que vou resolver entendeu? Com o diretor com a professora, a pessoa 
responsável da escola que... seria o certo... também sem agressão chegar 
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na escola, porque tem muitas mães pensam que chegar na escola está 
dentro da casa delas, está não, ela não está na casa não, ela se por no lugar 
dela e saber que a casa dela é a casa dela, a escola é a escola, não é? A 
gente está na escola pra aprender coisas boas, não a própria mãe levar... 
levar aquela coisa ruim pra escola. Passar pra o filho passar pra os colegas. 
Essa criança que viu ela vai se tornar uma criança boazinha? Não vai. Ela viu 
a mãe brigando dentro da escola “ah, minha mãe faz eu vou fazer 
também!” eu acho assim é o que se diz: “a mãe é o espelho dos filhos”, se 
ela não souber é... conviver com as pessoas, aceitar do jeito que ela é, essa 
pessoa não está... ela não está preparada não pras coisas.   

 

Entrevistadora- Então qual seria a causa dessa violência na escola em sua 
opinião? 

Josefa- Rapaz isso eu nem sei responder. Essa pergunta. 

                                              Entrevistadora- Tu não tens uma ideia... 

Josefa- Eu acho também por causa de muitos meninos que são sei lá... são 
virados. Já traz sei lá de casa... já vê como o pai e a mãe vive dentro de casa, 
aí de casa vai no colégio vai na rua. Eu acho assim... pode ser também. 

Entrevistadora- Então tu achas que está relacionado à família? 

Josefa- É pode ser também, porque hoje em dia não é? Muitas mães não 
sabem criar seus filhos, fica o que? Usando droga, vai bota pra o sinal pra 
pedir pra usar droga, que é o que a gente vê aqui é isso também. 

Entrevistadora- Hum. 

Josefa- Muitas mães bota seus filhos vai pro sinal pegar dinheiro, pedir. Fica 
em casa aí pega o dinheiro pra que? Pra usar droga. Feito passou o caso 
aqui nos Coelhos, a mulher que recebia bolsa família quando pegava o 
dinheiro ia usar droga, vender droga, comprava pra vender... com quatro 
filhos! Isso já é um exemplo de casa, não é não?  Está ensinando os filhos 
está ensinando o que? Isso pra mim também já é uma exemplo de casa, 
que a mãe faz isso. Ela vê de casa e na rua que ela vai fazer? Vai fazer 
hum... pior não é isso? 

 

O discurso de Rose, a exemplo de outras falas aqui analisadas, é construído de forma 

a criticar o procedimento dos pais. Dessa forma, produz uma descrição na qual os sujeitos 

são apresentados como agressivos, ou “pessoas despreparadas” para o diálogo, pessoas cujo 

comportamento não é adequado para o ambiente escolar. No caso da mãe, por exemplo, a 

fala da entrevistada é mobilizada a fim de criticar a sua conduta, responsabilizando-a pelo 
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mau exemplo diante dos filhos: “Ela viu a mãe brigando dentro da escola: ah, minha mãe faz 

eu vou fazer também!”.  O uso do discurso direto, aqui, tem a finalidade de dar credibilidade 

e corroborar a argumentação feita por Rose, pois, quando reproduz a fala literal da aluna, na 

verdade, ela está dizendo que esteve presente quando a afirmação foi feita e, por isso, pode 

oferecer uma descrição precisa do que ouviu. Nesse caso, sua descrição não pode ser 

refutada, pois não é produto de relato de terceiros, mas algo vivenciado por ela.  

Para sustentar a crítica de que a mãe seria responsável pela má conduta dos filhos, 

Rose faz menção a um ditado, comumente usado nos discursos cotidianos: “a mãe é o 

espelho dos filhos”. Essa expressão, em geral, é usada pelos sujeitos para explicar que os 

filhos seguem o exemplo dos pais, refletem o mesmo tipo de conduta e apresentam os 

mesmo valores morais.  

As duas citações supracitadas não podem ser interpretadas como um simples 

conhecimento proveniente do senso comum. Pois trazem em seu bojo pressupostos de um 

processo conhecido como “modelação”. Esse processo, como salienta Costa (2008), é objeto 

de várias pesquisas teóricas e afirma que comportamentos, crenças e valores são aprendidos 

a partir de um modelo.  

O discurso de Rose, mesmo sem intenção, recorre a tal tipo de conhecimento para 

criticar as mães por oferecerem um modelo prejudicial ao desenvolvimento das crianças. O 

mesmo ocorre com o discurso de Jussara, “Já traz sei lá de casa... já vê como o pai e a mãe 

vivem dentro de casa”. Aqui, como no discurso anterior, a responsabilidade pela conduta 

dos filhos seria atribuída aos maus exemplos dos pais.  

Ao prosseguir em sua descrição, Jussara faz referência a um momento histórico, a 

uma época: “porque hoje em dia não é? Muitas mães não sabe criar seus filhos”, essa 

afirmação situa a mãe num determinado contexto sócio-histórico, ou seja, na 

contemporaneidade. Além disso, o detalhamento de suas ações tem por finalidade produzir 

a imagem de uma mãe negligente e exploradora, cujo mau exemplo de conduta repercute 

de forma negativa no comportamento dos filhos: “Ela vê de casa e na rua que ela vai fazer? 
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Vai fazer hum... pior não é isso?”. Fica evidente, nos dois discursos mencionados acima, a 

responsabilização da família pela conduta dos filhos.  

Entretanto nem todos os discursos atribuem explicitamente à família a 

responsabilidade pelo problema. Um exemplo é o discurso da Sônia, que, para combater a 

categorização explicitada na pergunta da entrevistadora, busca em características individuais 

explicações para a ocorrência da violência na escola.   

Sônia - É quando a pessoa é mal educada mesmo. Que não tem modo de 

falar com as pessoas, entendeu como é? 

Entrevistadora- Então não está relacionado à pobreza ou favelas? 

Sônia- Tem não. É quando a pessoa é ruim mesmo, entendeu? Quando a 
pessoa é ruim de natureza. Quando a pessoa não tem uma educação, ou se 
a mãe já deu, mas não quer saber, entendeu como é? Porque eu mesmo 
meu menino estudava aí (Escola B), a professora dele é Renata. Ela ainda 
hoje em dia ainda gosta de mim, fiquei com meu filho o ano passado, no 
meu aniversário, no hospital Oswaldo Cruz internada com meu menino. A 
professora dele foi lá visitar ele. Qual é a professora que faz isso? 

 

Sônia inicia sua argumentação produzindo um discurso em que aparecem termos, em 

geral, relacionados à educação doméstica: “mal educado” e “não tem modo de falar”. 

Entretanto, ao ser interrogada pela entrevistadora sobre a relação pobreza e violência, ela 

passa a construir um discurso no qual a violência é fruto de alguma característica inerente ao 

sujeito: “Quando a pessoa é ruim de natureza”.  Nesse caso, a pessoa já traria uma 

característica inata que o condicionaria a ser “ruim”.  

Esse tipo de argumento se opõe, de forma clara, à argumentação proposta pela 

entrevistadora, pois, se o sujeito já nasce com uma tendência natural para a ruindade, não 

seriam os condicionantes socioeconômicos ou o ambiente social imediato do indivíduo os 

responsáveis por sua conduta desviante.  

O discurso de Sônia apresenta alguma inconsistência e contradição quando retoma o 

argumento inicial e atribui o problema à falta de educação doméstica. Nesse sentido, os 

determinantes da violência já não seriam, estritamente, fatores naturais, mas 
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condicionantes sociais, como, por exemplo, o ambiente familiar.  Entretanto, diferente do 

discurso de Rose ou Josefa, seu argumento não coloca sobre os ombros da família a 

responsabilidade, mas, ao contrário, responsabiliza o próprio indivíduo por rejeitar a 

educação da mãe: “se a mãe já deu, mas não quer saber”. Nesse sentido, a estratégia 

discursiva utilizada por ela focaliza, estritamente, os aspectos individuais.   

 

8.2 Construções retóricas em discursos de alunos  

Assim com os pais, os alunos também produzem estratégias discursivas para 

combater a categorização negativa dos sujeitos provenientes de camada popular, como no 

exemplo abaixo.  

Entrevistadora- Alguns meios midiáticos e discursos que circulam na 
sociedade atribuem à violência que ocorre na escola pública a pessoas que 
são pobres ou que moram em favelas e bairros populares. Qual a sua 
opinião sobre isso? 

Glória- Eu acho que é uma questão de preconceito mesmo. De morarem em 
favelas, de serem pessoas humildes né? Que praticam isso, quando na 
verdade não é entendeu?  

 

Glória recorre ao argumento de que o “preconceito” seria a causa principal de a 

sociedade atribuir a violência a pessoas provenientes de camada popular. Nesse sentido, 

quando ela afirma que as pessoas que “praticam isso” aparecem associadas a “favelas” ou 

são “pessoas humildes” ela, na verdade, está criticando a ideia, generalizada, de que os 

sujeitos perigosos e violentos são provenientes de classe social baixa. Seu discurso é 

organizado de forma a sustentar que esse tipo de preconceito encontra-se apenas alicerçado 

na origem social do sujeito, logo é infundado: “na verdade, não é, entendeu?”.  

Entre os discursos que combatem o pressuposto de que a violência seria causada por 

indivíduos pobres, encontramos argumentos que responsabilizam os próprios alunos pelo 

problema.  



143 

 

Deise- Eu acredito que isso não influencia muito não. Acho que são as 
pessoas mesmo. [...] Eu acho que é falta de ética mesmo, de educação do 
pessoal. A escola... quem destrói a escola é a gente. Não é o governo que 
manda ela toda pichada pra gente. Quem destrói ela é a gente, então eu 
acho que é a gente mesmo que acaba destruindo a escola porque a gente 
não tem... sei lá. Meu negócio mesmo, eu sou muito... meu negócio é por 
dentro sabe, acho que o pessoal o problema do pessoal é falta de... meu 
negócio é amor! Problema do pessoal é amor, o que falta é isso mesmo nas 
pessoas, que eu acho que se tivesse amor nada disso acontecia, acredito 
que nada disso acontecia.      

 

Deise inicia seu discurso rejeitando a opinião da entrevistadora. A partir daí, constrói 

um discurso em que expressões, como, por exemplo, “falta de ética”, falta de “educação”, 

falta de “amor” são mobilizados para responsabilizar os próprios alunos pela violência na 

escola. Ao mesmo tempo em que sua fala é organizada para criticar o comportamento dos 

alunos é também utilizada para defender o governo: “Não é o governo que manda ela toda 

pichada pra gente”. Ao fazer essa afirmação, ela vai de encontro àquelas argumentações que 

focalizam, apenas, as estruturas sociais ou outros fatores externos e centraliza sua 

argumentação em aspectos individuais. 

   Ao tentar explicar o motivo que leva os alunos a destruírem a escola, Deise recorre a 

uma expressão que se refere ao interior das pessoas: “meu negócio é por dentro sabe”. 

Dessa forma, quando faz essa afirmação ela, como já explicitado no capítulo cinco, procura 

elucidar o problema a partir de argumentos que se baseiam, apenas, no sujeito. Outra 

semelhança com o discurso analisado no capítulo anterior é a evocação do “amor” como 

algo capaz de superar o problema no espaço escolar: “se tivesse amor nada disso acontecia”. 

Deise, como já explicitado, provém de uma tradição evangélica. Logo, quando faz menção à 

ausência de amor, ela, na verdade, está afirmando que o problema da depredação do 

espaço escolar é a ausência de Deus no coração das pessoas.   

Diferente do argumento de Deise, outros sujeitos procuram refutar o discurso da 

entrevistadora por meio de explicações que se referem a um contexto social mais amplo, 

como fica explicitado no fragmento abaixo.  

Thuam- É não.  É mais o governo, o policiamento tem nada a ver não 
porque... Todos os colégios mesmos têm, sempre têm que ter dois três 
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carros de policia à noite, algumas motos fazendo ronda, mas pode ir aqui 
no Colégio X e no Colégio Y, oxe! Só tem o segurança mesmo do colégio e 
ele também tem medo do Coque. Aí, o que acontecer, ele faz que não está 
nem vendo pra ele, não é não? 

 

Thuam também inicia seu discurso rejeitando a ideia proposta pela entrevistadora. 

Entretanto, diferente de Deise, não posiciona o indivíduo como sendo o protagonista do 

problema, mas, ao contrário, situa o governo e a falta de policiamento como alguns dos 

responsáveis pelo fenômeno. A partir daí, sua fala é organizada para produzir uma descrição 

de como deveriam ser as escolas do bairro, ou seja, unidades com forte policiamento.   

Fica evidente no discurso de Thuam, como em outras falas já analisadas neste 

capítulo, que os argumentos usados para combater a categoria criada pela entrevistadora 

acabam construindo outras versões argumentativas, cuja finalidade, como descreve Potter 

(1998), é refutar e tornar inverossímil o argumento oposto. Nesse sentido, quando Thuam 

faz críticas à falta de policiamento ou ao governo, ele, na verdade, está querendo dizer que a 

violência na escola não é um problema de origem individual, ou mesmo do estado de 

pobreza das pessoas, mas faz parte de um contexto mais amplo, que envolve as estruturas 

de poder.  

Também encontramos discursos que são construídos a partir da crítica aos sujeitos 

pertencentes às demais classes sociais.  

Aline- Eu acho que não. Eu acho, na minha opinião, todas as escolas 
de gente pobre e de gente rica tem violência na escola. Eu acho que 
não é só em bairro pobre não. Os ricos também! Eu acho assim, se 
brincar nos ricos tem mais violência na escola do que onde a gente 
mora, no bairro pobre. Porque não é direto, é uma vez perdida, 
entendeu. E eu acho que pra mim todas as escolas, pode ser em 
bairro classe média, alta, pra mim tudo tem violência na escola. 

    

Aline discorda de que seja o aluno pobre, ou morador de favela, o responsável pela 

violência na escola. Em vez disso, ela produz uma opinião na qual “todas as escolas”, sejam 

elas “de gente rica” ou de “gente pobre” teriam o mesmo problema. Ao fazer esse tipo de 

afirmação, Glória, na realidade, está se referindo a uma certa banalização da violência no 
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âmbito escolar. Essa banalização não estaria restrita à classe popular, ou às escolas que 

atendem a tal público, mas também estaria presente nas escolas que atendem aos alunos de 

classe média alta. Para dar ênfase a sua fala, ela produz um discurso no qual a escola dos 

“ricos” é construída como sendo, supostamente, mais violenta que a dos “pobres”: “se 

brincar nos ricos tem mais violência na escola do que onde a gente mora”.   Em sequência, 

ela procura minimizar a manifestação de ações violentas na escola pública, apresentado-as 

como algo atípico: “não é direto, é uma vez perdida, entendeu?”.   

A maneira como Aline organiza seu discurso para combater a categorização, bem 

como a forma como constrói sua fala para se referir às características de uma determinada 

classe social, apenas confirmam o que já foi discutido no capítulo três. Em tal capítulo 

abordamos que a formulação de determinadas categorias não é produto de processos 

aleatórios, mas está sujeita à intencionalidade daquele que a produz. Logo sua formação 

tem o objetivo de produzir alguns efeitos, bem como alcançar determinados fins (POTTER; 

WETHERELL, 1987).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao findar essa pesquisa gostaríamos de fazer algumas reflexões sobre os sentidos da 

violência produzidos por pais e alunos de escolas públicas da comunidade do Coque, bem 

como sobre as estratégias utilizadas por eles para argumentar a respeito desse fenômeno.      

 Quando os pais definem a violência prevalece, na maioria dos discursos, termos que 

se referem aos aspectos físicos de tal fenômeno. Em geral, a descrição desse tipo de 

violência é acompanhada de explicações que procuram em fatores microssociais ou em 

argumentos de cunho psicologizante respostas para a ocorrência desse tipo de evento. Há 

nas produções discursivas da maioria dos entrevistados uma ausência de reflexão sobre os 

determinantes macrossociais que originam ou fomentam esse fenômeno. Nesse sentido, os 

argumentos utilizados pela maioria deles tende a responsabilizar a família pelo 

comportamento desviante do sujeito, sendo ela apresentada como, excessivamente, 
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indulgente ou negligente.  Em muitas falas é recorrente a ideia da violência como um 

comportamento aprendido em casa, como uma conduta “modelada” (COSTA, 2008). O 

mesmo enfoque individualista é usado para falar da ocorrência do fenômeno na escola, que, 

em geral, é atribuída ao aluno. Os discursos não problematizam questões sociais mais 

amplas.   

 As falas dos alunos apresentam algumas distinções em relação aos argumentos 

utilizados pelos pais. Neles, as falas não estão restritas a termos que relembram aspectos 

físicos, mas também são incorporadas expressões que se referem a outros tipos de violência, 

como por exemplo, a verbal e a psicológica. Esses sujeitos fazem uso de um repertório 

aprendido nas instituições que frequentam ou grupos dos quais participam, que, como 

vimos, possibilitam aos sujeitos nomear e dar novos sentidos aos eventos que ocorrem a sua 

volta e que antes talvez não fossem compreendidos como sendo uma violência, por 

exemplo, Bullying ou incivilidades. A apropriação desses e de outros conceitos num espaço 

institucional possibilita aos sujeitos construir seus relatos e experiências a partir do 

referencial discursivo fornecido por estas instituições.  

Em relação às explicações sobre as causas da violência, os discursos dos alunos, 

diferente das falas da maioria dos pais, não focalizam, apenas, os fatores microssociais, mas 

também mobilizam explicações nas quais os determinantes sociais são ressaltados. Nesse 

sentido, os discursos não são construídos para oferecer somente uma versão dos fatos ou 

produzir um discurso consistente, mas, apresentam variabilidade, pois ora as falas transitam 

por argumentos que focam somente aspectos individuais ora atem-se a explicações de 

cunho psicossocial. O que confirma a complexidade e multicausalidade do fenômeno.  

Ao longo dessa investigação fica evidente que os sujeitos reproduzem vários 

conhecimentos científicos para corroborar seus argumentos. Nesses argumentos 

encontramos pressupostos da teoria comportamentalista, premissas da teoria da modelação 

ou de perspectivas que afirmam a predisposição do ser humano para a maldade ou 

violência.  

Ressaltamos o uso de categorizações e particularizações encontradas ao longo da 

análise. Tal recurso, como afirma Billig (2008), revela a dinamicidade do pensamento 
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humano, a habilidade de selecionar a melhor maneira de argumentar a respeito de um 

determinado assunto. Esse tipo de recurso foi recorrente nas falas de pais e alunos, que 

selecionaram, cuidadosamente, seus discursos para apresentar “outros bairros populares” 

como sendo violentos. A inserção desses bairros em tal categoria tende a reproduzir os 

estereótipos construídos socialmente sobre os sujeitos advindos desses locais ou 

pertencentes à classe popular. Nesse sentido, as argumentações da maioria dos indivíduos 

não conseguem superar as construções sociais que os discriminam, apenas se limitando a 

reproduzi-las.  

Quando se referem à violência na escola é recorrente, entre os sujeitos, o uso de 

narrativas para corroborar seus argumentos, dar credibilidade as suas falas e tornar seus 

relatos factuais. No caso dos pais várias estórias são construídas ao longo do texto 

objetivando mostrar a escola como vítima dos alunos, sendo o professor o principal 

prejudicado. As narrativas, nesse sentido, tendem a reproduzir termos e concepções que 

conservam os estereótipos sobre o aluno de escola pública.   

Poucos são os pais que conseguem ver na prática exercida pelos agentes escolares 

algum tipo de violência. Entre aqueles que conseguem fazer essa identificação encontramos 

relatos que ressaltam o descaso ou desrespeito com os alunos e suas famílias. A pouca 

percepção sobre a violência da instituição escolar com os alunos não é recorrente entre os 

discentes, que descrevem situações nas quais a figura do professor ora aparece como vítima 

ora como agressor. Semelhantes construções discursivas também são feitas sobre a conduta 

dos alunos que são posicionados como violentadores ou como violentados. No último caso, 

o aluno consegue identificar os palavrões, gracejos ou punições como sendo manifestações 

de violência do docente. Essa percepção, claramente, aparece em suas falas associada às 

concepções de violência das quais se apropriaram em vários espaços de discussão.  

Enfocar características individuais ou focalizar questões sociais são alguns dos 

argumentos que os sujeitos usam para se defender dos discursos que os responsabilizam 

pela violência na escola. Nesse sentido, não há entre os sujeitos uma única explicação para o 

fenômeno, mas uma variedade de razões e justificativas, que tendem a produzir várias 

versões para a ocorrência do fenômeno (POTTER; WETHERELL, 1987).  
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Essa questão fica mais clara no capítulo em que os sujeitos refutam as categorizações 

que associam a violência com a pobreza. Nele, encontramos discursos que mesmo 

ressaltando fatores microssociais discordam de tal associação. Nesse sentido, a violência é 

entendida pela maioria dos sujeitos como algo presente em todas as camadas sociais, em 

escolas públicas ou privadas, em famílias pobres ou ricas. Esse tipo de argumentação vai de 

encontro aos discursos que circulam em muitas escolas e que tendem a estereotipar, 

somente, o sujeito de camada popular, como descrito no capítulo três. Entretanto, mesmo 

que a maioria dos pais apresente senso crítico é no contexto social imediato do sujeito ou 

em suas “tendências naturais” que eles procuram explicações e justificativas. Há, nesse 

aspecto, pouca reflexão ou discussão sobre os demais determinantes sociais, como aquelas 

encontradas no discurso de Steven, que critica a falta de investimento do poder público 

como sendo o determinante do problema.    

Os alunos também combatem a relação pobreza/violência e apresentam alguns 

discursos semelhantes aos encontrados entre os pais, como por exemplo, a argumentação 

de que a violência está presente em todas as classes sociais ou que tal relação é fruto de 

preconceito contra moradores de favela. Nesse sentido, é comum entre os discursos de pais 

e alunos a responsabilização da imprensa pela imagem negativa do bairro, sendo ela 

acusada de produzir notícias sensacionalistas e tendenciosas.  

 Como fica evidente, os pais e alunos de escolas públicas do Coque não aceitam, 

passivamente, os discursos que os posicionam negativamente, mas fazem uso de diferentes 

estratégias discursivas de oposição aos discursos que os marginalizam.  Entretanto, quando 

constroem seus argumentos a maioria deles encontra dificuldade em superar o discurso 

dominante e acabam muitas vezes reproduzindo-o. Aqueles que conseguem superar esse 

discurso, em geral, fazem uso de um repertório apreendido em diferentes instituições como 

a igreja, a escola e outras associações por eles frequentadas. Entretanto, alguns dos 

repertórios usados em algumas dessas instituições são mobilizados também para reproduzir 

preconceitos e estereótipos. Dessa forma, a apropriação de um novo repertório ou de 

conceitos e teorias nem sempre garantem ao indivíduo superar os discursos historicamente 

construídos. Por outro lado, outros sujeitos, como vimos, podem usá-los como importantes 
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instrumentos para combater preconceitos socialmente estabelecidos e construir uma nova 

versão da realidade.  
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Apêndice A 

 

Carta de anuência 

 

 

Declaramos, para os devidos fins, que concordamos em receber a 

pesquisadora SIMONE PATRÍCIA DA SILVA, portadora do RG 3193432, 

estudante do curso de MESTRADO EM PSICOLOGIA do Centro de Filosofia e 

Ciências Humanas da UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, facultando-

lhe o uso das instalações do Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco 

de Assis (NEIMFA), para realização da pesquisa intitulada VIOLÊNCIA NA 

ESCOLA EM DISCURSOS DE PAIS E ALUNOS DE ESCOLA PÚBLICA DA 

COMUNIDADE DO COQUE. 

 

 

 

 _____________________________________________ 

 

 

 

                                          Recife, _____ de dezembro de 2009.  

 

 

 



 

Apêndice B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Registro Nacional no SISNEP: CAAE Nº.................................................................  

 

Aprovação/data no Comitê de Ética em Pesquisa Nº................................................ 
 

Título da Pesquisa: Violência escolar em discursos de pais e alunos de escolas públicas na 
comunidade do Coque. 

 

Você aluno (a) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa intitulada Violência em 
discursos de pais e alunos de escolas públicas na comunidade do Coque, cujo objetivo é 
analisar a produção de sentidos sobre a violência em discursos de pais e alunos de escola 
pública.  Como voluntário você tem plena liberdade para aceitar ou recusar a participar. Tem 
o direito de continuar até o final da coleta dos dados ou desistir de sua participação a 
qualquer momento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com a 
pesquisadora ou com a instituição. No caso de você decidir retirar-se do estudo, solicitamos 
que comunique a pesquisadora responsável.  
Se concordar em participar deste estudo você irá tomar parte de uma entrevista individual 
com duração de cerca de 40 minutos, que terá como principal interesse identificar as 
construções discursivas sobre a violência escolar. A forma de registro da conversa será a 
gravação em áudio das respostas dos voluntários, o que implica no compromisso da 
pesquisadora em assegurar um lugar tranqüilo, reservado e seguro à observação ou escuta 
de terceiros.  
Nas entrevistas para coleta de dados certamente haverá Riscos, como por exemplo, o 
incômodo de investimento do tempo do voluntário e o desconforto ou constrangimento em 
expor sua opinião. Para minimizar essas o voluntário será alertado pela pesquisadora, desde 
o início, sobre a liberdade de se negar a responder as perguntas, a qualquer momento, sem 
nenhum dano ou prejuízo pessoal. Como possíveis benefícios, a pesquisa pode gerar 
conhecimentos úteis a respeito da violência que ocorre no espaço escolar e possíveis formas 
de minimizá-la. Além disso, de forma mais direta, ela possibilitará que os voluntários 
exponham suas opiniões a respeito do assunto pesquisado. A devolução dos resultados será 
feita mediante a entrega de uma cópia do trabalho completo no Núcleo Educacional Irmãos 
Menores de Francisco de Assis (NEIMFA), onde ficará disponível para consulta da 
comunidade local.  
A importância da pesquisa reside no fato que ela permitirá a produção de informações 
colhidas diretamente do relato ao vivo das pessoas informantes, e tais informes deverão 
alimentar um Banco de Dados do Poder Público, disponibilizando para pesquisadores, 
universidades e instituições similares, tendo, portanto, o potencial de gerar benefícios para 
os membros da referida comunidade.   



 

Por se tratar de indivíduos pertencentes a um dos grupos considerados vulneráveis, ou seja, 
indivíduos com menos de 18 anos, cuja autonomia é reduzida, torna-se necessário a 
anuência por escrito de seu representante legal, sem prejuízo de sua participação.  
O material contendo as gravações em áudio ficará sob a guarda pessoal da pesquisadora, de 
modo a evitar qualquer vazamento de informações. Somente a pesquisadora responsável, 
Simone Patrícia da Silva, e seu orientador, o professor Pedro de Oliveira Filho, terão 
conhecimento dos dados e em nenhuma circunstância estes serão repassados a outra (s) 
pessoa (a). Por ocasião da divulgação dos resultados da pesquisa, em publicações científicas 
ou quaisquer outros meios de divulgação, será assegurado o anonimato do voluntário. Dessa 
forma, sua identidade e dados de caráter pessoal serão mantidos em sigilo. 
Você receberá uma cópia deste termo onde consta o endereço da pesquisadora responsável.  
Caso você venha a ter algum problema diretamente ligado a esta pesquisa, ou tenha mais 
perguntas sobre a mesma, pode entrar em contato com a pesquisadora responsável Simone 
Patrícia da silva, pelo telefone: (81) 8799-7851, cujo endereço residencial é Rua Amaro 
Soares de Andrade, n° 71, Ap. 102, Piedade, Jaboatão dos Guararapes – PE, CEP: 54410-430, 
E-mail: simonecatia@hotmail.com. Pode também entrar em contato com o Comitê de Ética 
em Pesquisa, cujo endereço é AV. Prof. Moraes Rego s/n, Cidade Universitária, Recife-PE, 
CEP: 50670-901, Tel.: 212608588.   
Li ou alguém leu para mim as informações contidas neste documento antes de assinar este 
Termo de Consentimento.  Declaro que fui informado(a) sobre o objetivo, os métodos e 
procedimentos da pesquisa e os  riscos e benefícios da mesma. Confirmo também que recebi 
uma cópia desse formulário de consentimento. Compreendo que sou livre para me retirar do 
estudo em qualquer momento, sem perda de benefícios ou qualquer outra penalidade na 
relação com a pesquisadora.  

Dou o meu consentimento de livre e espontânea vontade e sem reservas, para participar 
como voluntário (a), dessa pesquisa. 

 
-------------------------------------------------------         -------------------------------------------- 
 Assinatura do (a) Voluntário (a) da Pesquisa        Assinatura do Representante Legal 
          
 
-------------------------------------------------------      -------------------------------------------------------           
NOME EM LETRA DE FORMA                                 NOME EM LETRA DE FORMA 
 

-------------------------------------------- 
Local e data 

 
 
Atesto que expliquei cuidadosamente a natureza, o objetivo e os procedimentos deste 
estudo e os possíveis riscos e benefícios da participação no mesmo, para o (a) voluntário (a) 
de pesquisa e/ou seu (sua) responsável legal.  Tenho bastante clareza que participante e/ou 
responsável legal ouviu (ram) e/ou leu (eram) todas as informações contidas neste TCLE, 
fornecidas em uma linguagem adequada e compreensível e demonstrou (aram) e declarou 
(aram) ter compreendido integralmente essa explicação. 

 

mailto:simonecatia@hotmail.com


 

------------------------------------------                         --------------------------------------  
Assinatura da pesquisadora                                 Local e Data 

 
____________________________                         ____________________________ 
Assinatura da testemunha 1                                     Assinatura da testemunha 2 
 
 
 
OBS.: Este TCLE deverá ser impresso na frente e no verso de uma única folha.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apêndice C 

Roteiro de Entrevista (Alunos) 

Dados Sócio-Econômicos:  

Sexo.............................................................................................................................. 

Profissão....................................................................................................................... 

Idade............................................................................................................................ 

Escolaridade................................................................................................................. 

Tempo que reside no bairro........................................................................................ 

Escola que freqüenta.................................................................................................... 

 

1-Eu queria que você começasse me contando como você veio morar no bairro do Coque.  

2- O bairro do Coque, quando aparece nos noticiários, ou em discursos de pessoas que não 

residem nele é descrito, em geral, como violento e perigoso. Você, morador do bairro, o 

que pensa sobre isso? Relate pra mim como você vê o seu bairro? 

3- Você já se sentiu marginalizado por residir aqui? 

Se a resposta for afirmativa pedir para relatar sua experiência 

4- A violência é entendida de várias maneiras pelas pessoas. Quando falo o termo 

“violência”, o que você pode me dizer sobre isso? 

5- E quando falo o termo é “violência na escola”? 

6- Você já presenciou algum caso de violência na sua escola? Ou já foi vítima de algum tipo 

de violência na escola? 

Se a resposta for afirmativa pedir pra relatar a experiência 

7- Alguns meios midiáticos e discursos que circulam na sociedade atribuem à violência que 

ocorre na escola pública a pessoas que são pobres ou que moram em favelas e bairros 

populares. Qual a sua opinião sobre isso?  

Se o sujeito não explicitar qual a razão da violência que ocorre na escola o entrevistador 

deve pedir para ele explicitar sua opinião. 



 

8- Em alguma ocasião de sua vida escolar você já se sentiu marginalizado na escola por 

residir no bairro do Coque? 

Se a resposta for afirmativa pedir para relatar a experiência 

09- Você é estudante da escola pública do bairro do Coque. Se você pudesse escolher 

estudaria em outra escola?  

Se a resposta for afirmativa. Pedir pra ele explicar a razão 

10- Gostaria que você me explicasse o que a escola que você estuda significa pra você. 

11- Você deseja acrescentar mais alguma coisa a sua entrevista?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Apêndice D 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Registro Nacional no SISNEP: CAAE Nº.................................................................  

 

Aprovação/data no Comitê de Ética em Pesquisa Nº................................................ 
 

Título da Pesquisa: Violência escolar em discursos de pais e alunos de escolas públicas na 
comunidade do Coque. 

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa intitulada Violência em discursos de 
pais e alunos de escolas públicas na comunidade do Coque, cujo objetivo é analisar a 
produção de sentidos sobre a violência em discursos de pais e alunos de escolas públicas.  
Como voluntário você tem plena liberdade para aceitar ou recusar a participar. Tem o direito 
de continuar até o final da coleta dos dados ou desistir de sua participação a qualquer 
momento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou 
com a instituição. No caso de você decidir retirar-se do estudo, solicitamos que comunique a 
pesquisadora responsável.  
Se concordar em participar deste estudo você irá tomar parte de uma entrevista individual 
com duração de cerca de 50 minutos, que terá como principal interesse identificar as 
construções discursivas sobre a violência escolar. A forma de registro da conversa será a 
gravação em áudio das respostas dos voluntários, o que implica no compromisso da 
pesquisadora em assegurar um lugar tranquilo, reservado e seguro à observação ou escuta 
de terceiros.  
Nas entrevistas para coleta de dados certamente haverá Riscos, como por exemplo, o 
incômodo de investimento do tempo do voluntário e o desconforto ou constrangimento em 
expor sua opinião. Para minimizar essas o voluntário será alertado pela pesquisadora, desde 
o início, sobre a liberdade de se negar a responder as perguntas, a qualquer momento, sem 
nenhum dano ou prejuízo pessoal. Como possíveis benefícios, a pesquisa pode gerar 
conhecimentos úteis a respeito da violência que ocorre no espaço escolar e possíveis formas 
de minimizá-la. Além disso, de forma mais direta, ela possibilitará que os voluntários 
exponham suas opiniões a respeito do assunto pesquisado. A devolução dos resultados será 
feita mediante a entrega de uma cópia do trabalho completo no Núcleo Educacional Irmãos 
Menores de Francisco de Assis (NEIMFA), onde ficará disponível para consulta da 
comunidade local.  
A importância da pesquisa reside no fato que ela permitirá a produção de informações 
colhidas diretamente do relato ao vivo das pessoas informantes, e tais informes deverão 
alimentar um Banco de Dados do Poder Público, disponibilizando para pesquisadores, 
universidades e instituições similares, tendo, portanto, o potencial de gerar benefícios para 
os membros da referida comunidade.   
O material contendo as gravações em áudio ficará sob a guarda pessoal da pesquisadora, de 
modo a evitar qualquer vazamento de informações. Somente a pesquisadora responsável, 
Simone Patrícia da Silva, e seu orientador, o professor Pedro de Oliveira Filho, terão 



 

conhecimento dos dados e em nenhuma circunstância estes serão repassados a outra (s) 
pessoa (a). Por ocasião da divulgação dos resultados da pesquisa, em publicações científicas 
ou quaisquer outros meios de divulgação, será assegurado o anonimato do voluntário. Dessa 
forma, sua identidade e dados de caráter pessoal serão mantidos em sigilo. 
Você receberá uma cópia deste termo onde consta o endereço da pesquisadora responsável.  
Caso você venha a ter algum problema diretamente ligado a esta pesquisa, ou tenha mais 
perguntas sobre a mesma, pode entrar em contato com a pesquisadora responsável Simone 
Patrícia da silva, pelo telefone: (81) 8799-7851, cujo endereço residencial é Rua Amaro 
Soares de Andrade, n° 71, Ap. 102, Piedade, Jaboatão dos Guararapes – PE, CEP: 54410-430, 
E-mail: simonecatia@hotmail.com. Pode também entrar em contato com o Comitê de Ética 
em Pesquisa, cujo endereço é AV. Prof. Moraes Rego s/n, Cidade Universitária, Recife-PE, 
CEP: 50670-901, Tel.: 212608588.   
Li ou alguém leu para mim as informações contidas neste documento antes de assinar este 
Termo de Consentimento.  Declaro que fui informado (a) sobre o objetivo, os métodos e 
procedimentos da pesquisa e os riscos e benefícios da mesma. Confirmo também que recebi 
uma cópia desse formulário de consentimento. Compreendo que sou livre para me retirar do 
estudo em qualquer momento, sem perda de benefícios ou qualquer outra penalidade na 
relação com a pesquisadora.  

Dou o meu consentimento de livre e espontânea vontade e sem reservas, para participar 
como voluntário (a), dessa pesquisa. 

 
-------------------------------------------------------         ---------------------------------------------------- 
 Assinatura do (a) Voluntário (a) da Pesquisa                        Local e data        
 
-------------------------------------------------------                 
NOME EM LETRA DE FORMA                                  

 
 
Atesto que expliquei cuidadosamente a natureza, o objetivo e os procedimentos deste 
estudo e os possíveis riscos e benefícios da participação no mesmo, para o (a) voluntário (a) 
de pesquisa e/ou seu (sua) responsável legal.  Tenho bastante clareza que participante e/ou 
responsável legal ouviu (ram) e/ou leu (eram) todas as informações contidas neste TCLE, 
fornecidas em uma linguagem adequada e compreensível e demonstrou (aram) e declarou 
(aram) ter compreendido integralmente essa explicação. 

 
------------------------------------------                         --------------------------------------  
Assinatura da pesquisadora                                 Local e Data 

 
____________________________                         ____________________________ 
Assinatura da testemunha 1                                     Assinatura da testemunha 2 
 
 
 
OBS.: Este TCLE deverá ser impresso na frente e no verso de uma única folha.   
 

mailto:simonecatia@hotmail.com


 

Apêndice E 

Roteiro de entrevistas dos pais 

 

Dados Sócio-Econômicos:  

Sexo.............................................................................................................................. 

Profissão....................................................................................................................... 

Renda Familiar Mensal ................................................................................................ 

Idade............................................................................................................................ 

Escolaridade................................................................................................................. 

Tempo que reside no bairro........................................................................................ 

 

1-Eu queria que você começasse me contando como você veio morar no bairro do Coque.  

2- O bairro do Coque, quando aparece nos noticiários, ou em discursos de pessoas que não 

residem nele é descrito, em geral, como violento e perigoso. Você, morador (a) do bairro, 

o que pensa sobre isso? Relate pra mim como você vê o seu bairro? 

3- Você já se sentiu marginalizado por residir aqui? 

Se a resposta for afirmativa pedir para relatar sua experiência 

4- A violência é entendida de várias maneiras pelas pessoas. Quando falo o termo 

“violência”, o que você pode me dizer sobre isso? 

5- E quando o termo é “violência na escola”? 

6- Você já presenciou algum caso de violência na escola onde seus filhos (as) estudam? Ou 

seus filhos já foram vítimas de violência na escola? 

Se a resposta for afirmativa pedir pra relatar a experiência 

7- Alguns meios midiáticos e discursos que circulam na sociedade atribuem à violência que 

ocorre na escola pública a pessoas que são pobres ou que moram em favelas e bairros 

populares. Qual a sua opinião sobre isso?  



 

Se o sujeito não explicitar qual a razão da violência que ocorre na escola o entrevistador 

deve pedir para ele explicitar sua opinião. 

8- Em alguma ocasião da vida escolar de seus filhos (as) você já se sentiu marginalizado (a) 

na escola por residir no bairro do Coque? 

Se a resposta for afirmativa. Pedir pra ele explicar a razão 

9- Nas reuniões da escola em que seus filhos (as) estudam a violência é um assunto 

abordado?  

Caso a resposta seja afirmativa pedir para explicar como é abordado esse assunto nessas 

reuniões. 

10- Seus filhos (as) estudam no bairro do Coque. Se você pudesse escolher eles estudariam 

em outra escola? 

Se a resposta for afirmativa. Pedir pra ele (a) explicar a razão 

11- Gostaria que você me explicasse o que a escola que seus filhos estudam significa pra 

você. 

12- Você deseja acrescentar mais alguma coisa a sua entrevista?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


