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“A solução não está em aumentar o 
controle policial na escola. Isto apenas 
pode piorar a situação”. 
Paulo Renato de Souza – Ministro da 
Educação. 
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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O presente relatório tem por finalidade sistematizar o estudo realizado como fase 

exploratória de pesquisa na Escola Estadual Sylvio Rabello , nos meses de Setembro a 

Novembro de 1999, por ocasião da inserção do aluno do Curso de Pedagogia da Faculdade 

de Filosofia do Recife, Ricardo Aureliano de Barros Correia, sob a orientação das 

Professoras Selma M. Marques Duarte e Kátia Cunha, estudo este permitido pela Diretora 

do Colégio Prof Terezinha Cavalcanti. 

Pretende além de servir de complementação de atividade de estágio para obtenção 

de grau no referido curso, oferecer uma contribuição como cidadão em prol da coisa 

pública e da educação enquanto fenômeno social onde pretende se inserir como educador. 

Procura o pesquisador aliar sua trajetória de vida ligado à Polícia Militar onde 

exerce o cardo de Comandante de uma Unidade Escola (CFAP) ao novo ambiente também 

de escola, mas com finalidades singulares, diferente do vivido e percebido em seus vinte e 

quatro anos de carreira policial. 

Procura ver até que ponto é possível tratar a questão da violência na escola, com um 

viés pedagógico e menos policialesco já que pretende olhar novos horizontes e enxergar o 

mundo por outras “janelas da vida”. 

É ciente que o pouco tempo que dispõe é insuficiente para seguir todos os passos 

metodológicos de uma pesquisa científica aprofundada, mas sem desperdiçar 

oportunidades e tempo lança-se de corpo e alma a procura do desconhecido, e perfaz o 

caminho da fase exploratória de pesquisa, alentando poder colaborar posteriormente com a 

elaboração conjunta e participativa de soluções para o problema definido, um plano de 

ação da escola que contemple as alternativas apontadas pelos atores e possa estudar outras 

alternativas para a melhoria das relações entre os atores e que possam se encontrar 

enquanto cidadãos responsáveis na construção de um espaço mais humano e sem violência. 
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA FASE EXPLORATÓRIA DE PESQUISA 
 
 
 
 
Assunto: Ensino Público 
 
 
Tema : ESTUDO DO FENÔMENO DA INSEGURANÇA E VIOLÊNCIA, E  SUA 
REPERCUSSÃO NA QUALIDADE DO ENSINO PÚBLICO 
 
RESPONSÁVEL: Ricardo Aureliano de Barros Correia (Estagiário de Pedagogia – 
FAFIRE) 
 
 
 
 
1. OBJETIVO 
 

Estudar o fenômeno da insegurança na Escola Estadual Sylvio Rabello, e a sua 

repercussão na qualidade do ensino naquele estabelecimento, segundo a percepção dos 

atores envolvidos. 

 

2. JUSTIFICATIVA 
 
 

A violência que atinge a todos nestes tempos de pós modernidade não isenta a 

escola enquanto espaço onde se estabelecem relações sociais permeadas por interesses e 

jogo de poder. Também é no espaço escolar que a violência se faz presente quer em sua 

forma de violência simbólica descrita nos estudos de Bourdieu e Passeron  apud SAVIANI, 

1989, quer em suas formas mais perversas que atentam contra a vida e dignidade humana 

de forma direta , real, alí às vistas. 

A necessidade de conhecimento da realidade sem empirismos ou crenças de que o 

fato é assim mesmo e cercado de conformismo, despertou no pesquisador o interesse em 

aliar seus conhecimentos como profissional de polícia de mais de vinte e quatro anos, aos 

novos conhecimentos adquiridos na faculdade, agora como postulante a inserir-se em um 

espaço educativo, até então pouco conhecido nas suas relações internas. 

Ano a ano a escola pública passa por uma seqüência de descontinuidade 

administrativa, igual a todos os órgãos públicos que de gestão em gestão estão sempre a 

necessitar de investimentos. As deteriorações e depredações vão ocorrendo e a 



 8 

administração pública se mostra incapaz de gerir a coisa pública que é patrimônio de todos 

os cidadãos. Assumir uma parcela de cidadania, fiscalizadora, ajudadora, só é possível 

enquanto modificadora de uma realidade se inserido nela como escreve Paulo Freire. 

Assim o pesquisador procura se inserir no contexto e assumir uma postura transformadora, 

pois ao mesmo tempo que busca conhecer como se dá a relação pedagógica de professor 

aluno, procura também contribuir como elemento que acresce em sua passagem, marcando 

o espaço com saberes e fazeres que lhes são próprios de um mister acumulado. 

O estudo acontece em um momento políticamente viável, em início de governo e 

quando o assunto segurança assume posição de destaque não somente em planos de 

governo estadual mas também federal. Há programa de Governo Federal denominado “Paz 

nas Escolas” que prevêem ações tanto para capacitação de professores para o 

enfrentamento da violência nas escolas, como para treinamento de policiais, bem como 

para ONG’s que trabalham esta questão, bem como apoio às atividades de pesquisa. 

Portanto há uma viabilidade político-financeira que torne possível aplicação de todas estas 

ações no Estado de Pernambuco e a Escola Estadual Sylvio Rabello pode ser o ponto 

inicial por fazer parte de um complexo educacional grande que congrega quatro escolas e 

uma biblioteca num espaço público central, cuja localização geográfica o coloca em 

destaque e aos olhos de quem passa pelo centro da metrópole, portanto às vistas de 

quaisquer críticas, onde o fenômeno dificilmente passa desapercebido. Qualquer 

governante sabe que sua promessa de campanha pela educação está visivelmente exposta 

através da imagem que a escola pública reflete, e o IEP é um exemplo desses. 

Questões como o vandalismo escolar preocupam o Ministério da Educação e já em 

Julho do corrente ano o Ministro Paulo Renato de Souza em matéria publicada no Diário 

de Pernambuco aponta como solução para o fenômeno a inserção da comunidade, “é 

preciso trazer a comunidade para dentro das Unidades de Ensino só assim a sala de aula 

pode se transformar num centro de renovação da sociedade” , afirma o ministro. Também é 

na mesma matéria veiculada que o Diário de Pernambuco esclarece: “O Nordeste é o 

campeão nacional do vandalismo escolar com 59% das escolas enfrentando esse problema. 

Na região e no país, Pernambuco lidera o ranking de vítimas do vandalismo com o 

percentual de 73,9%. Na Região Metropolitana do Recife, a zona norte é a mais violenta, 

segundo estudos da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação”.  

Em Pernambuco a Secretaria de Educação fez noticiar em 16 de Julho do corrente 

ano através do Diário de Pernambuco que a segurança nas escolas será feita por RONDA, 
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retirando assim os guardas armados de dentro das escolas, a idéia pretende economizar R$ 

333 mil dos cofres públicos. Os gastos com segurança chegam a R$ 733 mil mensais, 

segundo matéria publicada no Diário de Pernambuco. 

Na Escola Estadual Sylvio Rabello, a notícia de que a Nordeste Segurança deixaria 

de prestar seus serviços colocou em pavorosa a diretora Terezinha Cavalcanti, dado ao 

patrimônio público que existe em equipamentos numa escola tida como modelo, até uma 

sala cheia de computadores, de repente , ficaria exposta a ação de roubos ou furtos. 

Em governo anterior foi criado com a finalidade de policiar escolas públicas do 

Estado a Guarda Patrimonial da Polícia Militar, que hoje não atende a demanda necessária. 

É possível determinar as causas da violência na escola Sylvio Rabello? É possível 

se aperceber que algumas relações entre professor , aluno, governo e pais, possam 

reproduzir dentro da escola uma violência originária de uma violência explícita? Somente 

um estudo desta natureza poderá caracterizar o tipo de relação e conseqüências. 

Enfim, encontrar uma solução alternativa passa necessariamente pelo conhecimento 

da realidade concreta para poder se objetivar uma solução. É o que pretende este estudo, na 

medida em que diagnostica a realidade e elenca algumas alternativas para discussão e base 

para elaboração de propostas ao Governo do Estado. 

 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 
 

Estudo descritivo, como intervenção pedagógica do estagiário do Curso de 

Pedagogia da Faculdade de Filosofia do Recife, em cumprimento ao Plano de Estágio e 

diretrizes da faculdade, aliado ao programa da disciplina Prática de Ensino II, no referido 

curso. 

Caracteriza-se pelo que GIL (1991), chama de Pesquisa descritiva, em sua fase 

exploratória, sem contudo chegar a se constituir num estudo completo com profundidade, 

em razão das limitações de tempo para que se possa estabelecer todos os passos de uma 

pesquisa ação. Entretanto a base é a utilização do método científico para a elucidação de 

um problema e sua possível solução. 

Não vai além da constatação do fenômeno, como ele é percebido pelos alunos,  

professores, administradores e auxiliares administrativos da escola. 
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Não se pretende explicar as causas, ou porque o fenômeno acontece, nem tampouco 

que desse caso possa se afirmar que seja válido para todas as escolas públicas. Pretende tão 

somente servir de instrumento norteador para a elaboração de um plano de ação para que a 

direção da escola possa efetivar medidas que solucionem o problema enfocado, 

principalmente em busca de um ensino de qualidade. 

Pretende também compor um documento complementar para a avaliação de 

desempenho do estagiário no curso ora freqüentado. 

Utiliza-se da fenomenologia, enquanto base filosófica de pensamento, na medida 

em que se vale da percepção dos alunos, professores, administradores e auxiliares 

administrativos, de como o fenômeno é percebido por cada grupamento de atores que 

constituem a escola. 

A amostragem é por grupos significativos, de forma que contemple os três turnos 

em funcionamento na escola, as diversas turmas e utiliza-se da estatística para tratamento 

dos dados e sua interpretação. 

 

 

 
4. METODOLOGIA DO ESTUDO 
 
 

A fase exploratória  se deu através de pesquisa bibliográfica e documental sobre a 

escola, no que pode-se dizer como caracterização do campo de estudo. Foram analisados 

dados tais como textos de jornais, revistas e documentos na própria escola, tais como 

regimento interno e projeto pedagógico da escola. 

Precedendo a elaboração do instrumento foi feita uma inserção recorrendo-se a 

entrevistas aleatórias junto aos professores e alunos que pudessem remeter ao problema 

enfocado, como uma forma de quantificá-lo, delineá-lo, especificando-o detalhadamente. 

Como momento de integração, houve uma participação de  alunos da escola de 

polícia (Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar de 

Pernambuco), junto aos alunos da escola Silvio Rabello,  por ocasião da aplicação do 

instrumento de pesquisa. Pretendeu-se com isso que a integração policiais e alunos da 

escola, possibilitasse a discussão do problema sem medos, permitindo uma aproximação da 

polícia com os alunos, estabelecendo-se assim, uma relação pedagógica orientadora por 
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parte da polícia e questionadora por parte dos alunos, de tudo se chegando a um 

denominador comum. A inserção dos alunos da polícia faz parte de projetos de intervenção 

pedagógica dos cursos ora em funcionamento na Polícia Militar que busca a formação de 

seu pessoal desenvolvendo atributos de proteção da cidadania e de polícia comunitária 

dentre as metas de reformulação do aparelho policial, humanizando procedimentos. 

 Portanto a intervenção foi mais que oportuna para todos os envolvidos pela 

interdisciplinaridade e aspectos que estão envolvidos. 

O instrumento para a coleta de dados junto aos alunos pesquisados foi um 

questionário composto de quinze perguntas, entre abertas e fechadas, múltipla escolha , 

algumas com oportunidade de resposta única, outras com oportunidade de várias respostas, 

outras com espaço reservado para livre pensamento sobre os itens enfocados. 

O instrumento foi concebido com uma parte para verificar a noção de violência que 

o aluno tem, qual a leitura de mundo que ele faz da palavra violência e que significado esta 

assume para a sua vida (questões 01 e 02). Em seguida o questionário procura estabelecer 

uma relação mais próxima verificando se ele, o aluno pesquisado já sofreu alguma forma 

de violência estando na escola ou próximo a ela, até como forma de delimitar que tipo de 

violência na realidade estamos falando, diferenciando violência física real de violência 

simbólica (questão 03). 

Em seguida o instrumento procura verificar o grau que uma notícia sobre violência 

na escola repercute , quer sendo expressão da realidade ou transformando-se em boato e 

que amplitude toma (questão 04). 

A próxima questão (questão 05) aborda a sensação de insegurança, relacionada ao 

espaço físico da escola, procurando determinar geograficamente o local onde as pessoas se 

sentem mais inseguras, e indo até a relação se dentro ou fora da escola, tendo relação direta 

com a questão nº 10 que procura especificar esse local. 

As questões 07 a 09 estabelecem uma relação entre a aparência física, estado de 

conservação, e a percepção do aluno para a identificação de quem depreda a escola, se o 

próprio aluno ou se ele se exclui dessa responsabilidade e coloca em “gente de fora”, já 

que é fato constatado as paredes riscadas no interior das salas de aula com frases e escritos 

para a chamada “fila” por ocasião das provas, ou frases de declarações românticas entre 

alunos; mas aí incluindo-se o estado de conservação já constatado de pichações nas 
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paredes extenas nas áreas comuns, vidros quebrados em quase todas as salas de aula, entre 

outros. 

Já a questão 11 procura estabelecer uma relação entre a violência e insegurança 

com a qualidade do ensino e de como o aluno se apercebe.  

Seguida pelas questões 12 e 13 que procuram verificar a percepção do aluno para o 

que seja qualidade do ensino e que significado assume para ele, pesquisado. 

As questões 14 e 15, se constituem em perguntas abertas que apela para a inserção 

do aluno e seu compromisso para com o problema levantado, para que ele diante do 

problema, apresente sugestões para a sua solução. 

Para a aplicação do instrumento contou-se com a parceria do Centro de Formação e 

aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar de Pernambuco, através de alunos do Curso 

de Formação de Sargentos, que foram devidamente treinados antes de se constituírem 

aplicadores do instrumento de pesquisa. 

A participação desses alunos policiais como aplicadores do instrumento, faz parte 

de um projeto de inserção de policiais nas comunidades, como objetivo de sua formação 

policial, numa nova visão de formação que está sendo desenvolvida na atualidade e veio 

em boa hora como parceria, somar a este esforço da pesquisa a que nos referimos. 

A atuação dos policiais pode-se dizer que de certa forma assume as características 

previstas no modelo de Thiollent  (1988), como passos da Pesquisa Ação, já que os 

pesquisadores ao mesmo tempo que estudam o problema já vão de certa forma interferindo 

na realidade pesquisada. Uma metodologia muito própria das ciências sociais, mas muito 

questionada quanto ao rigor científico, principalmente pelos positivistas. 

A aplicação  foi precedida de divulgação anterior pelos coordenadores, tanto aos 

professores quanto aos alunos, bem como o pesquisador responsável fez a fixação de 

cartazes divulgando o dia e horário que se daria a aplicação do instrumento. De certa 

forma, havia todo um clima receptivo ao tema pois alguns casos mais recentes, que entre 

os alunos teve repercussão, tais como: “uma tentativa de incendiar um banheiro” e “uma 

tentativa de estupro” , era o que mais se falava na escola. Alguns alunos do 3º ano do 

Magistério já haviam se mobilizado e fixado cartazes para coleta de “abaixo assinado” para 

encaminhar à diretoria da escola pedindo providências. 



 13 

O instrumento foi aplicado nos três turnos de aulas, manhã, tarde e noite, onde o 

professor coordenador apresentava a cada sala de aula dois policiais que aplicaram o 

instrumento. Isto se deu interrompendo o próprio horário da aula, sendo impossível de 

outra forma, por causa do horário dos próprios policiais, que somente estariam disponíveis 

dessa forma. Os policiais conversaram com os alunos, quebrando um pouco o clima tenso 

que se estabelecia inicialmente, devido a presença da “polícia fardada” no local. Uma 

leitura mais aprofundada carecia de outro estudo sobre essa relação, pois o relacionamento 

polícia sociedade é marcado por contradições e posturas ambíguas, ora protege, ora é 

algoz, e isso era visível num certo receio de ambas as partes no relacionamento inicial. 

Foram vinte policias aplicadores de questionário sendo dois do sexo feminino, 

todos portadores de ensino médio e frequentando já há quatro meses o Curso de Formação 

de Sargentos. 

Houve explicação inicial de como preencher o questionário, quais perguntas eram 

de uma só resposta, quais admitiriam mais de uma resposta, entretanto, muitos alunos não 

seguiram as regras estabelecidas e inviabilizaram parte do instrumento quando nas 

perguntas de uma só resposta assinalaram mais de uma alternativa. Essas respostas também 

foram analisadas como aspecto qualitativo da pesquisa, afinal mesmo descumprindo as 

regras, revelavam alguma forma de comunicar significados assumidos pelos fatos para os 

pesquisados, algumas também significaram defeito de elaboração do instrumento o que não 

foi detectado no pré teste por ocasião do treinamento com os aplicadores. Por exemplo : a 

pergunta 08 . “na sua opinião, quem picha e depreda a escola é: a) o próprio aluno  b) gente 

de fora da escola” , obteve muitas vezes as duas alternativas assinaladas, demonstrando 

uma realidade ou uma exclusão parcial do aluno da culpabilidade do fato, mas que teria 

sido mais excludente se tivesse sido formulada da seguinte maneira “na sua opinião quem 

mais picha e depreda a escola : ...” . 

O tempo para aplicação do instrumento variou entre quarenta minutos a uma hora, e 

a repercussão da experiência, do contato entre os policiais e os alunos, na escola foi muito 

boa para ambas as partes, quer pelos comentários dos alunos quer pelos comentários dos 

policiais quando se referiam ao significado que o fato teve para a formação deles e de 

reconhecerem a importância de uma maior aproximação da polícia com as comunidades 

como forma de conhecerem de perto seus problemas, uma rápida experiência da filosofia 

da polícia comunitária. 
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5. CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA – A ESCOLA 
 
 
 
 

 
 
 
 
Um referencial de ensino 
 
 
 

O curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia do Recife – FAFIRE, tem como 

campo de estágio para seus alunos, as diversas escolas da rede particular e pública, vez que 

a própria faculdade não dispõe de um campo específico de estágio. Isto pode ser encarado 

como positivo ou como crítica, dependendo do ângulo que se possa ter da formação desse 

docente a partir de um projeto pedagógico da própria faculdade que tenta se inserir no 

mercado como uma escola superior que acompanha os desafios da globalização e as 

exigências que o modelo educacional brasileiro implanta, a começar da políticas públicas 

de ensino ditadas pelo Ministério da Educação. 

 Por um ângulo positivo e como dizia Paulo Freire: “somente se muda a realidade, 

estando inserido nela” , podemos dizer que o fato da FAFIRE não dispor de um campo 

específico de estágio, fechado, da própria faculdade, pode ser visto como um aspecto 

positivo de aproximação da realidade, vez que abre-se a possibilidade de contato direto 

com a realidade que não é utópica, mas cheia de deficiências e ingerências. 

Por este motivo pudemos optar, dentre diversas escolas da rede pública, pela Escola 

Estadual Sylvio Rabello , antiga Escola Normal, como campo de estágio supervisionado. 

Um local tido logo de início como um centro de excelência dentre as escolas públicas de 

Fig. 01 – Vista da escola campo de pesquisa 
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Pernambuco, principalmente pela construção recente de um projeto político pedagógico e 

por ter uma gestão  participativa. 

Em matéria veiculada no Jornal do Comércio de 15Ago99 podemos verificar como 

a Escola Estadual Sylvio Rabello se diferencia e é renome no estado: 

 

“ O prédio apresenta problemas de conservação, mas a Escola 
Sylvio Rabello – antiga Escola Normal de Pernambuco - , 
ainda é hoje  uma das referências em formação de professores 
no estado. Pertencente à rede pública estadual, a instituição 
conta com 2.221 alunos, um programa político pedagógico 
considerado avançado e tem, no quadro de professores, 
nomes como o de Edla Soares, do Núcleo de Avaliação da 
Educação Básica da UFPE e membro do Conselho Nacional 
de Educação. 

 

Teresinha de Jesus Cavalcanti, diretora eleita pela 
comunidade escolar, admite que o retorno da classe média às 
salas da escola pública pode aumentar a pressão e o nível de 
exigência para melhoria do ensino em colégios administrados 
pelo governo. ‘O apoio da sociedade é fundamental para uma 
valorização do ensino público’, comenta, defendendo 
também um real incentivo ao ensino médio, como define a 
lei. 

O prédio do Sylvio Rabello, que não passa por uma pintura 
há anos, acaba de ganhar um laboratório de informática 
financiado pelo Ministério da educação, com 16 
computadores e ar condicionado . O ideal, na opinião dos 
alunos, seria adotar padrão semelhante para o restante das 
salas. Mas a falta de recursos é um obstáculo. Apesar das 
dificuldades, a escola conta com biblioteca, central de 
tecnologia, auditório e grupos culturais. A estrutura 
pedagógica, com nova organização curricular, atualização de 
professores e constante discussão interna, são diferenciais.” 

 

A escola que tem uma trajetória marcada por um ensino de reconhecida qualidade 

nestes 135 anos de existência, é destinada a formação do docente que irá atuar na Educação 

Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Está localizada no centro da capital 

pernambucana, e faz parte de um complexo de escolas do Instituto de Educação de 

Pernambuco. 

Fig.02 

Fig.03 
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A escola se constitui também num campo de estágio muito procurado pelas 

universidades públicas e privadas que a escolhem como parceira de uma formação de um 

educador de qualidade para o ensino superior no país. 

 

O Projeto Político-Pedagógico 
 

Em constante construção e repensar, é assim que podemos definir o projeto da 

Escola Estadual Sylvio Rabello, vez que a cada ano tal proposta vem sendo atualizada, 

discutida e implementada com a participação de professores e alunos. O nível de 

conscientização política de participação é contagiante; logo no início do estágio, no mês de 

agosto do corrente ano, assistimos a uma nova eleição de diretoria da escola, que por 

aprovação, a professora Teresinha Cavalcanti foi reconduzida no cargo, mas é certo que 

houve uma discussão em todos os níveis e ampla divulgação de propostas. Entendemos que 

o nível de aceitação por parte de docentes e discentes foi tão bom que um dos candidatos 

retirou sua candidatura de última hora, talvez temendo os resultados, ou por falta de uma 

proposta mais consistente; quem sabe? 

Um dos aspectos mais discutidos e em aberto é a questão de um novo currículo para 

o magistério na modalidade normal. Atualmente chegou-se a uma matriz curricular e cada 

área de disciplinas passa por um processo discursivo entre os docentes. Há algo de novo 

nas propostas inclusive para um curso que passa a ser em quatro anos e que representa a 

opção de muitos que não puderam ingressar na universidade, quer por uma limitação 

intelectual, quer pelas limitações sociais, quer pelas barreiras que nós do ensino bem 

sabemos que se antepõem a alunos de uma escola pública que desejam uma ascensão à 

universidade. O fato é que nos deparamos com diversas pessoas que nem sequer puderam 

tentar uma universidade e hoje depois de terem cursado o Ensino Médio, retornam aos 

bancos escolares para enfrentar um Curso de Magistério em quatro anos como a única 

opção de inserção em um mercado de trabalho, permeado por uma discussão no nível 

federal sobre a qualificação do professor das séries iniciais, profissional este sempre visto 

como desqualificado e necessitando de um curso superior. Este é o quadro onde se forma 

uma resistência, enquanto ideário político-pedagógico numa escola como a Sylvio Rabello, 

que luta para que o magistério na modalidade normal continue sendo uma opção de 

educação, enquanto no nível federal as perspectivas não são um tanto  promissoras. 

Destacamos não só o que se pretende enquanto escola que define em seu projeto 
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metas de qualidade no ensino , mas a forma , o processo como se constrói esse projeto 

pedagógico. Cada setor apresenta suas metas se comprometendo com uma proposta de 

trabalho, e é possível se ver propostas como da biblioteca e da central de tecnologia com 

suas metas e ações para se alcançar estas metas, é muito interessante, como podemos 

transcrever um trecho abaixo: 

“ META ... 2. Promover situações didáticas em articulação 
com professores da prática pedagógica a partir das 
necessidades da área.  AÇÃO ... Oferecer aos professores e 
Alunos-mestres oportunidade de aproximar a teoria da prática 
pedagógica através de encontros, seminários, mini-cursos, 
oficinas de trabalho.” (CENTRAL DE TECNOLOGIA) 

 

“ OBJETIVO... Planejar junto a Equipe de Apoio ao Ensino – 
aprendizagem, professores e alunos um plano interdisciplinar, 
buscando uma articulação crescente das diferentes áreas de 
estudos na escola tendo a biblioteca como suporte 
dinamizador.  

... Vincular as ações da biblioteca às ações da escola e da 
comunidade, eventos artísticos, sócio-culturais e políticos” 

 

 

O projeto da Escola Sylvio Rabello tem um marco referencial político que a 

mantém viva numa luta pela permanência do curso de magistério na modalidade normal 

que lhe dá vida, lhe mantém com garra pela luta ideológica de quem sabe que para os 

menos favorecidos (e são muitos) este curso representa na maioria das vezes a “única” 

opção de emprego, vida, exercício de cidadania. Tal matiz é perceptível em trechos como 

os transcritos abaixo do próprio projeto: 

“Um impulso significativo no processo de democratização da 
escola deve-se a eleição do 1º Conselho Escolar (10/96), que 
tinha como lema ‘Para não entregar aos outros a tarefa de 
fazer a nossa própria história’ e logo em seguida (05/97) a 
comunidade escolar elegeu pela primeira vez os seus 
diretores, defendendo uma concepção de direção enquanto 
coordenação de um projeto que é construído cotidianamente 
com a participação de toda a comunidade escolar e que 
ganhou a expressão na meta síntese da união das propostas 
das duas chapas que participaram do processo de disputa 
eleitoral, prestando ao mesmo tempo uma justa homenagem 
ao mestre Paulo Freire ‘Vamos construir juntos uma escola 
consciente e crítica’.”       

Fig.04 

Fig.05 
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6. ANÁLISE DOS DADOS COLHIDOS ENTRE OS ALUNOS 
 

Os dados que se seguem foram colhidos através do instrumento questionário 

elaborado com perguntas abertas e perguntas fechadas, num total de 503 (quinhentos e 

três) questionários divididos por grupos de alunos nos turnos de funcionamento da escola, 

sendo a composição dos dados da seguinte forma:  216 no turno da manhã, 130 no turno da 

tarde e 157 no turno da noite. Uma amostragem significativa de um universo de 2.200 

alunos. Os dados iniciais caracterizam a amostragem em sexo e idade, para depois colher a 

percepção do problema, de como ele é visto e percebido pelos alunos atores do processo de 

aprendizagem. 

 

A prevalência do sexo feminino sobre o masculino, possivelmente está relacionada 

a natureza do curso oferecido pela escola que secularmente guarda relação da questão de 

alfabetizar crianças como atividade materna, da mulher, dita até por alguns estudiosos do 

ensino como sendo uma das causas onde reside a má remuneração dos professores como 

algo ligado a um preconceito a uma atividade tida como secundária, diferente de outras 

profissões tipicamente masculinas numa sociedade machista como a nossa. O que é 

interessante notar não é a questão quantitativa na distribuição mas a disparidade entre os 

sexos a cada turno. 
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A prevalência de jovens até 20 anos de idade é notável nos turnos da manhã e tarde, 

entretanto no turno da noite os alunos pertencem a uma faixa de idade mais madura, 

podendo-se compreender que estão ligados a questão de trabalho e estado civil, embora 

não apareçam esses dados na pesquisa, mas é fato constatado “In loco”.  Mais uma vez não 

podemos nos ater a quantidades por turno vez que a cota de amostragem a cada turno não 

foi igual, mas é possível depreender-se que até a metodologia do ensino e atividades 

pedagógicas em razão da idade dos alunos pode ser diferenciada a cada turno. 

 
 

 
 

O gráfico acima representa bem a percepção do fenômeno violência do qual 

estamos falando e de como o aluno compreende a representação dessa violência, afastando 

assim a possibilidade de confundirmos com a violência simbólica da qual falaram 
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Bourdieu e Passerom, apud SAVIANI, 1989 . Os itens do questionário já chegaram prontos 

ao aluno com a possibilidade de existirem outros que o aluno poderia especificar, mas a 

intenção era definir bem o tipo de violência a que estávamos nos referindo, e isso ficou 

bem compreendido na medida em que casos como “obrigar a estudar” fica bem dispare de 

casos como o “uso de força”  e demais itens anteriores. Mas alguns atos, possíveis de 

acontecer, tais como impedir de assistir aula, ou mandar calar a boca, são significativos 

para o aluno, que percebe este ato como uma violência quando praticado contra ele no 

ambiente escolar, diferente da percepção do “reclamar do aluno” onde não prevalece o 

poder, e isso merece atenção por parte dos professores, se querem primar por uma 

qualidade de ensino em que a compreensão do que seja qualidade passe por práticas 

respeitosas à dignidade da pessoa e que o bom relacionamento entre aluno e professores é 

um bom indicativo, facilitador para um clima de aprendizagem. 

 
 
 

Quando  em busca de quais fatores poderiam contribuir para que a violência, da que 

estamos falando, pudesse existir na escola, ou sejam , as causas dessa violência, o aluno 

percebe essas causas a partir da responsabilização do governo, pela atenção que a escola 

recebe, possivelmente reflexo do que ele atribui como sendo obrigação do governo para a 

conservação das instalações, alocação de recurso, e outros.  Logo em seguida o aluno 

direciona a atuação da família na questão da educação doméstica como sendo falha, 

possivelmente atribuindo a comportamentos em que o aluno deveria ter e que se porta na 

escola no que chamamos de “mal educado” e cuja educação doméstica seria a responsável. 

Entretanto é possível notar uma característica reveladora do caráter dos alunos vez que não 

se excluem de culpabilidade e revelam através dos itens: “Aluno picha a parede e depreda 
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a escola” e “O desinteresse do aluno”  sua culpabilidade sem se omitir ou esconder seu 

erro. Estão abaixo do já referenciado na visão deste alunado a culpabilidade do professor 

ou da direção da escola em atitudes que pudessem ser causadoras dessa violência. 

 

É preocupante verificar que 33% dos pesquisados já sofreram algum tipo de 

violência, e violência esta diferente da simbólica, mas uma caracterizada por assaltos, 

agressões, e outras desse tipo, como ilustra o próximo gráfico a ser analisado. A 

significância da amostragem (503 alunos) que foi retirada de um universo de 2.200 alunos 

pode nos levar a projetar o quão está sujeita toda a comunidade escolar a  sofrer violência 

desse tipo, isso considerando também que só foram contabilizados os casos que ocorreram 

nas proximidades da escola ou dentro dela e referente aos últimos dois anos, isto como 

forma de delimitar realmente do que estamos falando e do espaço de tempo em que 

ocorreu, para não divagar ou supervalorizar o fenômeno. 
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Dos 33% que sofreram atos de violência, procuramos alguns aspectos referente a 

quem mais pratica esta violência contra o aluno da escola e a questão da solidariedade 

humana, de alguém que possa ajudar o aluno a não sofrer essa violência e nos 

surpreendermos com os resultados. A primeira coluna de cada turno representando o 

número de vezes que essa violência ocorreu, o que no somatório representa os 33% já 

referidos. Mais uma vez não podemos afirmar quantitativamente que a violência ocorre 

mais no turno da manhã que nos demais, pois temos que levar em consideração que o 

número de questionários aplicados a cada turno não obedeceu a mesma quantidade. Mas 

podemos verificar que nos três turnos o maior causador dessa violência é a criança ou 

adolescente delinqüente de rua que se localiza nas paradas de ônibus nas proximidades da 

escola praticando pequenos furtos, cheirando cola, ameaçando os estudantes e transeuntes. 

Mais impressionante ainda é a falta de solidariedade, na medida em que é muito 

desproporcional os casos que receberam alguma forma de ajuda de pessoas que estavam 

nessas paradas de ônibus e se dispuseram sequer a interferir, mesmo que se tratassem de 

pessoas adultas, os alunos não recebem na maioria dos casos quaisquer ajudas ou socorros. 

Convém lembrar que parada de ônibus é espaço público de rua, que diz respeito à 

segurança pública, de responsabilidade das polícias, mais especificamente da Polícia 

Militar e a escola se sente impotente e incapaz de resolver. 

 
 

Apesar de tudo isto, a escola ainda representa , na visão do aluno um local mais 

seguro que quando ele está fora dela, possivelmente quando se compara a questão da 

insegurança pública e a escalada da violência no Estado de Pernambuco e numa cidade 
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como Recife que figura segundo pesquisas da UFPE como a 4ª cidade mais violenta do 

Brasil. Daí que direito temos de negar a esse aluno a escola enquanto espaço seguro?  

 
 

Quanto a aparência da escola, cremos que o alunado foi até benevolente julgando 

sua escola de aparência regular, talvez até porque admite que ele próprio tem uma 

considerável participação em pichar, rabiscar as paredes e depredar a escola como a 

pesquisa nos revela. 

A considerar como pode ser visto através das fotografias das salas de aula que estão 

há mais de quatro anos sem pintura, com as paredes invariavelmente riscadas, bancas 

escolares marcadas por líquidos corretivos, muros pichados com spray e outros 

vandalismos, era de se esperar que a aparência da escola fosse percebida pelo aluno como 

um estado sofrível, ruim. 
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Fig. 06 – Janelas com vidros quebrados, um risco na própria sala de aula 

Fig. 07 – Muros e paredes pichadas , além de mendigos dormindo na escola 

Fig. 08 – O lixo acumulado e as paredes sujas com escritos dos alunos “filas”. 
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Entretanto, uma maioria considerável faz relação direta da má aparência escolar 

como um fator que contribui para que a violência encontre terreno fértil e prospere. Aliás 

este é um aspecto que aparece nos programas policiais do tipo “Tolerância Zero” originário 

das comunidade de New York e que tanto tem causado euforia nas polícias brasileiras. 

 
 

Mais uma vez a posição do aluno frente a culpabilidade de seus atos nos leva a 

refletir que antes de esquivar-se de responsabilidade o aluno do Sylvio Rabello assume sua 

culpa em ser  o maior responsável pelas pichações da escola, mesmo que não de todas as 

formas tais como depredações, mas possivelmente ligados aos escritos nas paredes de cada 

sala de aula com conteúdos atribuídos ou de alguma forma referentes a conteúdos que 

compõem avaliações. Daí é possível quando se reflete sobre estas questões e rumo a uma 

reflexão sobre qualidade de ensino, mais uma vez se questionar a avaliação na escola, seu 

tipo e forma de cobrança possivelmente desvinculada de ser um momento a mais de 

aprendizagem, correndo o risco de ser o momento que Paulo Freire tanto repudiava como 

na educação bancária. 
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Ainda reveladora desse caráter do aluno a que nos referimos, a pesquisa nos mostra 

a disposição desse alunado para limpar a sua escola em um regime de mutirão com a 

participação de todos da escola. É como se pudéssemos fazer a leitura: “Eu sujei, posso 

limpar...” Algumas inferências, podemos fazer dos dados colhidos, tais como: a resistência 

a não limpar a escola ocorre mais no turno da tarde que nos demais. É possível crer que 

com um potencial tão significativo, se a escola quiser pode fazer um trabalho diminuindo 

as resistências. Interessantes são as justificativas dos alunos quer para se dispor a pintar 

quer para não fazê-lo. Os que se dispõem afirmam que ao limpar a escola num mutirão 

com todos estão exercitando sua cidadania e podem até dar uma lição no governo de quem 

sabem que é a responsabilidade maior em manter a escola em condições de uso. Os que 

resistem em não limpar a escola atribuem de imediato ao governo a obrigação para com a 

pintura e conservação da escola, às firmas de limpeza e a outros órgãos ligados ao 

patrimônio público; e dizem que não vão fazer isso porque estão ali para estudar e se o 

fizerem livra o governo de sua responsabilidade. 
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Quando questionado ao aluno sobre o local mais inseguro da escola, aparece de 

imediato as paradas de ônibus em frente a escola como o local mais inseguro, asseverando 

o depoimento das vítimas de violência, tais como assaltos que envolvem crianças e 

adolescentes delinqüentes nas paradas de ônibus. Em seguida os dados revelam os portões 

da escola como o segundo local mais inseguro, fato claramente explicável quando convive-

se no ambiente escolar da Escola Estadual Sylvio Rabello que faz parte do complexo de 

escolas que formam o Instituto de Educação de Pernambuco, uma idéia que 

originariamente pretendia agrupar escolas em um espaço comum interligadas, dividindo 

infra-estrutura de biblioteca, quadras, laboratórios etc..., mas que, ao longo do tempo tem 

demonstrado  dificuldade de continuidade,dado ao modelo de gestão que se tornou 

incompatível em tempos de globalização, quando o Estado, em seu modelo burocrático não 

consegue acompanhar. Está ainda muito longe de em Pernambuco se poder implantar as 

idéias defendidas pelo Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, quanto à administração de um  

Estado Novo, para além da burocracia. Na convivência e exame da realidade local, a falta 

de controle nos portões de entrada da escola, o número insuficiente de vigilantes, levaram 

ao que poderíamos chamar alguns espaços como “terra de ninguém” , ou seja como são 

três escolas interligadas mas sem nenhuma divisão de muros entre si, o lugar comum passa 

a não ser objeto de administração de ninguém, então, como não existe vácuo de poder, por 

ali transitam pessoas as mais diversas sem que tenham alguma forma de identificação e 

com possibilidades de fácil ingresso nas quadras e espaços comuns. Essas pessoas ainda 

podem ingressar em salas de aula se fazendo passar por alunos, pois o complexo abriga 

muita gente, e o funcionário que é colocado na rampa de acesso às salas de aula, uma 
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senhora de idade na maioria das vezes, não tem a possibilidade de conhecer a todos, 

podendo-se confundir com alunos da escola vizinha. Um verdadeiro caos. Um estudo mais 

aprofundado teria que contemplar uma reflexão conjunta sobre a real possibilidade de 

aquele espaço ser administrado participativamente ou se a solução seria era dividir para 

poder ser administrado. 

 

 
 
 
 

Para a maioria dos alunos da Escola Estadual Sylvio Rabello insegurança e 

violência guardam relação direta com a questão da qualidade de ensino, afetando 

profundamente as condições psicológicas e sociais que envolvem as atividades de ensino 

aprendizagem. Aos sábados as aulas são profundamente esvaziadas porque, segundo os 

alunos, não há segurança em vir para a escola que, fica localizada no centro da metrópole e 

as ruas próximas a escola ficam desertas e perigosas, as paradas de ônibus entregues aos 

“trombadinhas” (expressão usada para designar crianças e adolescentes delinqüentes que 

atuam nas paradas de ônibus). “Os próprios professores na maioria das vezes já sabendo 
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que os alunos não vem, preferem passar um trabalho para recuperar a carga horária” 

afirmaram alguns dos alunos questionados. Outros referem-se a que ao saírem de casa 

estão tranqüilos mas ao chegarem nas proximidades da escola já ficam intranqüilos e com 

medo de serem assaltados ou na entrada ou na saída da escola. 

 

Foram unânimes também em afirmar que todos são responsáveis pela qualidade de 

ensino na escola. Mais uma vez o aspecto de inclusão, na consciência do alunado, é 

grande. Não se excluem do que poderia ser encarado como responsabilidade dos 

professores ou dos diretores. O próprio aluno se sente responsável por definir, e construir o 

que pode ser percebido como uma escola de qualidade, um ensino de qualidade, um espaço 

de qualidade, ou seja, existe um terreno fértil, pronto para se trabalhar a questão da 

qualidade de ensino, que possa ser definida através de seus atores, contrapondo-se ao que 

poderíamos dizer de uma qualidade total. 

 
Quando foi questionado sobre quais fatores mais influenciavam na qualidade de 

ensino os alunos demonstram mais uma vez que a questão da qualidade de ensino é algo 
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como uma meta a ser conquistada e que os itens podem variar de escola para escola, ou até 

mesmo de época para época. Na atualidade é compreensível que o item segurança possa 

aparecer como o mais assinalado, possivelmente porque na época em que o  instrumento 

foi aplicado os alunos comentavam muito sobre dois casos ocorridos no interior da escola e 

que não foram bem esclarecidos dando margem a boatos e distorções; um referia-se a uma 

“tentativa de estupro” e outro sobre um incêndio “provocado”em um dois banheiros da 

escola. Estavam todos assustados e os fatos não ficaram esclarecidos, passando a fazer 

parte de um imaginário coletivo, que divulga o fato e lhes acrescenta requintes e detalhes 

que nem sempre aconteceram. Também pode ter influenciado, devido a quem aplicou o 

questionário, pois como fazia parte de um momento de integração entre escolas, utilizou-se 

policiais alunos da escola de formação policial  para serem aplicadores do instrumento e 

travarem um diálogo com os alunos, um momento pretendido pela Polícia Militar como 

parte de um programa de integração com a sociedade e que foi útil no momento, mas 

também questionado por alguns que não entenderam bem a finalidade daquela relação. É 

possível assim fazer uma leitura de que, para a conjuntura, a qualidade de ensino na Escola 

Sylvio Rabello, começa com a resolução do problema de insegurança e violência. Tanto é, 

que o desempenho da escola é noticiado na imprensa como exemplo de escola no ensino 

do magistério em escolas públicas, e a qualificação de professores e livros fica abaixo da 

questão de insegurança; portanto, se clama por aquilo que mais se tem falta, é a leitura 

possível. O segundo item diz respeito a equipamentos e instalações adequadas tais como 

auditório, salas de projeções e outros,  é possível se constatar no local a necessidade de 

melhorias na conservação e limpeza dessas áreas, por isso, o aluno quando se refere a 

auditório, não o faz considerando inexistência, mas o faz considerando a melhoria do que 

já existe. 
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7. ANÁLISE DOS DADOS DOS PROFESSORES  
 
 
 
 

Os dados a seguir foram colhidos no mês de Novembro de 1999, entre os 

professores que atuam na Escola Estadual Sylvio Rabêllo, sendo o aplicador do 

questionário o próprio pesquisador, que um a um explicou os propósitos da pesquisa, já 

que houve uma grande dificuldade de reunir todo o corpo docente; daí, na própria sala dos 

professores, durante um intervalo de aula é que foi possível ter a atenção do professorado 

para responder as indagações da pesquisa. Isto não depreciou a qualidade das respostas, 

pois houve efetivamente uma participação consciente do docente, à inferir pelas respostas 

abertas, que a maioria se dedicou em respondê-las detalhadamente. A amostragem foi 

significativa pois de um corpo docente composto por 60 professores conseguimos adesão 

de 27 professores para responder à pesquisa.  Quando se diz “adesão” é exatamente a 

forma como se teve que trabalhar, pois com os alunos foi mais fácil, colocá-los em uma 

sala e aplicar; já com os professores isto não foi possível. Somente o seria no final de 

novembro, aproveitando uma reunião com a diretora, e isso dificultaria para fechar a parte 

exploratória da pesquisa mostrando um concreto antes do final do estágio da faculdade. 

Como já explicado, para se seguir o rigor científico, tem-se a consciência da necessidade 

de maior tempo para dar continuidade a pesquisa, constituindo-se esta parte numa fase 

exploratória, como nos ensina GIL(1988). 

O questionário inicia caracterizando um pouco o docente quanto ao sexo e tempo 

de docência na escola, para depois ir verificando a sua percepção a cerca do fenômeno 

violência, onde ele acontece, incidência, características, sensação de segurança, etc. Depois 

com perguntas abertas verifica-se até que ponto o docente se sente incluído ou não no 

desejo de participação para reversão do quadro atual; até onde se sente responsável 

também , vez que da sua ação educativa, pode-se depreender reflexos no seu alunado. Em 

seguida, verificam-se sugestões que os docentes apresentaram. As repostas podem ser 

vistas conforme gráficos que se seguem. 

 



 32 

 
Uma grande maioria dos docentes é constituída pelo sexo feminino com 

predominância sobre o masculino. Isto possivelmente é o reflexo da natureza da própria 

escola que ensina o magistério na modalidade normal, portanto segue uma tendência que é 

definida a partir da própria formação do docente para uma atividade que se dedicará a 

alfabetização e que historicamente tem predominância do sexo feminino. Essa 

característica se repete no corpo discente da escola Sylvio Rabêllo e irá influenciar postura 

desse ator frente à violência, suas reações, seus sentimentos frente ao fenômeno. A 

fragilidade do sexo feminino e a maneira de perceber o fenômeno, desencadeará no próprio 

corpo discente uma postura, diga-se da repercussão após cada fato dentro da escola e as 

“estórias” que passam a incorporar o cotidiano escolar. 

 
 
 
 
 

 
Para a maioria dos professores a violência acontece dentro da escola e nas suas 

proximidades. Isto se refere também aos fatos que acontecem principalmente nas paradas 

de ônibus como pode-se ver mais adiante quando especificamos os locais mais inseguros 
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da escola. Assim, os professores admitem a existência de uma violência dentro da escola, 

seu espaço de convivência social, em que o docente exerce um certo “poder”. 

 
 

O tempo de docência na escola predomina entre 5 a 10 anos, mas também é 

significativo aquele que tem menos de 5 anos. Podemos inferir que aqueles que guardam 

maior experiência acumulada na escola, estando lá há mais de 10 anos, se constitui uma 

minoria, o que nos leva a uma reflexão sobre o tempo de permanência do docente na 

atividade, e se há ou não uma rotatividade de docentes, em freqüência que pudesse guardar 

alguma relação com a qualidade do ensino, isto se considerarmos que maior experiência 

implica em um maior conhecimento dos problemas da escola, de sua história, de seus 

projetos e administração, bem como experiência acumulada com o tipo de alunado que 

ingressa na escola. 

 

De um modo surpreendente, presenciar violência na escola assume um percentual 

significativo também entre os docentes. É como se ela (a violência) estivesse lá, presente, 
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marcando um próximo encontro com aqueles que ainda não foram afetados, numa escala 

progressiva que já atingiu mais de um terço dos que fazem a escola . Compare-se a 

respostas dos alunos que dizem ter sofrido violência que assevera a afirmativa acima. No 

caso em si, não é que o professor tenha sofrido esta violência, mas é que ele presenciou 

esta violência na escola, e aí poderia-se questionar a todos: “o que temos feito, nós que 

somos responsáveis pela escola ?” “qual foi a minha postura diante dessa violência ?” 

 
A tendência a saber que a violência está bem ali, pertinho, dentro da escola e nas 

suas proximidades, e acontecendo diariamente, está refletida quando o docente não 

presenciou, mas soube, que a violência atingiu mais um . É como se ele próprio soubesse 

que pode ser o próximo a ser atingido, só uma questão de estatística. Estes dados também 

levam a confirmar como o fato violento se espalha dentro do cotidiano escolar, 

alimentando um imaginário do medo, porque as pessoas sabem que a próxima vítima pode 

ser qualquer um. Esse imaginário do medo é o que vai causar a sensação de insegurança, 

um sentimento subjetivo que desestrutura as relações entre as pessoas, a confiança de um 

no outro, e faz com que o suspeito possa estar dentro ou fora da escola. 
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Para o docente a prática da violência está mais definida por “gente de fora da 

escola”, de que o próprio aluno praticar essa violência, embora admita que ele (aluno) 

também  cometa atos violentos, que podem ser definidos como agredindo o patrimônio, 

sujando as paredes, quebrando vidros, escrevendo “fila” e pichando as paredes, entre 

outras. Ao deslocar esta questão mais para fora da escola que para dentro dela, na 

percepção do docente poderíamos refletir se esta atitude tem algo a ver com a atuação do 

docente e a sua noção de responsabilidade do seu trabalho educativo. Admitir que o aluno 

pratica violência, estaria de alguma forma vinculado à ação do docente, que poderia estar 

falhando em seu trabalho ? Isto considerando que o trabalho docente poderia estar ligado a 

uma “inculcação” , para transformar o aluno num ser social ajustado e para isso, praticaria 

uma violência que Bourdieu chamou de “violência simbólica”. 

 
A percepção do docente sobre o local mais inseguro da escola, também se dá como 

nos alunos. Em primeiro lugar, a violência acontece mais nas paradas de ônibus, praticada 

pelas crianças e adolescentes delinqüentes , seguido pelo que acontece nos portões da 

escola e como não existe uma forma segura de controlar quem entra na escola, essa ameaça 

chega ao pátio interno, à quadra e consequentemente, por está localizada no térreo próximo 

ao pátio interno, à sala dos professores. Diga-se dos espaços físicos todos gradeados, como 

reflexo da existência dessa violência na escola. 
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 As imagens abaixo ajudam a constatar a exatidão das informações, portões abertos, vidros 
com marcas de balas, paradas de ônibus despoliciadas e a não conservação do patrimônio. 

Apesar de tudo isto, é na escola que a maioria dos professores se sente seguro. 

Passar pelas ruas para se chegar à escola representa um perigo para o docente, nas paradas 

de ônibus próximas, ou ao atravessar próximo ao Parque 13 de Maio. É uma maratona para 

se chegar ao local de trabalho. Estão espalhadas por toda uma área próxima, várias crianças 

e adolescentes cheirando cola e importunando as pessoas que passam. 

 

 

95% 

5% 

Onde se sente mais seguro 

na escola 

fora dela 

Fig.11 Fig.12 

Fig.13 Fig.14 



 37 

 

Para a maioria dos docentes a violência que acontece na escola deve ser encarada 

como um caso educacional, ou seja, não é um caso de polícia. Mas quando se refere a 

violência considerando também a que acontece nas proximidades da escola o docente 

acredita que em alguns casos deve ser chamada a polícia a intervir. Para 30% que 

responderam a opção “outro”, explicaram que, para a violência que acontece na escola, 

inicialmente seria dado um tratamento educacional e somente depois se procuraria a 

polícia. Mas para 17% a questão da violência na escola, teria que ter a participação da 

polícia antes mesmo que ser um caso educacional. Possivelmente para essa quantia 

significante, a questão da violência já ultrapassou o nível de tolerância que dispensasse a 

ação policial. 

 

A questão anterior é refletida também quando o docente é questionado sobre alguns 

casos de violência que pudessem ser praticados por alunos dentro da própria escola, em 
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que o docente tivesse de intervir, em casos de alunos que portassem ou consumissem 

drogas na escola, ou casos de alunos que se agredissem mutuamente em brigas dentro da 

escola, ou até mesmo em casos que o docente se deparasse com alunos portando uma arma 

de fogo ou arma branca, canivetes, estiletes entre outros. A resposta em que menor 

discrepância existe é quando se trata de alunos se agredindo mutuamente, mesmo assim 

apenas 54% se sentem capazes de resolver problemas desse tipo. Preocupante também é 

quando verificamos que a violência existe na entrada da escola, que a polícia não está lá, 

que a vigilância da escola  só cuida do patrimônio, que não existe forma de controle de 

entrada na escola, e que o docente não se sente preparado para enfrentar essa violência. As 

respostas quanto a drogas e a armas nos revelam uma urgente necessidade de capacitação 

desse docente para questões desse tipo. 

 
 

 
Para a maioria dos docentes, a violência está na escola devido ao acesso fácil e sem 

controle, por parte de qualquer pessoa que queira ingressar na escola, isto devido a uma 

falta de controle nos portões da escola e também a uma falta de maior compromisso por 

parte do Governo do Estado que há mais de quatro anos não investe em conservação da 

escola, não pinta as salas de aula, não investe em vigilância, não repassa verba 

continuamente para a escola gerir suas dificuldades. De certa forma isto está ligado à 

questão da característica da escola ser pública e à sua localização no centro da cidade por 

onde transitam muitas pessoas , sendo lugar de risco diferente de que se estivesse em uma 

periferia da cidade , em um bairro isolado. 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Fatores que influenciam para a violência na escola 

escola pública 
condição social 
modelo de gestão 
conservação 
acesso fácil 
localização 
falta comprom prof 
falta comprom aluno 
falta comprom diret 
falta comprom gov 
outro 



 39 

 
A maioria dos docentes não crê que a participação dos pais levasse a uma 

diminuição dos problemas de violência na escola. Explicam que, isso se deve às 

características da escola, de não ser uma escola de bairro e os alunos terem uma idade de 

mais de dezoito anos, portanto quase adultos e donos de suas vidas. Como não há 

participação dos pais atualmente, inclusive o projeto pedagógico da escola não contemplou 

a participação dos pais, os docentes não enxergam em que estes pais pudessem melhorar a 

questão da violência. Para muitos a presença dos pais somente complicaria, pois são muito 

questionadores , “a maioria dos pais se acham no direito de agitar ainda mais” afirmou um 

docente, “a maioria dos alunos é maior de idade, portanto responsáveis por si próprios” 

afirmou outro docente. 

É impressionante, como o docente não consegue verificar que em vários outros 

educandários, dentro e fora do Estado, a questão da diminuição da violência contou muito 

mais com a colaboração dos pais, que da polícia; e de como isto é contraditório com o 

projeto pedagógico de sua própria escola, que tem se destacado na mídia como uma escola 

na qual a participação da comunidade interna, na elaboração deste projeto, foi um ponto 

alto e significante. São ainda afirmações não favoráveis à participação dos pais na escola, 

expressões do tipo: “adolescentes já tem cabeça feita”, “a escola não tem comunidade 

definida”, “não tem violência dentro da escola praticada pelos alunos”, “os pais não 

mandaram seus filhos serem violentos”, “em parte concordo, mas cabe ao governo tomar 

medidas, pois a questão é social”  

Para outros docentes, que não constituem a maioria, a participação dos pais seria 

positiva, pois chegam a afirmar que “a escola sozinha não pode resolver a situação” . Há 

também uma confiança nessa integração dos pais com a escola quando afirmam “ a 

integração família escola só traria confiança e segurança a todos....”, “ mesmo que não 

resolva e até complique um pouco, a participação é necessária e saudável”, afirmam outros. 
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 São ainda afirmações favoráveis à participação dos pais expressões como: “o 

envolvimento favorece o reconhecimento como cidadão participante com  compromisso”, 

“se cada pai se inteirasse com o filho ajudaríamos a combater a violência um pouco”, 

“poderíamos identificar melhor os problemas dos alunos”. 

 

Quando a pesquisa procurou configurar sobre o estado de conservação e a relação 

com a violência e qualidade do ensino na escola, alguns docentes se expressam da seguinte 

forma: “é só os alunos não sujarem a escola”. Esta visão simplista encerra a posição de 

quem não quer se envolver com o problema ou se sente fora da discussão para a sua 

solução. Docentes que assim se expressam não revelam que podem estar comprometidos 

com a conservação do espaço físico da escola, encaram sua ação muito mais como um 

transmissor de conhecimentos que um educador no sentido mais amplo. Formam coro 

outras opiniões que refletem uma forma diferente de pensar, encarando uma possibilidade 

de exercício de cidadania e oportunidade de ação educativa em mutirões de limpeza com o 

envolvimento de todos da escola e assim afirmam: “incentivar a cidadania é dever da 

escola, não basta pensar em consertá-la, devemos educar para que os alunos não destruam 

e não permitam que outros o façam”, “uma campanha entre os alunos e professores e que o 

governo assuma a sua parte de manutenção e conservação”, “talvez um mutirão fizesse a 

diferença”, “precisa mudar o slogan para ‘cuidem do que é de vocês’”. 

 

Quando se indagou, se o docente concordaria em participar de um mutirão para 

limpar e pintar a escola, a reação foi maior que entre os alunos; a percepção de que sua 

tarefa na escola é tão somente educar o afasta da possibilidade de enxergar que se isto 

estivesse sendo feito o aluno também teria consigo introjectado o sentimento de cidadania, 

de se responsabilizar pelo espaço físico e conservá-lo como espaço público. É como se o 

docente não atentasse de que seu trabalho está incompleto e que ele pode estar atuando 

somente na transmissão dos conteúdos. Embora não represente a maioria dos docentes, o 

gráfico que se segue nos permite uma visão da resistência a um compromisso coletivo. 
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Representam essa resistência expressões do tipo: “minhas atribuições não 

permitiriam”, “não participaria porque tem a firma prestadora de serviços”, “os impostos 

que pagamos devem ser revertidos para esse fim”, “deve-se cobrar do governo que deve 

manter gente suficiente para a limpeza. Não gostaria de fazer o que deve ser feito pelos 

outros, talvez isso acomode.”, “não é minha tarefa e sim do governo, nossa tarefa é 

enquanto professor ajudar na conscientização dos alunos em conservação da escola” (grifo 

nosso), “e depois, convidar o Secretário de Educação com ramalhete de flores e um 

discurso cidadão?”. 

 
 

O que é animador é que boa parte se dispõe a reverter a situação formando um 

grande mutirão com os alunos que também expressaram sua disposição para tal. Isto pode 

ser visto nas expressões do tipo: “desde que aliado a um trabalho educativo, tudo bem”, 

“melhoraria o aspecto físico e nos ajudaria a imaginar a escola um ambiente educativo”, 

“todos precisam do prédio e sabendo que foi do seu suor, viriam a conservar”, “devíamos 

dar o primeiro passo e mostrar que podemos construir não só uma escola de qualidade 

(limpa) mas um mundo melhor”, “seria uma forma de divulgar para o governo a omissão 

de uma responsabilidade que está sendo assumida por quem financia todas as 

necessidades”, “já participei de mutirões e me senti bem melhor ver a escola limpa”, “seria 

um trabalho de atuação mútua e igualitário, um comprometimento histórico da formação 

humana”, “seja como for, qualquer ajuda em benefício da escola é válido”, “permitirá o 

exercício de cidadania e integração”, “é lógico, pois se todos dessem as mãos e tivéssemos 

os mesmos propósitos, a escola seria outra”. 

 
Quando indagamos o professor sobre que sugestões apresentaria para diminuir ou 

resolver a questão da violência na escola, pudemos agrupar as respostas em dois grupos 
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distintos: um que acredita mais em ações educativas e outro que desloca a questão para 

soluções policialescas. 

No grupo de sugestões que contemplam a questão muito mais educativa inserem-se 

opiniões do tipo: que fossem desenvolvidas “atividades recreativas, incentivo aos esportes” 

isto como já ocorreu em escolas que tiveram problemas com violência que resolveram com 

a utilização dos tempos e espaços ociosos. Afirmam outros, que é necessário fazer “um 

trabalho de formiguinha, trabalhando o sentimento de solidariedade e fraternidade entre os 

seres humanos” sugestão que se encaixa quando analisamos a ajuda que a vítima da 

violência deixou de receber nas paradas dos ônibus quando foi molestada e ninguém a 

ajudou. De visão ampla é a sugestão que inclui como responsabilidade cidadã a questão de 

tantas crianças em situação de risco nas proximidades da escola, praticando delinqüência, 

cheirando cola, e tal docente ao invés de repudiar sugere “parceria com ONG’s de menores 

e meninos de rua na escola exercendo atividades como estagiários”, possivelmente este é 

um espaço cidadão, que surge como possibilidade da escola tratar os excluídos, ao invés de 

se abster de sua responsabilidade para com aqueles, que não tem oportunidade de vida, de 

passar pela escola e aprender alguma coisa. 

No grupo de sugestões policialescas, podemos obter opiniões também válidas, 

possíveis de constarem em um plano da escola e merecem ser consideradas, senão 

vejamos: “colocar policial durante as horas de aula”; “fechar a escola com vigilantes nos 

portões”; “uma maior vigilância educadora” - significando possivelmente os sensores de 

disciplina, algum esquema de vigilância ao  aluno; “colocar policiais preparados nas 

escolas” -  possivelmente o contato dos policiais alunos quando da aplicação do 

questionário impressionou o docente, pois notou como foi importante a participação deles 

no cotidiano escolar como uma forma de conhecimento mútuo, de uma parte por alguém 

que lhe oferece segurança, de outro da conscientização de cidadania de poder exigir e se 

sentir protegido, foi interessante; “uma segurança que não cuida apenas do patrimônio, mas 

das pessoas também”; “seria necessário continuar a pesquisa, do processo como 

prolongamento da função da escola”; “seria necessário restringir o acesso aos que 

trabalham ou estudam na escola” possivelmente porque a forma hoje como está a escola, 

com os portões abertos e sem nenhum controle de acesso faz com que a escola seja alvo de 

qualquer pessoa que queira transitar no seu interior sem nenhuma forma de controle ou 

identificação. 
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8. ENTREVISTA COM A DIRETORA DA ESCOLA, COM O VIGILANTE E 
UMA FUNCIONÁRIA DA ESCOLA 

 

Na tentativa de implementar a pesquisa qualitativa, um outro instrumento foi 

utilizado, o da entrevista, que colhe a percepção de alguns atores distintamente, pela 

importância que cada um, isoladamente, tem no contexto educacional da escola. Sendo em 

suas funções, singulares agentes, que diretamente, influenciam nas questões escolares, A 

diretora com função de gestão, o vigilante contratado de uma firma prestadora de serviços, 

que alterna frequentemente com outros vigilantes, e uma funcionária que “faz a segurança” 

da rampa de acesso dos alunos e professores às salas de aula. Cada qual com sua percepção 

sobre o fenômeno e suas peculiaridades quer no pensar quer no agir no ambiente escolar. 

 As entrevistas revelam o grau de envolvimenteo e comprometimento de cada um e 

de como se apercebe do fenômeno. Em maior ou menor grau cada um expressa sua 

atuação, ora mais ora menos atuante, ora se eximindo de responsabilidades, ora assumindo 

conscientemente o seu trabalho na escola. 

 

ENTREVISTA A DIRETORA TEREZINHA CAVALCANTI 
 
 

Para a diretora Terezinha Cavalcanti, a questão da violência e insegurança na escola 

está também ligada a falta de recursos para gerenciamento da escola, para manutenção das 

instalações e investimentos na melhoria do espaço físico, que poderia ser mais humanizado 

e implementado, com medidas e equipamentos de controle.  

“Para se ter uma idéia, desde Junho de 1998 que a escola não recebe verba para a 

manutenção. Ainda restam alguns itens de material de limpeza , entretanto não dá para a 

manutenção do espaço como um espaço limpo, em meio a quantidade de gente que utiliza 

a escola. Isto somente agrava a questão, pois o aluno e toda a comunidade vê a escola 

sendo à cada dia mais desgastada, depreciada, até mesmo depredada. A única verba 

significativa que recebemos recentemente, veio do Ministério da Educação para a 

informatização da escola através de um projeto do nível federal. É impossível manter a 

escola limpa, apesar de termos um potencial fortíssimo, que poderia ser melhor explorado 

com a concessão de espaços físicos em uma área central da cidade, pois regularmente, 

cedemos sem nenhuma forma de cobrança. Espaços como o auditório, a quadra coberta e 

outras dependências, que se tivéssemos uma forma de cobrar pela utilização, poderíamos 
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reverter em uma verba para auxiliar na manutenção das instalações, gerando uma certa 

autonomia, desburocratizando um pouco mais. Até já tentamos algumas idéias tais como 

uma parceria com as Tintas Coral para pintar a escola, mas a idéia não foi adiante.”  

Quando perguntamos sobre outras formas de captação de recursos financeiros para 

a escola, a criatividade de Diretora Terezinha funcionou como um “insight”  e viu que o 

espaço que circunda o IEP poderia muito bem ser explorado por “OUT DOORS” desde 

que revertesse em investimento na escola. Mas também explicou algumas situações em que 

a concessão de espaço físico da escola já teve até conotações políticas e que não conseguia 

cobrar taxa alguma. Já houve até caso, por exemplo, de uma igreja situada próxima à 

escola, de utilizar o estacionamento através de pedidos influentes. 

 Contanto, aquela Diretora vê tudo isso como uma oportunidade de aproximação 

com a comunidade. “Já estamos pensando em alguma forma de controle para entrada das 

pessoas na escola, em que os alunos tivessem de usar algum crachá ou cartão magnético 

que os identificassem, a fim de evitar a entrada de muitas pessoas que não tem vínculo com 

a escola e que transitam pelo espaço físico como se isto aqui fosse uma rua.” 

 

ENTREVISTA COM VIGILANTE DA ESCOLA 
 
 
 
 
 

(O texto a seguir procura reproduzir fielmente 
a fala do entrevistado) 

 
 
 
 
 
 

 

- Há quanto tempo o senhor é vigilante nesta escola? 
 
- Dois meses. 

 
- Quais os problemas que mais acontecem aqui na escola? 

 
- Problema aqui é mais com cheira cola, com menor delinqüente, durante o 

dia . Durante a noite é travesti na Mário Melo, que quer fazer aqui de 
motel. 

 
 

Fig.15 
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- Existem problemas com drogas ou alunos com armas? 
 

- Com arma não houve, ainda não, mas com droga deve haver caso. Mas eu não 
peguei, ainda não, mas no colégio deve ter. Deve haver um canto. Talvez não tenha tanto 
porque aqui estuda mais mulheres, mas deve vir de fora. Vem de fora, aqui não. 

 
- Qual a orientação que o senhor recebe da empresa, para o serviço aqui na 
escola? 
 
- O serviço aqui é mais patrimonial, evitar que tanto vândalos como pessoal daqui, 

do colégio, destruam o patrimônio dele. Cheira colas, como eu falei, travestis, que está 
entrando aqui e está pintando o sete. O negócio é mais o patrimônio, como aluno também é 
patrimônio da escola... 

 
- O senhor poderia dar seu nome e o horário de trabalho? 
 
- Meu nome é Geziel da Silva Gomes, minha escala aqui é doze por vinte quatro. 
 
- O senhor se sente responsável pela segurança dos alunos ou só do 
patrimônio? 
 
- De ambos, porque já que agente está aqui é responsável pela segurança dos alunos 

também. 
 
- E a noite depois que todos vão embora, como é a situação da escola? 
 
- A noite o serviço fica mais fácil, porque depois que todo mundo vai embora e não 

tem mais ninguém, é só olhar o patrimônio. Já tem mais vigilante, não é um só. Não é o 
caso do dia. Durante o dia só fica um, responsável por isso tudo, no caso eu, não tem como 
dar conta. Agora mesmo eu coloquei uns cinco cheira cola para fora, mas estou sozinho, 
tanto faz eu colocar por aqui, como ele entrar por ali. Já à noite fica mais fácil porque cada 
colégio tem o seu vigilante, aí sempre fica circulando , aí se torna mais fácil. 

 
- Neste horário de dia o senhor fica sozinho na escola? 
 
- É, nessa escola Silvio Rabello. Antigamente, naquele colégio ali (apontando para 

outro prédio no IEP), tinha durante o dia, aí mudaram a escala e ficou só a noite. Só aqui 
(referindo-se ao Sylvio Rabello)  ficou o durante dia, os outros colégios, nenhum. 

 
- O que o senhor acha fazer a segurança desse patrimônio o senhor aqui 
sozinho com tantos portões abertos? 
 
- Difícil! Não tem como, porque como você está vendo, aqui são vários portões  e 

uma pessoa só. Isso aqui é um mundo de colégio, são cinco escolas juntas. Durante o dia 
fica um homem só aqui não tem como, além do mais, fazendo outras tarefas.  O pessoal da 
escola prefere que você faça tudo menos sua função de segurança.  Só querem a função de 
segurança quando precisa, aí se lembra que tem um segurança na escola, mas fora isso, 
querem não, porque pensa que você está naquele serviço, não está fazendo nada mas no 
serviço é só esperar para ver o que vai acontecer, o inesperado. Como eu disse ao pessoal 
aqui, fora isso, como eu disse, à noite é uma boa coisa, mais de dia aqui não tem condição. 
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Um só vigilante não tem, antes até que dava quando tinha dois, um ali (apontando para o 
outro prédio).  Estava  até para voltar, disseram que vai voltar, mas está difícil durante o 
dia. Ainda dava para combinar porque ficava um aqui e outro lá, aí a ajuda era mútua 
qualquer apito aqui o outro vinha, mas só, não dá. 

 
- E a noite como é que fica os portões das escolas? 
 
- O portão aqui é fechado à noite, como eu tinha dito antes.  Pode-se dizer que 

fechado o colégio está guardado. O muro daqui é baixo, qualquer criança pula. É uma 
cerquinha aqui, qualquer coisa pula. Você levanta o pé, pulou o muro. Agente fecha, mas a 
vantagem da noite aqui é que tem mais gente (mais vigilante) não tem uma pessoa só... 

 
- E o assalto que houve aqui no colégio? 

 
- É que uma pessoa,  no caso no Dia de Finados, três elementos aqui. Eu pensei que 

era trombadinha mas quando eu cheguei lá era “trombadão”. Cheguei lá, tinha três 
camaradas roubando a bomba durante o dia ... imagina durante a noite... um muro desse 
aqui. É porque a noite fica mais difícil como eu disse, tem mais gente, mas de dia é um só, 
aí como era feriado eles pensavam que era um só, aí tinha mais gente eles tentaram lá, só 
que agente botou eles para correr. Mas o portão aqui sempre estava fechado, está fechado, 
mas é mesmo que nada, é um batente não é um muro. 

 

 

ENTREVISTA COM A FUNCIONÁRIA DA ESCOLA – (Segurança na Rampa de acesso 
às salas de aula) 
 
 
 

(O texto a seguir procura reproduzir fielmente 
a fala do entrevistado) 
 

 

- Boa tarde, qual o nome da senhora?  
 

- Josefa Maria Soares. 
 
 

- A quanto tempo a senhora trabalha aqui, e o horário que a senhora fica 
aqui? 

 
- Trabalho a dez anos, fico de uma da tarde as nove da noite. 

 
 

- A senhora se sente segura aqui na escola? 
 

- Não, sinto segurança aqui. Só quando o pessoal da Nordeste está trabalhando aqui, 
e depois eu trabalho esse horário sozinha. 

Fig.16 
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- A senhora acha que oferece segurança aos alunos? 
 

- Por exemplo, eu não ofereço segurança nenhuma, porque se chegar alguém 
querendo fazer assalto no colégio eu não vou dar segurança de jeito nenhum, não tem 
como. 
 
 

- Como a senhora pode impedir que algum estranho vá para a sala de aula? 
 

- Impeço os estranhos porque eu tenho conhecimento aqui de muitos anos 
trabalhando aqui com a fisionomia do povo só por isso e mais nada. 
 
 

- Mas a senhora pedindo a eles para não entrarem, eles obedecem? 
 

- Alguns obedecem, alguns querem me agredir aqui na porta do colégio. 
 
 

- O que a senhora faz neste momento? 
 

- Quando eles querem me agredir eu deixo às vezes eles subirem é o que eu posso 
fazer. 
   
 

- O vigilante da Nordeste diz que o dever dele é tomar conta do patrimônio, o 
que a senhora acha disso? 
 

- Não, exatamente o dever dele é tomar conta do patrimônio, e a segurança aqui 
enquanto eu estou por aqui, a segurança sou eu mesma, qualquer coisa é chamá-lo. 
 
 

- Mesmo ele estando aqui mais para segurança do patrimônio? 
 

- Só a segurança do patrimônio.  Às vezes, ele precisa ir para outro colégio, se 
receber um chamado, aí, a segurança  aqui, sou eu. 
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9. À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

A questão da violência urbana chega à escola em sua forma mais perversa, com a 

degradação social, onde a escola lugar de ensino e aprendizagem, além de reproduzir em 

suas práticas, uma violência sombólica de dominação e jogo de poder (Bourdieu e 

Passeron) , também é atingida por uma violência explícita, praticada por pessoas que não 

são da escola, e em alguns casos pelos próprios alunos. 

A Escola Estadual Sylvio Rabello não foge à regra e sofre dos memos males 

sociais. Com instalações cujo estado de conservação há muito sem investimentos deixa a 

desejar, se contrapondo com um avanço tecnológico com computadores recentemente 

implantados pelo Ministério da Educação em programa próprio de apoio às escolas, esta é 

a realidade de uma escola que serve de modelo no Estado de Pernambuco. 

A pesquisa ora apresentada pretendeu explorar e diagnosticar a realidade da escola 

pública citada, mediante a inserção de estagiário da Faculdade de Filosofia do Recife, 

através de estudo exploratório do fenômeno de insegurança e violência na escola. 

Os dados colhidos e anlisados nos permite fazer algumas inferências diante da 

realidade atual e conclamar a todos da escola a participarem da elaboração de um plano de 

ação conjunto, participativo, à exemplo do que foi a construção do Projeto Pedagógico da 

escola, um marco de resistência e exercício de cidadania. 

Vê-se claramente a necessidade de investimentos na infraestrutura da escola que 

padece já há mais de quatro anos sem nenhuma pintura, reposição de vidros e verba para 

material de limpeza e conservação. 

É crônico o problema de vigilância na escola, constantemente ameaçada de perder a 

prestação de serviços que hoje é executada por uma firma particular (Nordeste). 

A pesquisa definiu a violência em dois aspectos: a que ocorre dentro da escola; e a 

que ocorre nas proximidades da escola. 

Dentro da escola, ora praticado pelo aluno , ora por pessoas extranhas, 

caracterizando-se como: pichações, quebra de vidros, escritos em cadeiras escolares, 

escritos nas paredes com conteúdos escolares, sujeira, lixo, falta de limpeza, falta de 

controle de entrada de pessoas, medo e insegurança traduzido nas relações interpessoais e 
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refletido na quantidade de grades de ferro espalhadas por quase todas as salas e demais 

dependências. 

Para esse tipo de violência algumas ações foram sugeridas, outras podem ser 

acrescentadas como ponto inicial para discussão de um plano. São elas: 

• Fechamento dos portões de acesso, com controle de todas as pessoas que 

entram na escola; 

• Parceria com empresas privadas para recuperação da escola ( aquisição de 

material em troca de espaços de publicidade); 

• Mutirão de limpeza e pintura da escola (envolvimento de professores, pais e 

alunos) 

• Convocação de pais para integração com a escola, fundação de associação de 

pais; 

• Explorar economicamente os espaços da escola que podem gerar receita para 

conservação da escola, tais como : estacionamentos, Out Doors, Auditório, 

entre outros; 

• Exploração dos temas transversais dos Parâmetros Curriculares, tais como 

drogas, violência, prostituição e outros, de maneira continuada na escola; 

• Revisão das práticas dos docentes e da avaliação, pois ficou evidente que o 

sistema de avaliação, representando uma violência simbólica, pode estar 

contribuindo para uma memorização e cobrança como “educação bancária” , 

refletida nos escritos agressivos às paredes da escola; 

• Encontrar formas de interação com as instituições policiais, a fim de 

encontrarem espaços curriculares comuns para temas e discussões interativas; 

• Evitar a colocação de policiais no interior da escola como forma de vigilância; 

procurar formas educacionais para resolução dos problemas de insegurança, vez 

que a violência configurada não atingiu índices tais como em outras escolas que 

apresentam casos de tiros, mortes e alunos armados na escola; 

• Assegurar um sistema de vigilância ao patrimônio da escola de forma presente e 

permanente; 
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• Reestudar o projeto do Complexo IEP, verificando se diante das dificuldades, 

conserva-se o projeto inicial com todas as escolas sem muros , ou isola-se cada 

escola do complexo evitando-se o que se denominou “terra de ninguém” uma 

área comum onde não há presença visível de responsáveis pela administração, 

dado ao abandono e falta de regras e controles (os portões são exemplo disto, os 

pátios comuns outro exemplo). A própria Biblioteca Pública Estadual que fazia 

parte do complexo já se isolou dos demais com a colocação de muros. 

• Elaboração de Projeto de Capacitação de Professores, incluindo-os no Programa 

do Governo Federal: Paz nas Escolas, cujas ações planejadas para até o ano 

2003 tem verba destinada (vide anexo); 

• Solicitação à Secretaria de Educação para que em convênio com a Polícia 

Militar, possa desenvolver programa de treinamento de capacitação de policiais 

para o problema da violência nas escolas, incluindo-os no Programa Federal: 

Paz nas Escolas, cuja destinação de verbas está prevista até o ano 2003 (vide 

anexo). 

 

A violência que ocorre fora da escola e em suas proximidades, caracterizada por 

atos tais como: assaltos praticados por crianças e adolescentes de rua nas paradas de ônibus 

e proximidades, pichações dos muros da escola, possibilidade de comércio de drogas, 

comércio ambulante irregular nas calçadas da escola, cinemas de sexo explícito à 50 

metros da escola; avenidas com intenso tráfego de veículos sem policiais ou guardas nos 

sinais em frente à escola com riscos de atropelamento de alunos, Parque 13 de maio 

mapeado com inúmeras crianças e adolescentes “cheirando cola”  à beira das calçadas 

importunando os pedestres,  má iluminação pública nas avenidas e nas paradas dos ônibus 

tornando os locais esquisitos e desertos. 

Para esse tipo de violência foram sugeridas medidas e outras acrescentamos para 

discussão de um plano para a escola, tais como: 

• Solicitação de policiamento nas paradas de ônibus, via Secretaria de Educação à 

Polícia Militar que tem a obrigação de coibir os delitos de segurança pública; 

• Parceria com ONG’s ligadas a meninos e meninas de rua para um programa de 

inclusão dessas crianças em programa educacional de recuperação de cidadania 
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e vida, sendo a escola um ponto acolhedor, desde que provido de estagiários e 

verba para tal; 

• Solicitação à Guarda Municipal do Recife, de Guardas de Trânsito para os 

semáforos próximos à escola a fim de proteger os alunos de acidentes e 

atropelamentos; 

• Solicitação à Prefeitura Municipal do Recife para coibir o comércio ambulante 

irregular defronte à escola; 

• Solicitação à Prefeitura da Cidade do Recife para atuação junto às crianças e 

adolescentes de rua “cheira cola” presentes no Parque 13 de Maio, instalações 

sob sua responsabilidade e provida de Guardas Municipais, a fim de oferecer 

maior proteção no trajeto dos alunos para a escola e ao sair dela. 

Por fim,  somente um processo democrático tornará possível uma ação educativa 

que possibilite uma ação educativa duradoura junto à questão da violência, ação esta 

perspassada por um treinamento de pessoal e uma disposição cidadã responsável para 

assumir as possibilidades e riscos do que é gerir a coisa pública e se conviver com as 

diferenças.  

É possível ser feliz, mas é necessário que se busque esses dias melhores. Sem o 

esforço da busca, é impossível a alegria do encontro! 
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11. ANEXOS 

 

 

 

• DIÁRIO DE PERNAMBUCO – Reportagem de 15 AGO 99 Domingo – Escola 

permanece referência no ensino do magistério. 

• DIÁRIO DE PERNAMBUCO – Reportagem de 16 JUL 99 Sexta-Feira – Segurança 

nas escolas será feita por ronda. 

• COMUNIDADE PODE REDUZIR VIOLÊNCIA NA ESCOLA – In: 

www.estado.com.br/edição/pano/99/02/18/ger900.html   Reportagem de 19FEV99 –O ESTADO 

DE SÃO PAULO (Jornal) 

• GUIMARÃES, Áurea Maria. CONVIVENDO COM O CONFLITO – In: 
http://eu.ansp.br/~secedusp/cpag2.html  
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