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RESUMO 

Este  trabalho  apresenta  um modelo  de  material  pedagógico  para  auxiliar  professores  do
ensino médio a trabalharem em suas realidades escolares o fenômeno da violência urbana sob
a ótica da Sociologia. Através do guia de pesquisa-ação elaboramos um recurso didático para
que docentes empreendam uma análise, que permita posterior ação, sobre o tema da violência
urbana e seus desdobramentos sociais na trajetória de jovens. Considerando a pesquisa como
princípio pedagógico, elaboramos uma ferramenta ajustada às demandas trazidas pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), pelas novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio (DCNEM) e seus itinerários  formativos.  Temos como objetivo geral  deste
material  pedagógico  oferecer  às  comunidades escolares  uma  ferramenta  sociológica  para
mediar  os  impactos  gerados  pela  violência  urbana  na  trajetória  escolar  juvenil.  E  como
objetivos específicos do mesmo, colaborar  para que as comunidades escolares  possam: I-
Identificar como a violência urbana interfere nas representações sociais dos jovens sobre si;
II.  Mapear  como  a  violência  se  relaciona  com  a  visão  de  futuro  dos  jovens  da  escola
selecionada;  III.  Criar  estratégias  para  atividades  escolares  de  prevenção  à  violência.
Formulamos uma maneira de fortalecer a presença integral da Sociologia na educação básica
como  elemento  mobilizador  de  ações  pedagógicas  e  práticas  interdisciplinares,  além  de
colaborar na percepção da escola como ambiente privilegiado de estudos e intervenções sobre
juventude e violência. Neste trabalho de conclusão de mestrado apresentamos um processo
dividido  em  três  etapas,  tendo  a  metodologia  da  pesquisa-ação  como  fio  condutor.
Vinculamos a pesquisa exploratória com a metodologia do Teatro Social dos Afetos para
construção de um espaço seguro para levantamento de dados e discussão sobre a vivência dos
estudantes e propomos a construção de fóruns para elaboração de ações acerca dos problemas
que emergirem. Como base teórica de nossa proposta utilizamos na discussão sociológica do
trabalho as leituras sobre violência dando enfoque ao conceito de Sociabilidade Violenta e
seus  desdobramentos  na  produção  de  representações  sociais.  Já  no  campo  da  Educação
construiu-se o enquadramento baseado na pedagogia crítica e da autonomia. Ademais, como
resultado desta experiência evidenciamos que o modelo atingiu seu objetivo de atuar como
recurso  para  auxiliar  os  docentes  no  processo  pedagógico  de  aprofundamento  do
conhecimento científico sobre este fenômeno social, além de servir como instrumento para
estimular nos estudantes o estranhamento e a desnaturalização do contexto social no qual
estão  inseridos.  Considerando  a  intermitência  da  presença  da  sociologia  no  currículo  da
educação básica, os novos desafios para a manutenção desta ciência na escola brasileira, a
escassez de materiais pedagógicos para a Sociologia e para o trabalho sobre os impactos da
violência  urbana  na  trajetória  escolar  juvenil,  este  material  contribui  para  o  avanço  e
fortalecimento do ensino e da pesquisa em Sociologia, especialmente sobre as questões de
juventude  e  violência,  no  ensino  básico  e  da  criação  de  estratégias  para  redução  da
vulnerabilidade juvenil a este problema. 

Palavras-chave: Sociologia. Escola. Violência. Juventude. Pesquisa-ação. 

7



ABSTRACT 

This essay presents a model of pedagogical material to help high school teachers to work in
their school realities the phenomenon of urban violence from the perspective of Sociology.
Through  the action  research  guide,  we  developed  a  didactic  resource  for  teachers  to
undertake an analysis, which allows for further action, on the theme of urban violence and its
social consequences in the trajectory of young people. Considering research as a pedagogical
principle, we developed a tool adjusted to the demands brought by the National Common
Curricular  Base  (BNCC),  by  the  new National  Curriculum  Guidelines  for  Secondary
Education  (DCNEM) and  its  formative  itineraries. We  have  as  general  objective  of  this
pedagogical material to offer school communities a sociological tool to mediate the impacts
generated by urban violence on the youth school trajectory. And as its specific objectives,
collaborate so that school communities can: I- Identify how urban violence interferes in the
social representations of young people about themselves; II. Map how violence is related to
the vision of  the future of young people in  the selected school;  III.  Create strategies for
school violence prevention activities. Here, we formulate a way to strengthen the presence of
Sociology  in  basic  education  as  an  element  that  mobilizes  pedagogical  actions  and
interdisciplinary practices,  in addition to collaborate  in  the perception of the school as a
privileged environment for studies and interventions on youth and violence. In this master's
work we present a process divided into three stages, where the action research methodology
appears as the flagship. We link exploratory research with the methodology of the Social
Theater  of  Affections  to  build  a safe  space  for  data  collection and  discussion about  the
students' experiences and we propose the construction of forums to elaborate actions on the
problems that  emerge.  As a  theoretical  frame for our  proposal,  we used the readings on
violence  in  the  sociological  discussion  of  work,  focusing  on the  concept  of  Violent
Sociability and its consequences in the production of social representations. In the field of
Education, the framework was built based on critical pedagogy and autonomy. In addition, as
a result of this experience, we show that the model has achieved its objective of acting as a
resource  to  assist  teachers  in  the pedagogical  process  of  deepening  scientific  knowledge
about this social phenomenon, in addition to serving as an instrument to stimulate students'
strangeness and denaturalization of the social context in which they are inserted. Considering
the intermittency of the presence of sociology in the basic education curriculum, the new
challenges  for  the maintenance  of  this  science  in  the  Brazilian  school,  the  scarcity  of
pedagogical materials for Sociology and for the work on the impacts of urban violence on the
youth school trajectory,  this material contributes to the advancement and strengthening of
teaching and research in Sociology, especially on the issues of youth and violence, in basic
education and the creation of strategies to reduce youth vulnerability to this problem. 

Keywords: Sociology. School. Violence. Youth. Action Research. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho de mestrado é parte de uma trajetória de estudos no campo da violência,

juventudes e educação iniciada na graduação, quando foi produzida a monografia A coruja de

Atena: o papel da escola na política de segurança pública de Pernambuco. Nesta ocasião,

como estudante na Universidade de Pernambuco (UPE) e participante do Núcleo de Pesquisa

em Segurança Pública da Universidade Federal de Pernambuco (NEPS-UFPE), tive contato

com  o  campo  dos  estudos  sociológicos  da  violência.  Mesmo  não  tendo  na  minha

universidade de origem, tampouco em outra universidade do Recife, pesquisadores e grupos

dedicados à investigação das correlações sociológicas entre educação, violência e segurança

pública, foi possível elaborar a monografia de graduação graças às valiosas colaborações dos

professores  doutores  Erisvelton  Sávio  de  Melo  e  José  Luiz  Ratton.  Neste  programa  de

mestrado  continuei  com  a  mesma  curiosidade  científica  de  buscar  correlações  entre  a

violência  urbana  e  o  campo  da  educação.  Esforço  que  resultou  no  trabalho  que  aqui  se

apresenta.  Sob a orientação da professora doutora Viviane Toraci  chegamos ao fim deste

processo com um resultado de relevância social. 

De maneira concomitante à minha inserção no mundo acadêmico, existe um lugar

social com uma trajetória de vida que transforma esse tema em uma questão existencial para

mim. Iniciei meu curso de graduação na juventude, como um jovem engajado em atividades

do Fórum de Juventudes do Cabo (FOJUCA), uma organização social composta por jovens

da referida  cidade para monitoramento de  políticas públicas para  este  grupo.  O tema da

violência assume também um lugar nas lutas sociais que me interessam. Neste breve relato

não  posso omitir  o  fato  de  que o autor  deste  trabalho  é um jovem negro  recifense,  ex-

estudante de escola pública, licenciado em uma universidade pública, crescido e morador da

cidade do Cabo de Santo Agostinho em um período de tempo no qual esta cidade se torna a

mais vulnerável  para um jovem viver.  Também em um momento no qual Pernambuco, o

Nordeste e o país se deparam com um crescimento no número de homicídios e de pessoas

encarceradas por questões relacionadas aos mercados de drogas.  O perfil social majoritário

desses indivíduos é marcado pela cor da pele, a classe social e por estarem na faixa etária

juvenil. Se conceitos possuíssem rostos, a vulnerabilidade social à violência no Brasil teria o

rosto das diversas pessoas que compartilham a vida no território metropolitano comigo, teria

o meu rosto. 

O homem, o tempo em que vive e sua obra possuem fronteiras muito tênues. O velho

12



Marx  já  expôs  a  necessidade  de  superar  a  posição  de  apenas  interpretar  o  mundo,

transformando-o.  De  certa  forma,  esse  posicionamento  político guia  este  trabalho.

Respeitando as regras do método, construímos não apenas um diagnóstico da realidade, mas

uma ferramenta que pode ser utilizada para tentar intervir nesta. 

Outro momento importante, e até decisivo, para a existência do presente trabalho foi

a minha presença como bolsista da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado

de  Pernambuco  (Facepe)  no  Laboratório  Multiusuários  em  Humanidades  (multiHlab),

equipamento  do  Mestrado  Profissional  de  Sociologia  em  Rede  Nacional  na  Fundação

Joaquim Nabuco (ProfSocio/Fundaj). Isto oportunizou minha participação na pesquisa Teatro

como  Método,  que  tinha  como  objetivo  investigar  as  contribuições  da  utilização  de

metodologias  teatrais  como método de  pesquisa  social  sobre as  relações  de  jovens  com

ambientes violentos. Financiada pela Arts and Humanities Research Council (AHRC - Reino

Unido), por intermédio da Universidade de Leeds (Inglaterra) e em parceria com o Projeto

Quixote (SP), o Coletivo Teatral Garoa (SP) e a Fundação Joaquim Nabuco, tendo como uma

das co-pesquisadoras a coordenadora do laboratório e minha orientadora, Viviane Toraci. A

pesquisa ainda  propôs a  construção de  uma rede  de  pesquisadores,  artistas,  membros  de

organizações governamentais e não governamentais que trabalham a relação entre violência e

escola. 

A pesquisa  piloto ocorreu em Recife  por conta  de uma articulação proposta pela

professora Viviane Toraci,  em nome da Fundação Joaquim Nabuco, que deslocou para o

Recife o espaço de aplicação do campo (que seria realizado em São Paulo). As atividades

foram  divididas  em  três  etapas,  sendo  a  primeira  delas  um  encontro  com  a  Rede  de

Colaboradores  com a finalidade  de apresentar  os objetivos  da  pesquisa,  vivenciar  alguns

jogos teatrais  que seriam aplicados no campo e planejar  as ferramentas  necessárias  para

validação da experiência piloto para identificação da validade do método. A segunda etapa

consistiu  em  aplicar  o  piloto  no  campo,  realizando  os  jogos  teatrais  com  estudantes  e

professores da escola selecionada de modo identificar o problema que mais afetava os grupos

e  promover  um  fórum  escolar  para  compartilhar  o  tema  com  outros  integrantes  desse

ambiente. Na ocasião, o tema do machismo foi elencado pelos estudantes como sendo uma

questão geradora de conflitos de diversas ordens no ambiente. Já com os professores atentou-

se  a  fazer  surgir  questões  relacionadas  às  condições  de  trabalho  da classe  no estado  de

Pernambuco. Dessa experiência foi possível ver os jogos sendo aplicados e imaginar outros

usos. Na última etapa da pesquisa, houve o segundo encontro da Rede de Colaboradores para

compartilhar os dados colhidos, apresentar como se deu as atividades no campo e promover
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uma reflexão sobre a validade do método. 

O trabalho de campo foi conduzido pela atriz e doutora em Psicologia Social Kelly

Fernandes,  formuladora do Teatro Social dos Afetos,  com o auxílio da psicóloga Daniela

Garcia. Como pesquisadoras, além de Viviane Toraci e Kelly Fernandes, integraram a equipe

a doutora em Ciência Política Polly Wilding (coordenadora da pesquisa)  e  a doutora em

Artes Anni Raw, as duas últimas ligadas à Universidade de Leeds. O multiHlab, além de ser

responsável pela logística das atividades da pesquisa no Recife, também agregou à equipe

dois bolsistas dedicados ao projeto, a comunicóloga Karla Delgado e o autor deste trabalho

de conclusão de mestrado. Nós dois fomos responsáveis pelo registro em vídeo e fotos das

atividades de campo,  comunicação  com a Rede de Colaboradores  por  meio da  criação e

atualização do site da pesquis1a e episódios em podcast, além de participar de atividades do

campo,  em  momentos  de  mediação  dos  jogos  e  de  relacionamento  com  os  estudantes

integrantes do grupo da pesquisa. 

A partir da minha imersão nesse projeto piloto pude refletir acerca do meu próprio

projeto de conclusão de curso que ainda estava em fase de construção e de como aquela

experiência ligada aos métodos propostos pelo Teatro Social dos Afetos poderiam contribuir

para minha elaboração. Ao observar e aplicar os jogos teatrais, um aspecto que parecia ser

possível elaborar mas não estava posto ali, pela própria natureza da pesquisa e das pessoas

envolvidas, era como realizar a ponte com as teorias sociológicas sobre violência e o ensino

de Sociologia na escola. A esta altura eu já tinha o conceito de Sociabilidade Violenta como

instrumental a ser mobilizado no meu trabalho e é ele que funciona como pano de fundo

teórico para nosso material didático, ainda que seja possível uma multiplicidade teórica e

científica na aplicação do que elaborou-se. No projeto Teatro como Método, as violências

que emergiram das experiências do grupo de estudantes foram relacionadas ao machismo,

homofobia  e  bullying. No  caso  do  presente  trabalho,  buscaremos  abordar  as  questões

relacionadas à violência urbana. 

Inicialmente, este trabalho de conclusão seria uma intervenção pedagógica em uma

escola na cidade do Cabo de Santo Agostinho. Contudo, o agravamento da pandemia a partir

da segunda metade do ano de 2020 e a morosidade na vacinação da população brasileira

tornou o país epicentro da pandemia na América Latina. Essa situação gerou a paralisação

dos profissionais da educação em Pernambuco, que argumentavam sobre a impossibilidade

da retomada presencial das atividades educativas em meio à crise sanitária instalada, além da

baixa  adesão  de  estudantes  à  modalidade  de  ensino  híbrido  e  até  às  provas  do  ENEM

1 O site da pesquisa está disponível em: https://teatrocomometodo.wixsite.com/meusite  .  
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realizadas em janeiro de 2021. Considerando esta situação que gera impasses administrativos

na  escola  e  a  nossa  responsabilidade  como  profissionais  da  educação,  pesquisadores  e

cidadãos com a vida e a segurança biológica dos estudantes, não faria sentido insistir em

realizar  um trabalho  onde  jovens  menores  de  18 anos  seriam expostos  a  atividades  que

demandam contato físico e proximidade a menos de 1 metro e meio de distância. Com a

impossibilidade de defendermos um trabalho de intervenção pedagógica sem sua aplicação

no campo,  e  a  visão  sobre os  rumos  do  contexto  ser  turva,  modificou-se  a  natureza  do

trabalho. O que seria uma intervenção tornou-se uma proposta de material pedagógico com

testagem feita  com docentes  de Sociologia na Educação  Básica,  uma vez que eles são o

público-alvo, apesar dos estudantes terem papel de grande relevância no processo. 

De  acordo  com  o  manual  de  trabalhos  de  conclusão  de  curso  do  ProfSocio,  os

materiais  pedagógicos  propostos  pelos  mestrandos  da  rede  consistem  na  produção  de

recursos que ofereçam suporte para professores e/ou alunos. Nosso esforço se deu no sentido

de oferecer aos docentes de Sociologia e a comunidade escolar na qual o mesmo se encontra

inserido um recurso para trabalhar o fenômeno da violência não apenas como temática dentro

das aulas dedicadas aos conteúdos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) ou da parte

diversificada, mas propor a partir da Sociologia uma atividade pedagógica sobre a violência

que possa englobar vários setores e momentos da escola. Considerando as novas diretrizes do

ensino médio brasileiro, sobre as quais nos debruçamos no decorrer do texto, construímos um

recurso que considera a pesquisa como princípio educativo da Sociologia na escola e também

que se encontra sintonizado com a concepção trazida na BNCC e nos parâmetros para criação

dos Itinerários Formativos de elaborar processos de intervenção e mediação na escola sobre a

violência. Como é possível constatar mais à frente, defendemos que a Sociologia, mais do

que  uma  disciplina  com  uma  carga  horária  semanal  de  50  minutos,  é  uma  ferramenta

indispensável  ao  novo  ensino  médio  e  que  pode  ser  utilizada  por  toda  a  sociedade  no

processo de pesquisa e na criação de estratégias de convivência com os impactos da violência

na trajetória de vida dos jovens que convivem por tempo prolongado em ambientes violentos.

Nossa proposta de material  pedagógico busca contribuir para o  preenchimento de

lacunas presentes nos livros didáticos, na abordagem da violência como tema curricular e de

interesse das unidades de educação. Trata-se de um recurso que ao utilizar métodos do campo

da pesquisa-ação em conjunto com teorias sociológicas oferece às comunidades escolares de

todo o país,  e também outras esferas da sociedade  civil  e do Estado preocupadas com a

violência urbana, um recurso para mediar os impactos deste fenômeno social no ambiente

educativo. Nosso recurso pedagógico é um processo composto por um conjunto de atividades
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que  oferecem  suporte  teórico  e  metodológico  para  aqueles  que  se  disponibilizam  a

compreender e agir acerca desta questão. 

A violência, em todas as suas formas, está na ordem do dia em todo o país, seja na

televisão, nas mídias sociais ou nas conversas de canto. Mesmo assim, ao analisarmos os

quatro livros didáticos presentes no Guia do Plano Nacional do Livro Didático do ano de

2018  que  vigorou  até  2020  (PNLD  2018),  apenas  dois  apresentam  conteúdos  sobre

Sociologia da violência. A segunda edição do livro Sociologia em movimento, da Editora

Moderna,  apresenta  na  unidade  6  uma reflexão  acerca  de  questões  centrais  na  vida  das

cidades do século XXI, trazendo no capítulo 13 desta unidade um texto sobre Sociedade e

espaço urbano. Nele, é dedicado um tópico aos conflitos urbanos, destacando a violência e a

privatização do espaço público. Neste tópico, três páginas se dedicam a falar sobre como a

Sociologia explica o fenômeno da violência nas cidades, como isso cria uma cultura do medo

e apresenta ao leitor de maneira breve que a Sociologia possui diversas teorias que explicam

a violência, citando que dentre estas estariam: 

A “Desorganização” social, de matriz evolucionista; a da “Frustração”, que atribuía à
desigualdade de oportunidades o envolvimento com a criminalidade; a do “Rótulo”,
que  criticava  as  anteriores  e  atribuía  às  instituições  governamentais  uma  ação
discriminatória  contra  jovens  de  minorias  étnicas  e  pobres;  e  a  “Crítica”,  que
apontava para a necessidade de reforma do sistema penal, acabando com a própria
ideia  de  prisão,  aquela  se  resume  apenas  a  castigo  e  vingança,  sentimentos
impróprios para uma organização social moderna (SILVA et all, 2016, p.316). 

Contudo,  não  existe  nenhuma  janela  de  explicações  ou  texto  complementar  que

aprofunde ou que pelo menos explique esses conceitos de maneira minimamente detalhada, o

que supõe que o docente que opte por abordar  o conteúdo utilize outras fontes.  A única

exceção é sobre a cultura do medo, para a qual existe uma caixa onde se tem um parágrafo

explicando o termo. Também se menciona que estas teorias apresentam um problema: não

vincular suas explicações aos condicionantes de raça e classe, gerando um grupo de críticos

que por vezes tomam o caminho da Sociologia da juventude para dar conta do que não seria

capturado. O livro ainda indica a leitura de obra sobre o crime e a segregação urbana em São

Paulo e apresenta uma janela com o resumo da biografia da antropóloga Alba Zaluar. 

O outro livro didático que apresenta o tema da violência é o Sociologia para jovens

do século XXI, da Editora Imperial Novo Milênio, que está em sua terceira edição revisada e
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ampliada. Na unidade 3 do livro tem-se um capítulo inteiro dedicado ao tema da violência. O

capítulo  21  apresenta  o  total  de  20  páginas  e  se  dedica  a  apresentar  a  violência  sob  a

perspectiva sociológica, propondo um cruzamento entre violência e desigualdades sociais.

Neste  caso,  pela  maior  quantidade  de  páginas  dedicadas,  encontra-se  um conteúdo mais

aprofundado.  Os  autores  iniciam  apresentando  situações  sobre  operações  policiais  nas

favelas  e  a  discriminação  dos  moradores  dessas  áreas  e  daí  deslocam  o  texto  para  as

explicações teóricas sobre o conceito de violência, vista como um fenômeno, trilhando para

uma análise de como as desigualdades econômicas poderiam ser pensadas como elemento

motriz da violência.  Chega ao ponto final falando sobre estrutura do mercado de drogas,

tomando como ponto para observação as dinâmicas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nessa

obra, a opção editorial é por não apresentar variadas teorias, mas centrar em algumas visões

do campo da teoria crítica, citando as noções de Bourdieu, Marx, Luiz Eduardo Soares, Loic

Wacquant, Manuel Castells, entre outros. 

Ambos os livros propõem atividades para realização com os alunos para fixação do

conteúdo exposto.  Em  Sociologia em movimento  vê-se apenas  alguns pontos  para  que o

professor  conduza uma reflexão em grupo e em seguida questões do ENEM para serem

resolvidas. No livro Sociologia para jovens do século XXI, o capítulo apresenta um texto de

uma professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro

sobre as drogas do ponto de vista químico. Em seguida propõe um diálogo com a turma e a

resolução de questões de vestibulares sobre o tema. 

Se observarmos essa breve leitura sobre a presença do tema no material didático que

chega às escolas, vemos que as sugestões levadas aos professores,  caso em sua escola se

tenha adotado um desses livros, para fazer uma abordagem sobre violência com o aparato

teórico da Sociologia seria com aulas expositivas. Que é o que encontra-se tanto no manual

de professores quanto na parte direcionada aos estudantes. Não é oferecido nenhum tipo de

material  complementar  para  ser  utilizado  na  própria  disciplina,  tampouco  os  livros

apresentam estratégias de investigação científica ou de ações para pensar como essa violência

se imbrica  com a  escola.   É  bem verdade  que  o Novo Ensino Médio  estando em vigor

plenamente  não poderá,  pelo menos de  maneira   oficial,  utilizar  os  livros  de  um PNLD

vencido. No entanto, ainda não está claro o perfil  dos materiais didáticos que chegarão às

escolas nesta nova fase da educação nacional2 de modo a cumprir as novas diretrizes para

2  O edital para o PNLD 2020 ficou no meio de uma crise institucional que ocasionou demora na finalização dos
processos de escolha e chegada dos livros nas escolas. No caso dos livros didáticos, três meses depois de 
lançado o edital foram retiradas as necessidades de: Revisão de erros de impressão, retratar adequadamente a 
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Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Se pensarmos para além dos materiais necessários

para o ensino dos conteúdos previstos pela BNCC, encontramos também a demanda gerada

pelos Itinerários Formativos, disciplinas eletivas e projetos integradores, imaginando que será

preciso uma série de recursos que possam auxiliar na concretização do que foi estabelecido

por lei. Nosso trabalho é uma das possibilidades existentes dentro deste cenário. 

Do ponto de vista da caracterização, este trabalho se encaixa na modalidade material

pedagógico, na espécie recurso e se trata de uma ferramenta que utiliza as técnicas do Teatro

Social  dos  Afetos  e  de  teorias  da  Sociologia  da  violência  para  intervenção  e  mediação

sociocultural, direcionada aos docentes e a equipe gestora da escola. Ao construirmos este

material definimos como objetivo geral do nosso artefato oferecer às comunidades escolares

uma ferramenta sociológica para mediar impactos gerados pela violência urbana na trajetória

escolar juvenil. E como objetivos específicos deste queremos: I- Identificar como a violência

urbana interfere nas representações sociais dos jovens sobre si; II. Mapear como a violência

se relaciona com a visão de futuro dos jovens; III. Criar estratégias para atividades escolares

de prevenção à violência. 

Este  trabalho  está  dividido  em sete  capítulos.  No primeiro,  intitulado  “Violência

também  é  questão  de  escola",  apresentamos  brevemente  o  fenômeno  da  violência  no

nordeste brasileiro por meio de uma contextualização com dados de homicídio nessa região e

tendo maior enfoque em Pernambuco. Apresenta-se, ainda, a questão social da violência em

suas conexões com a escola  Trazemos neste capítulo o referencial teórico da Sociabilidade

Violenta de Machado da Silva, que dá base ao nosso material, e ainda a releitura do conceito

feita por Wernec e Tallone, além da ideia de relações de confiança e desconfiança aplicadas

ao contexto escolar. 

No segundo capítulo, “Depois que o sinal tocar: o papel da Sociologia no ambiente

escolar”, discutimos sobre concepções de uma escola crítica e autônoma possível em nosso

contexto e como a presença integral da Sociologia nesse ambiente pode ser parte do caminho

para se atingir isto. 

No terceiro capítulo de título “Protagonismo juvenil e projeto de vida em contextos

de violência urbana’’, apresentamos como as noções de protagonismo que a nova BNCC traz

podem ser  vistas  a  partir  da  legislação  federal  sobre  juventude  baseando-se  na ideia  de

diversidade étnica do país, promoção da agenda de combate à violência contra a mulher, promoção da cultura 
Afrobrasileira e indígena, isenção de publicidade de marcas e produtos comerciais, apresentar as referências 
bibliográficas do texto. Essa situação gerou polêmica, protestos e atrasos. 
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autonomia. Também falamos de como a ideia de projeto de vida presente nesse documento

normativo pode considerar as questões de juventude em vulnerabilidade social a violência. 

No  quarto  capítulo,  que  tem  como  nome  “Intervir  e  pesquisar:  Caminhos  da

imaginação  sociológica  na  escola”,  discutimos  sobre  como  a  noção  de  imaginação

sociológica aliada à pesquisa-ação pode servir à escola enquanto uma estratégia para reforçar

a importância da pesquisa como princípio educativo. 

No quinto capítulo, “Sociologia para um novo ensino médio”, fizemos o esforço de

pensar esta ciência dentro dos parâmetros da Base Nacional  Comum Curricular,  traçando

algumas  possibilidades  de  atuação desta  na  escola  para  além do ensino  como disciplina

autônoma no currículo. 

No sexto capítulo, falando sobre o nosso material pedagógico, apresentamos a lógica

sob a qual construímos nossa proposta. Direcionando-nos ao docente que se propor aplicar a

pesquisa-ação,  fazemos  a  ligação  de cada  etapa  do processo  com os objetivos do nosso

trabalho de modo que se visualize melhor. 

No  sétimo  capítulo  trazemos  a  análise  dos  questionários  aplicados  na  fase  de

testagem do  recurso,  tendo como público-alvo  docentes  em regência  das  disciplinas das

Ciências Humanas e  Sociais Aplicadas, quais foram as contribuições que recebemos e como

calibramos a proposta inicial a partir das observações dos respondentes. 

Vale  mencionar  ainda  que no apêndice  do trabalho  está  o  guia de  aplicação  das

atividades revisado e o questionário enviado aos professores. Isto posto, esperamos que o

leitor  possa ter  uma melhor visibilidade  de como estruturamos  o trabalho e  se localizar

melhor nas discussões e etapas propostas. 
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1. VIOLÊNCIA TAMBÉM É QUESTÃO DE ESCOLA

A relação  entre  violência e  escola  pode ser  pensada a partir  de diversos  prismas.

Pode-se  fazer  a  leitura  da  violência  dentro  do  próprio  ambiente  escolar,  no  que

convencionamos  no  Brasil  nomear  de  violência  na  escola.  Mas  por  outro  lado  podemos

pensar a escola em ambientes violentos, e nesta segunda acepção temos a penetração de um

contexto social mais amplo na realidade em escala micro. O Brasil é um país com altas taxas

de homicídios. De acordo com o Atlas da Violência (IPEA, 2019) publicado pelo Instituto de

Pesquisa Econômica Aplicada em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o

nosso país guarda uma taxa de assassinatos 30 vezes maior que a Europa. No ano de 2019

foram  41.635  casos  de  homicídios  registrados  no  Brasil,  de  acordo  com  o  Monitor  da

Violência, plataforma do G1 em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o

Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Ainda,  de acordo com a

mesma fonte, no ano em questão o estado de Pernambuco apresentou o total de 3.466 casos

de assassinatos. 

Nos últimos 30 anos o Brasil viu a escalada da violência urbana sendo materializada

no recrudescimento do número de homicídios, sobretudo na região Nordeste, e o aumento do

número de crimes contra o patrimônio e o registro de estupros. Os crimes letais intencionais

no Nordeste eclodiram na década de 2010, aumento que levou alguns estados desta região ao

topo  do  ranking  nacional.  No  ano  de  2017,  os  nove  estados  que  compõem  a  região

apresentaram uma taxa de 48 homicídios por cem mil habitantes, a maior do país (MANSO,

2019). Entre os nove estados que compõem a região nordestina do país, dois apresentaram

taxas que superaram os 5 mil homicídios por ano, como é o caso da Bahia e de Pernambuco.

O primeiro registrou 6. 200 casos e o segundo 5.427. É importante ser mencionado esse

período, pois ele funciona como um marco da explosão dos números da violência no nordeste

e deixa evidente o processo de expansão da violência na região. 

Os  jovens  representam  uma  parcela  estratégica  para  a  questão  da  produção  de

violência, letal ou não, visto que essa faixa populacional concentra a maioria dos indivíduos

que são ofensores ou vítimas. De acordo com o relatório da UNICEF intitulado A Familiar

Face: Violence in the lives of children and adolescents  (2017), o Brasil é o sétimo país de

todo o mundo que mais mata jovens. De acordo com dados do Atlas da Violência, no período
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entre 2006 e 2016, mais da metade das vítimas de homicídios em Pernambuco eram jovens

entre 15 e 25 anos. 

Quando  direcionamos  nosso  foco  analítico  para  a  realidade  pernambucana,  mais

especificamente para as cidades da Região Metropolitana do Recife, percebe-se um espaço

sociogeográfico  complexo  e  permeado  por  dinâmicas  de  violências.  Além  da  tendência

estatística de manutenção de altas taxas de homicídios, que podem ser conferidas nos boletins

de conjuntura criminal  da Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco e que já

foram analisadas em trabalho anterior (MARIANO, 2017), a referida região possui a cidade

que  apresenta  a  posição  de  líder  no  Índice  de  Vulnerabilidade  Juvenil  à  Violência  e

Desigualdade  Racial  elaborado  pela  Secretaria  de  Juventudes  do  Governo  Federal  em

parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Ministério da Justiça e UNESCO: a

cidade do Cabo de Santo Agostinho. A primeira versão do índice foi publicada em 2014 e sua

última versão  em 2017,  quando o município se apresentou  mais uma vez como líder do

ranking e possuindo a maior parcela da juventude em vulnerabilidade à violência. Os dados

relacionados à violência apresentam um dos problemas sociais que afetam o Brasil. Outros

indicadores revelam um panorama ligado a uma profunda e persistente desigualdade social. 

Nosso modelo econômico oscila na oferta de emprego para jovens e, no campo da

educação, esta desigualdade se manifesta no acesso às redes de ensino, alfabetização precária

e uma grande taxa de evasão escolar, como nos mostram as estatísticas oficiais. De acordo

com a Síntese de Indicadores Sociais do IBGE do ano de 2019, entre os 20% dos brasileiros

com menores rendimentos domiciliares, a taxa de evasão escolar de jovens entre 15 e 17 anos

alcançou  um  percentual  de  11,8%.  Quando  observamos  a  faixa  dos  80%  com  maiores

rendimentos, essa mesma taxa cai para 1,8%. No Nordeste do país, a taxa de evasão escolar

dos jovens na faixa etária que compreenderia o ensino médio é de 9,2%, a maior do país. O

que nos apresenta os impactos das desigualdades regionais na educação dos jovens. 

A partir dos dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar (IBGE, 2015), vemos que

entre os estudantes na faixa etária de 13 a 15 anos o percentual de absenteísmo por questões

relacionadas à insegurança no trajeto casa-escola-casa foi de 13,5%. “Para os escolares na

faixa etária de 16 a 17 anos o percentual  foi de 12,4%. O percentual  de absenteísmo por

insegurança na escola foi de 11,4% para os escolares com 13 a 15 anos de idade e de 8,1%

para os escolares do grupo etário de 16 a 17 anos” (IBGE, 2015, p. 93). 

1.1 Quando a violência encontra a escola
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O impacto da violência no ambiente da escola é apresentado por uma série de estudos

brasileiros e também internacionais.  Um dos estudos nacionais de grande importância foi

realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2006), o qual indica que a

probabilidade de uma turma ter um professor fixo reduz aproximadamente em 40% quando

há presença de violência na escola. Isso aponta para uma constante rotatividade docente em

unidades de ensino nessas condições. 

O relatório “Infância Desprotegida” (2019), realizado pela organização estadunidense

Visão Mundial,  que mantém atividades no Brasil,  apresenta-nos um panorama da relação

entre violência e educação infanto-juvenil. Mesmo que o universo desta pesquisa não tenha

sido estudantes do ensino médio, ela apresenta dados muito significativos para o problema

que  focamos  neste  trabalho,  uma vez  que  estudantes  do  ensino  fundamental  estatal  irão

compor  grande  parte  do  público  atendido  pelo  ensino  médio  ofertado  pelo  governo.  De

acordo com este relatório, que buscou analisar a percepção dos estudantes sobre a violência,

vemos que: “A escola é o ambiente em que crianças e adolescentes se sentem mais inseguros.

Espaço marcado,  sobretudo, pela  violência  entre  os próprios  alunos.  Também a violência

direta e a urbana evidenciam a necessidade de reconhecer que os problemas escolares não se

limitam aos muros da escola” (VISÃO MUNDIAL, 2019, p.10). 

Estas são algumas das formas pelas quais a violência atinge o ambiente escolar. Os

dados acima mencionados apresentam como as dinâmicas de violência no entorno da unidade

afetam o funcionamento da atividade fim, o ensino. Outro aspecto relevante na discussão

sobre as relações entre violência e trajetória  escolar  passa pelo debate sobre onde estaria

localizada a escola dentro do fenômeno da violência urbana. Pesquisadores das diversas áreas

das Ciências Sociais se dividem neste ponto, visto que alguns propõem interpretações com

lentes macrossociais e advogam que as raízes da violência que aparece na escola são externas

(Ohsako, 1997; Charlot, 1997 apud TAVARES DOS SANTOS, 2001), enquanto outros se

preocupam em compreender com a ótica micro social (BOURDIEU,1999; DOUBET, 2003),

focando nas situações escolares e nas dinâmicas da cultura institucional e das relações que ali

se estabelecem. 

Outros  estudos  tentam  encontrar  um  enfoque  de  nível  mediano  partindo  do

pressuposto da complexidade do fenômeno da presença da violência e do seu impacto no

ambiente da escola. Outras dimensões também estão entrando nos debates sobre violência e
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escola, algumas até criando campos de intersecção entre Sociologia e Psicologia Social. Aqui

podemos destacar  as pesquisas sobre vitimização e percepção da violência,  nas quais são

investigados os tipos de violências mais recorrentes dentro do ambiente escolar ou no seu

entorno, tendo por vítimas os profissionais da educação ou estudantes. 

Também,  temos  as  pesquisas  sobre  a  presença  de  armas  no  ambiente  escolar

(ABRAMOVAY E RUA, 2002).  Como o Brasil  é  um país com altas  taxas de violência

armada,  não  é  incomum  que  escolas  públicas  e  privadas  identifiquem  este  artefato

transpassando seu espaço. Ainda, entre as produções recentes, podemos mencionar que existe

um esforço para consolidar pesquisas que compreendam como as organizações pertencentes

ao tráfico de drogas se relacionam com o ambiente escolar (GUIMARÃES, 1995; ZALUAR,

1994).  Apesar  de  não  se  tratar  do mesmo fenômeno  social,  as  pesquisas  sobre  como as

gangues e grupos juvenis estabelecem relações com a escola antecedem as pesquisas sobre o

tráfico. Estudos sobre furtos e roubos às escolas também fazem parte do estado da arte neste

campo. 

Outra  temática  importante que  vem sendo trabalhada  no campo da violência  com

recorte na escola são as violências motivadas por gênero, raça e bully. Estas questões estão

no campo da produção de conhecimento científico sobre violências, mas também são alvo de

uma  série  de  atividades  pedagógicas,  projetos  de  organizações  não  governamentais  e

movimentos sociais. Sobre a violência motivada por gênero temos como destaque a violência

contra a mulher, que nesse processo de tomada de ações de combate conta com a participação

de outras instituições do Estado, como os Tribunais e Varas, Ministérios Públicos, Polícias e

Guardas civis compartilhando o espaço escolar para tratar sobre o tema. 

1.2 Sociabilidade Violenta

Com efeito, este modelo de atividade será guiada no plano teórico por uma concepção

de violência  que  nos  permita  manejar  as  ações,  os  achados  empíricos  apresentados  pelo

campo e também que delimite nossa visão permitindo observar os aspectos do fenômeno da

violência que nos interessa. 

Para tal recorremos à noção de Sociabilidade Violenta de Machado da Silva (1999)

para explicar a violência urbana no país a partir da proposição que compreende a emergência

de uma ordem social baseada na violência. Essa abordagem propõe perceber a existência de
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relações entre a produção simbólica e certas práticas sociais em seu caráter mais imediato. O

autor  apresentou  este  conceito  nos  anos  1990  como uma  proposta  teórica  no  campo  da

Sociologia para compreender a criminalidade urbana sob o viés qualitativo. Como o autor

introduz  no  artigo  “Sociabilidade  Violenta:  por  uma  interpretação  da  criminalidade

contemporânea  no  Brasil  urbano’’  (MACHADO  DA  SILVA,  2004)  a  interpretação

dominante,  da qual ele se posiciona como opositor,  defende as noções derivadas  de uma

teoria  da  anomia,  na  qual  a  violência  urbana  seria  um  conjunto  de  comportamentos

desprovidos de sentido, realizados por alguns indivíduos que se desviam de uma ordem social

estabelecida. 

A perspectiva  apresentada  por  Machado  da  Silva  traz  uma visão  mais  capilar  do

processo, menos estatizante, apesar de não apagar os condicionantes estruturais. Para ele, a

“violência urbana representa um complexo de práticas hierarquicamente articuladas – ou seja,

uma ordem social – e não apenas um conjunto inorgânico de comportamentos individuais,

cujo sentido está fora deles, nos padrões de conduta que constituem a ordem social da qual

tais  comportamentos  se desviam” (MACHADO DA SILVA, 2004, p.  62).  O autor ainda

aponta  para  a  existência  de  um  processo  recorrente  nas  grandes  cidades  do  país  de

consolidação de uma ordem social que tem como princípio organizativo o recurso universal à

força e esta se encontraria já manifesta no âmbito das rotinas cotidianas dos sujeitos e grupos.

Por  outro  lado,  esta  Sociabilidade  Violenta  não  extingue  os  padrões  convencionais  de

sociabilidade, mas existe numa lógica de continuidade. 

A violência urbana também é proposta como representação social, ou seja, modela

comportamentos e práticas. As práticas que essa representação destaca estão relacionadas ao

sentimento  de  segurança  existencial  atinente  à  integridade  física  e  patrimonial,  que  são

elementos garantidores de uma certa aparência de normalidade. Porém, o autor completa que

essa representação não possui  neutralidade e se estabelece a partir da vivência de grupos

específicos.  Para  Abreu  (2015),  a  questão  sociológica  chave  nesta  reflexão  não  seria

desmascarar  essa  representação  como  falsa,  mas  revelar  o  conteúdo  prático  dela.  Neste

sentido valeria a pena: 

Repetir que as atribuições de sentido da violência urbana implicam, direta ou indiretamente, o

reconhecimento pelas populações urbanas da fragmentação de suas rotinas cotidianas. Neste

sentido, os modelos de conduta a que se refere esta representação procuram lidar com o medo

e a percepção de risco pessoal e expressam, implicitamente, uma participação subordinada no
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complexo de práticas que constitui a violência urbana. Em outras palavras: as populações que

produzem  esta  representação  e  por  ela  organizam  (parte  de)  suas  condutas  não  são  as

"portadoras" (os agentes produtores) do sentido desta ordem social (SIlva, 2004, p. 62) 

E ainda: 

Construir  a  representação  da  violência  urbana  apenas  lhes  permite  uma  adesão
orgânica que, em última instância,  valida esta  ordem social  e ao mesmo tempo,
reorganiza a vivência e permite a compreensão de uma rotina cotidiana fragmentada
(Silva, 2004, p.62). 

O foco do nosso trabalho não é testar as possibilidades e limitações do conceito de

Sociabilidade Violenta, tampouco empreender uma explicação sobre a gênese da violência

urbana brasileira ou gênese da relação entre juventude e violência. Como este é um trabalho

que  propõe  um  modelo  de  processo  sensibilizador  queremos  chegar  a  uma  ferramenta

sociológica  que  possa  ser  utilizada  por  educadores  e  os  permita  compreender  como  as

representações  geradas  pela violência  urbana influenciam na trajetória  escolar  dos jovens

estudantes e abra espaços para a discussão sociopolítica, em variados espaços públicos, de

“medidas capilares, no plano das práticas cotidianas, que estimulem o reconhecimento mútuo,

de modo a reconstituir a alteridade cancelada pela forma de vida representada pela violência

urbana” (MACHADO DA SILVA, 2004, p. 79). 

1.3 Sociabilidade Violenta como representação social

A noção de Sociabilidade Violenta foi cunhada pela primeira vez nos anos 1990 e

com o  passar  do  tempo  foi  sendo  revista  por  seu  criador  e  revisitada  por  sociólogos  e

sociólogas do Brasil que atuam com pesquisas nos campos da violência,  mas também da

moral  e juventude (ZALUAR, 2004; MISSE, 1999).  De certa forma o esforço conceitual

machadiano serviu e serve como a construção de um enquadramento mais amplo que permite

não apenas a elaboração de trabalhos que tentam mobilizar, no campo empírico, sua noção de

maneira mais ou menos integral, mas também permite outros desdobramentos que oferecem

interpretações sobre vários aspectos de sociabilidades em contextos urbanos violentos. 

Werneck e Talone (2019) produziram uma tentativa de reenquadramento do conceito

que  serve  ao  argumento  do  nosso  trabalho.  A  ideia  dos  autores  é  que  ao  observar  a

Sociabilidade  Violenta  como  uma  representação  social  pode-se  falar  em  um  elemento

efetivador  de  práticas  dos  atores  sociais  e  seria  preciso  falar,  ainda,  em  um  esquema
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metafísico / dispositivo de efetivação das ações. De acordo com os autores, Machado da Silva

apresenta metafísica como sendo “um sistema de signos comuns”, uma forma de expressão

padronizada até certo ponto que teria mais a ver com o apontamento das características de

como  atores  sociais  agem  visando  mais  o  ajustamento  do  que  a  modulação  dos

comportamentos. 

Nesse  sentido,  Werneck  e  Talone  propõem  a  Sociabilidade  Violenta  como  uma

metafísica distópica baseada na violência.  Essa distopia realizada  seria uma projeção dos

problemas que dizem respeito à “violência urbana” – e sua radicalização como uma forma de

vida,  uma sociabilidade –com que os atores acreditam lidar em suas rotinas.  E isso gera

expectativas  em  relação  ao  outro.  Como  nosso  trabalho  quer  propor  um  recurso  para

realização de um processo sensibilizador, e nosso método considera a dimensão afetiva dos

jovens como elemento chave para construção de ambientes seguros,  sendo um facilitador

para a exposição de falas sobre momentos de tensão, além de pensar o corpo como elemento

fundamental nesse processo, esta reflexão sobre o plano objetivo e o intersubjetivo oferece a

chance de tornarmos nossa ferramenta mais robusta. 

Levar os jovens a pensarem suas experiências diárias com a violência pode ser parte

de um caminho para a desnaturalização da vida cotidiana e isso oferece chance para que essas

projeções  coletivas  dos  problemas  sociais  gerais  que  servem  de  base  para  a  metafísica

distópica sejam questionados, que estratégias para desmontar os efeitos sociais dessa sejam

traçados e postos em prática. 

Por mais que Machado (2008) no célebre livro Vida sob cerco: violência e rotina nas

favelas  do Rio  de Janeiro  tenha exposto de que a ideia  de cidadania,  tão recorrente  nas

políticas  públicas  de  segurança  e  assistência  social,  poderíamos  inserir  a  educação  neste

grupo, não deveria ser vista como algo de caráter universal, que é interpretado e defendido da

mesma  maneira  em  todas  as  camadas  sociais.  Tampouco  a  linguagem  dos  direitos  –

igualmente recorrente no debate público sobre educação, escola, juventude e violência - é

universal para todos os grupos. Machado afirma que na Sociabilidade Violenta não existiria

moralidade (MACHADO DA SILVA et al., 2011). A proposta de Werneck e Talone assume

o contrário. Existiria a moralidade que perpassa este tipo de sociabilidade, contudo esta não

existe de forma única e universal. 

Este  também  é  um  movimento  teórico  importante  para  nosso  trabalho,  pois  nos

auxilia a formular um arsenal científico que permite tanto compreender a relação dos jovens
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estudantes  com a  violência  urbana  e  suas  representações,  bem como  ajuda  no  processo

mesmo de  intervir  nos  grupos da escola  com as  técnicas  advindas  do Teatro Social  dos

Afetos.  Desta  forma,  conseguimos  estar  alinhados  não  apenas  aos  objetivos  gerais  e

específicos  do  nosso  projeto  como  também  às  habilidades  relacionadas  à  convivência  e

atuação sociocultural preconizada pela BNCC referente à presença das Ciências Humanas e

Sociais Aplicadas na escola. 

Queremos atinar, ainda, para esta sociabilidade em questão e violência urbana como

representação.  Como foi  apresentado  anteriormente,  a  Sociabilidade  Violenta  poderia  ser

explicada  como  uma  forma  de  vida,  de  estar  em  coletividade,  que  apresenta  como

característica dominante a utilização radicalmente desproporcional da força. Esta forma de

sociabilidade  não  se  apresenta  como  uma  concorrente  da  ordem  legal  orquestrada  pela

atuação do Estado, mas atua de maneira concomitante a esta. Pode-se apresentar a noção de

Sociabilidade  Violenta  como tendo duas  ramificações.  A primeira estaria  circunscrita ao

campo do indivíduo e o  outro ao campo societal.  Na perspectiva  que  estamos aplicando

entendemos que a Sociabilidade Violenta atua na formação do Self e sobre as implicações no

plano macro assumimos a lupa de Werneck e Talone, sobre estes efeitos no plano societal

serem a criação de uma metafísica que está presente de maneira difusa na sociedade. 

Nosso esforço aqui não é empreender uma explicação detalhada sobre a questão da

formação  do Self  a  partir  da  Sociologia  ou  dos  diálogos  desta  com a Psicologia Social,

tampouco queremos enveredar pela explicação robusta sobre como a Sociabilidade Violenta

ou como a Acumulação social da violência (MISSE, 1999) forma o Self. Queremos apenas

mencionar que na  concepção de Machado, recorrer à força seria um marcador que mais se

externaliza na formação do Self na sociabilidade em questão. Sob o ponto de vista da corrente

sociológica do Interacionismo Simbólico, vemos a concepção do Self: 

Inspirado nas ideias de Mead (Sabourin, 2006) e de William James, propõe que o
indivíduo conquista um sentido para si próprio no momento em que começa a agir
em  relação  a  si  da  mesma  forma  como  age  com  outras  pessoas  (McCall  &
Simmons,  1966).  O self  se diferencia em dois  componentes,  o mim e o eu:  um
reflete a ênfase no nível do indivíduo, o outro no nível social. O mim contém todas
aquelas perspectivas sobre si mesmo que o indivíduo aprendeu dos outros. Já o eu
refere-se ao fórum íntimo, a conversa interna que está constantemente ocorrendo
dentro  do  organismo  humano  (McCall  &  Simmons,  1966).  (MACEDO  E
SILVERA, 2012, p.8) 

Derivado ainda dos movimentos teóricos que a corrente interacionista provoca temos que: 

A concepção de self como discurso surge no início dos anos 1980, com a segunda
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revolução cognitiva. Contudo, segundo Herman (2007), apóia-se: (1) no trabalho de
Lev Vygotstky sobre as raízes sociais da inteligência humana; (2) na abordagem da
análise do discurso (também chamada de análise conversacional) que se originou
nas teorias etnometodológicas e centradas nos participantes do sociólogo  Harold
Garfinkel; (3) no trabalho de Ludwig Wittgenstein, que enfatizou a importância do
encaixe das práticas humanas de construção de significados no contexto mais amplo
de formas de viver (MACEDO E SILVERA, 2012, p.8) 

Isso é importante para nós pelo fato de que o Teatro Social  dos Afetos,  por ter o

psicólogo russo  Lev Vygotstky como um dos seus  pilares,  trabalha  com a orientação  de

compreender a construção das relações sociais e de seus significados, além de intervir junto

aos participantes das sessões para a busca de estratégias coletivas que tentem superar, ou pelo

menos minorar, esses contextos de problemas sociais. 

Nos deslocando para a ideia da metafísica (WERNECK e TALONE, 2019), no plano

da sociedade, temos que a Sociabilidade Violenta seria uma representação social na qual o

poder destruidor dos selves3 se espalharia para todo o ordenamento social e construiria essa

gramática de uma ordem distópica, que seria: 

[…] estabelecedora, em um plano das ações/situações, de uma série de práticas e
processos  sociais vis-à-vis  aqueles  mesmos selves,  em quatro principais  formas:
movimentos baseados no medo; reações em termos de força física ou simbólica –
inclusive nos limites da “desumanização” (FREIRE, 2010; FREIRE e TEIXEIRA,
2016); manifestações críticas– notadamente acusatoriais (WERNECK e LORETTI,
2018); e a rotinização da presença dessa distopia (WERNECK E TALONE, 2019,
p.25). 

Enquanto  representação  social,  esta  violência,  como  espécie  de  pedra  angular  da

sociabilidade, atuaria: 

[...] independentemente de a Sociabilidade Violenta estar no mundo ou não como
objeto discreto não representacional – isto é, presente nos âmagos dos atores que,
movidos por ela, agiriam “violentamente” – ela está nas cabeças das pessoas. Não
como “fruto da imaginação”, e sim como uma potente representação social, matéria
abstrata,  mas  dotada  de  actância  o  suficiente  para  ser  elevada  à  posição  de
metafísica de efetivação (WERNECK. TALONE, 2019, p.26). 

Neste  sentido,  Werneck  e  Talone  analisam  que  aquilo  que  é  representado

analiticamente por Machado como Sociabilidade Violenta é representado nativamente pelos

atores  sociais,  ou  seja,  as  pessoas  envolvidas  nestes  contextos  tomariam  como  real  ou

verdadeiras as representações  sociais geradas por este tipo de sociabilidade. É importante

também mencionar que ao se falar na perspectiva da representação social e da metafísica de

3 Selves significa o plural de self
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efetivação o ponto é: 

Acreditar  que  seja  possível  sustentar  uma  sociabilidade  (…)  “violenta”  parece
mostrar  capacidade  para  a  efetivação  de  ações  baseadas  no  uso  gritantemente
desproporcional da força. E quando falamos em acreditar, estamos usando o verbo
no sentido pragmático, isto é, de maneira consequencialista: trata-se de se agir como
se acreditasse ou demonstrando acreditar. Nesse caso, não importa a interioridade
da crença (o que é um tema para a psicologia) ou sua “sinceridade” (um tema para a
ética), e sim os resultados práticos de ações que dela dependam (WERNECK E
TALONE, 2019, p.9). 

Assim como os autores que propõem esta reorientação da utilização do conceito: 

Nossa aposta, então, é que o conceito de Sociabilidade Violenta chama a atenção
para um elemento das situações sociais  em geral que se  torna  determinante  nas
situações de conflito quando estas chegam ao uso desproporcional da força – e que
pode servir para lançar luz para a própria ideia de sociabilidade e para melhor se
entender os conflitos urbanos em um horizonte de mobilização da representação
“violência urbana” (WERNECK E TALONE, 2019, p.9) 

Machado da Silva (2008) em uma de suas elaborações sobre a sociabilidade baseada

em trabalhos de campo nas periferias do Rio de Janeiro afirma que dentro do contexto da

Sociabilidade Violenta, e sobretudo em locais como as periferias e favelas, que possuem uma

contiguidade territorial e grandes aglomerados urbanísticos, o medo que os atores que não são

perpetradores de ações extremamente violentas, por exemplo, possuem de ter sua integridade

física  ameaçada  por  outros  acaba  por  gerar  nessas  comunidades  uma  desconfiança

generalizada, que teria como resultado uma tácita lei do silêncio. Lei esta que, para o autor,

seria mais perniciosa do que se pode imaginar. 

E nesta situação não se trataria apenas de construir uma aparência para que as pessoas

de fora desses territórios não conseguissem perceber os aspectos mais desagradáveis da vida

social ali, mas também existe a produção de quebras de comunicação e a quebra em relações

de  vizinhança  já  tradicionais,  visto  que  o  medo e a  desconfiança  entre  os  atores  sociais

imperavam.  O  autor  também  afirma  que  outro  fruto  da  Sociabilidade  Violenta  nas

comunidades seria  um esforço  de normalizar,  naturalizar  aquilo  vivenciado  de modo que

pudesse  ser  continuada  uma  vida  “normal”  e  para  isso  seria  necessário  um  esforço

prolongado e uma atenção redobrada. Nas palavras do autor: 

As  populações  mais  diretamente  afetadas  (ou,  dito  de  outra  maneira,  menos
protegidas) continuam a viver uma vida "normal':  porém à custa de uma enorme
atenção e um diuturno esforço adicional destinado a garantir  a continuidade das
rotinas,  permanentemente ameaçadas pela proximidade da Sociabilidade Violenta
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organizadas como subalternas que são à ordem estatal, mas sob a condição de serem
impedidas  de  se  apropriarem  coletivamente  da  "outra  parte"  desta  mesma
normalidade cindida (MACHADO DA SILVA, 2008, p.45). 

O mesmo Machado afirma na referida obra que não se pode presumir que exista entre

os moradores de favela aquilo que o sociólogo inglês Anthony Giddens (1997) chama de

Segurança  Ontológica  frente  às  instituições  do  Estado  encarregadas  da  defesa  da  ordem

pública.  Essa confiança dependeria,  também, de garantias externas  que nessa relação não

existiriam. Para o autor inglês, essa confiança serve como um dos pilares de sustentação da

modernidade. 

1.4 Relações de confiança e desconfiança na escola

Talone  (2015)  propõe,  derivando  o  argumento  Giddensiano,  a  confiança  e  a

desconfiança como dispositivos morais situacionais. Podemos aplicar essa leitura no contexto

da Sociabilidade Violenta e como esta atua minando as relações tradicionais das vizinhanças

e também criando esse estado de atenção redobrada o qual citamos anteriormente. De acordo

com o autor, a desconfiança seria importante para compreender formas nas quais as pessoas

lidam com a rotina mesmo e em situações de risco iminente. Nas palavras do próprio autor: 

Mas a aposta analítica aqui proposta é que esse operador cognitivo, a desconfiança,
precisa ser pensado como algo mais do que uma antítese da confiança,como resíduo
lógico desta.  Pensarei  desconfiança  como dispositivo e  gramática  próprios,  com
suas particulares regras de funcionamento e seus próprios efeitos sobre as vidas dos
atores em situações sociais (TALONE, 2015, p.16). 

Essa articulação permite ao nosso trabalho se mover por entre as representações que

permeiam a experiência de vida das juventudes. Por mais que os trabalhos mencionados até

aqui tenham como grupo pessoas adultas, ainda que de maneira diferente, afetam os jovens.

Daqui podemos desdobrar o argumento para a vivência da comunidade onde residem, mas

também a vivência no espaço escolar localizado em um território considerado periférico tanto

para os padrões da cidade do Cabo, quanto na Região Metropolitana do Recife. 

Em Machado também vemos outro elemento na construção da ideia de Sociabilidade

Violenta que está relacionado ao que ele chama de interpretação dominante, contra a qual o

mesmo insurge, e que está na aba da reflexão sobre as representações sociais da violência e

como grupos as mobilizam para determinados fins.  Para este  sociólogo, na representação
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mainstream  o jovem que é residente de favelas e periferias é colocado como alguém que

idealizava o estilo de vida do traficante e a adesão ativa ao tráfico.  E esta representação

convencional também estaria embutida em ações de combate a violência: 

Aqui  talvez  resida  o  mais  claro  exemplo  do  encontro  entre  representação,
construção de problemas públicos e políticas de segurança. Com efeito, as idéias de
cumplicidade  com os  criminosos  são  em boa  parte  sustentadas,  reproduzidas  e
objetivadas pelas próprias políticas sociais e/ou ações filantrópicas destinadas aos
moradores de favela em geral e, especialmente, aos seus segmentos mais jovens. À
sua orientação claramente focalizada e compensatória é adicionada uma filosofia
justificadora  que  penaliza  a  clientela  sempre  pensada  como  potencialmente
criminosa (MACHADO DA SILVA, 2008, p.50). 

Paralelo a isto também haveria a geração de um esquema desenvolvido por partes

dessas populações  moradoras  da favela  e  representadas  desta  forma para  se enquadrarem

dentro  do  que  o  autor  considera  moral  burguesa,  relacionada  à  legalidade  do  Estado,

mediante  dois  esforços.  Um  de  limpeza  simbólica  e  outro  estaria  ligado  à  uma

“remoralização” e “rehumanização” de familiares ou pessoas da vizinhança envolvidas com a

criminalidade e considerados como monstros ou pessoas impossíveis de serem corrigidas. 

Anteriormente,  ao  discutirmos o conceito  de violência  que  mobilizamos  para  este

trabalho de mestrado, a quebra das relações de confiança aparecem como uma das colunas

que sustentam a Sociabilidade Violenta. Agora, recuperamos esse ponto específico para falar

sobre a segurança pública, pois no ambiente escolar a relação de confiança e desconfiança

entre  os  próprios  docentes,  entre  docentes  e  discentes  e  nas  interações  entre  os  próprios

estudantes reforçam a reprodução dos contextos sociais que disseminam a violência. 

A divisão entre o cidadão de bem, que também se aplica ao jovem, e o bandido povoa

a mentalidade urbana brasileira e a escola não escapa de ser ambiente de reprodução dessa

lógica. Com Paiva e Freitas (2015) vemos que também nas periferias, na distinção entre o que

seria uma pessoa boa e uma pessoa má, leva-se em conta as roupas e acessórios de moda

utilizados, as ruas e vizinhanças por onde se anda, o consumo de drogas ilícitas, o consumo

de álcool em momentos que deveriam ser de produção e outras ações passíveis de contestação

pela moral vigente. 

Uma escola que se propõe crítica e comprometida com algum tipo de modificação do

contexto  social  precisa  se  afastar  ao  máximo  dessas  rotulações  e  evitar  reforçar  a

desconfiança generalizada entre os próprios jovens e os adultos. O medo ainda se faz presente

nas escolas, o qual é muitas vezes justificado pelo fato de o ambiente escolar agrupar jovens
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de diversos backgrounds. Entre os estudantes, há aqueles que moram em bairros e favelas que

possuem rixa entre si. Muitas vezes eles desconfiam que alguma pessoa está participando de

gangue ou boca de fumo rivais; ou até jovens que não estão envolvidos nestas dinâmicas e

sentem-se inseguros em dividir o ambiente com alguém que participe efetivamente ou que

supostamente participe. 

Sabendo lidar com estes pontos supracitados podemos pensar na efetivação da escola

como um instrumento na luta pela diminuição da violência. Tavares dos Santos (2007), ao

falar sobre as lutas sociais contra a violência no Brasil e na América Latina e a inserção dos

profissionais da educação nessas, nos diz que: 

Os  programas  contra  a  violência  que  existem nos  principais  países  têm alguns
pontos  em comum:  a  tentativa  de  satisfação  das  necessidades  dos  jovens;  o
desenvolvimento de um ambiente solidário, humanista e cooperativo; a intenção de
criar  relacionamentos  positivos  e duradouros  entre  os  alunos,  professores  e
funcionários;  a  preocupação  com  um  tempo  não escolar  a  ser  assumido  pela
instituição escolar e a ser programado em interação com a comunidade (TAVARES
DOS SANTOS, 2007, p.88). 

Com isso,  o  autor  se  refere  ao início  das  mobilizações  das  pessoas  que  fazem a

educação, em especial  a brasileira,  para que os entes estatais e organismos internacionais

financiassem  e  construíssem  um  ambiente  institucional  na  esfera  política  para  que  as

reivindicações  daqueles  que  estão  no  chão  da  escola  pudessem  ser  ouvidas  e  projetos,

políticas  públicas,  programas  pudessem  ser  formulados  e  acompanhados.  Ainda  hoje

sindicatos,  universidades,  fóruns  e  redes  de  estudantes  de  graduação  e  educadores  se

mobilizam nesse sentido. 

Se recorrermos mais uma vez ao texto da BNCC e interpretarmos a possibilidade de

construirmos intervenções de mediações  socioculturais como uma das formas pela qual é

possível continuar a luta social da escola contra a violência, podemos avançar nos pontos

apresentados até aqui com o respaldo legal. Toda esta discussão está diretamente ligada à

compreensão das etapas de desenvolvimento da atividade de pesquisa-ação.
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2. DEPOIS QUE O SINAL TOCAR: O PAPEL DA SOCIOLOGIA NO AMBIENTE

ESCOLAR

É bem verdade que o posicionamento científico e político deste trabalho não endossa

um discurso que tem como pressuposto, pouco realista, que a escola seria uma instituição que

teria condições de resolver todos ou boa parte dos problemas sociais brasileiros. Por mais que

tenhamos professores,  gestores,  técnicos  administrativos que sejam comprometidos com a

construção de uma escola que esteja sintonizada com as necessárias mudanças no contexto

social,  existem  condicionantes  de  natureza  política,  econômica  e  social  que  apresentam

limites estruturais para alcançar este fim. 

A escola também não é vista aqui como espaço naturalmente disruptivo ou pacífico,

pois cada unidade escolar e suas respectivas redes de educação encontram-se em meio a uma

disputa de modelos de gestão, modelos pedagógicos, visões de mundo que refletem as ações e

as orientações ético-políticas dos profissionais que atuam ali diretamente, das Secretarias de

Educação que traçam as políticas públicas, dos estudantes e suas famílias e dos contextos

sociais mais imediatos. Sendo assim, a escola é um ambiente que precisa ser construído e

debatido por estar sempre em disputa. 

No bojo desta discussão se encontra a pergunta: Qual tipo de estudante se quer formar

como nosso modelo de educação e escola? Poder-se-ia perguntar ainda:  Qual tipo de ser

social nossas instituições escolares almejam ser colaboradoras da construção? Se focarmos na

obra final, talvez, consigamos ter alguma pista do processo de construção que antecede a

formação do estudante. Para nós isso importa pelo fato de que não se pode pensar uma escola

que  irá  atuar  de  maneira  transversal  dentro  de  uma  política  de  segurança  pública,  na

prevenção, sem saber a qual projeto de sociedade ela está vinculada. 

Pensando em uma escola movida pela pedagogia crítica e como ela construiria o ser

social, Duarte (2012) defende a hipótese de que a questão central da pedagogia escolar não

residiria  sobre  as  relações  entre  os  professores  e  os  estudantes  ou  entre  os  próprios

estudantes,  mas  sobre  as  relações  estabelecidas  entre  estudantes  e  professores  com  os

produtos intelectuais produzidos pelas práticas sociais humanas em sua totalidade. Por mais

que essa hipótese não resuma a visão do autor sobre a escola, tampouco resuma a nossa como

pode ser percebido em tudo que expomos até esta altura, consideramos esta afirmação como
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válida teoricamente e que se encaixa com o que defendemos aqui sobre o processo educativo.

Uma escola crítica, que possa ajudar na construção de indivíduos que possuam um

repertório de ações passível de ser acessado para a tomada de decisão no dia a dia ou que

consiga  mobilizar  conhecimentos  e  habilidades  para  criar  estratégias  de  superação  de

problemáticas em seus contextos, precisa ensinar os estudantes a mediarem conceitos, teorias,

tecnologias do campo abstrato para o prático. 

Retomando algumas concepções de Paulo Freire (2007) sobre autonomia desde uma

perspectiva pedagógica, o trabalho do professor na escola exige criticidade e apreensão da

realidade. Para o autor, é da aparente simples curiosidade apresentada pelos estudantes em

alguns momentos de sua vida escolar que pode-se encontrar o caminho para transformar esta

em  criticidade.  Neste  sentido,  seria  organizar  a  dúvida  de  maneira  sistematizada

epistemologicamente, com algum método para inquirir do objeto suas propriedades. Aliado a

isto se encontraria a necessidade constante de apreender a realidade, visto que o ser humano

seria o único animal com tal habilidade. Aprender, para nós, seria muito mais que recorrer à

capacidade  de  memorizar,  mas  empreender  uma  aventura  criativa  de  construção  e

reconstrução, de constatação que pode gerar a mudança. 

Perceba  que inevitavelmente  aproximamos  nossa  argumentação  de  um modelo de

escola diferente. Este pode levantar-se contra o sistema estabelecido sendo uma escola nova,

mas também pode ser visto de maneira mais realista, quando se aproveita brechas no status

quo  para implementar a lógica crítica dentro das possibilidades oferecidas até se chegar a

uma modificação total. Nosso trabalho aponta que doses bem administradas de criticidade

podem promover espaços de avanços na relação juventude-violência urbana no campo da

prevenção. 

Ainda  percorrendo  a  trilha  das  perguntas  feitas  acima e  tentando pensar  posturas

críticas, precisamos considerar que esta escola responsável em certa medida pela ontologia do

ser  social  está  imersa  na  contemporaneidade  em  uma  teia  de  instituições  sociais  que

atravessam a vivência juvenil, imprimindo diversos elementos na formação ética, moral e de

identidade social dos jovens e, principalmente, dos que habitam as regiões metropolitanas do

país.  A  escola,  hoje,  precisa  lidar  com  a  multiplicidade  de  filiações  institucionais  da

juventude, filiações estas que em algumas ocasiões podem apresentar tensões na relação com

o que é defendido pela escola. 

Sendo assim,  o estudante  não é uma joia bruta esperando para  ser lapidada pelos
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docentes e outros atores escolares, mas nessa concepção o educando é sujeito que pode trocar

com  professores,  coordenação  e  comunidade  vizinha  da  escola  conhecimentos  e

aprendizagens que em algumas oportunidades podem ser até diferentes das já vivenciadas ou

estudadas pelos professores e isso torna mais rica a atividade educacional. 

O  conhecimento  científico  neste  plano  seria  muito  mais  que  um  amontoado  de

informações que não dialogam com a vida do jovem ou com a vida escolar, visto que nas

redes  públicas  de ensino  as  condições  de  infraestrutura  de  algumas  unidades  privam  os

estudantes de laboratórios, bibliotecas, aulas de campo e programas computacionais. Nessa

visão  de  escola  que  coaduna  com a  nossa,  o  conhecimento  científico  transposto  para  a

realidade do educando, especificamente sobre a temática da violência, permitiria a construção

da autonomia e da transformação de indagações em posturas epistemológicas críticas. 

Esta  escola  que  busca  a  construção  do  conhecimento  fora  da  lógica  tradicional

bancária é a escola que melhor pode acolher as noções de Direitos Humanos. Uma vez que a

própria educação é um direito que todo homem e mulher possui, enxergar criticamente as

relações educacionais não pode abrir mão desta primeira leitura. Em seguida, todos os outros

direitos e garantias fundamentais precisam estar no dia a dia da escola. Quando tratamos do

tema da violência é o direito humano e fundamental à vida que salta aos nossos olhos e nesta

seara ainda pode-se incluir o direito ao território, à locomoção e à justiça. 

O conhecimento sobre os Direitos Humanos pode ser potencializado com a presença

ativa da escola no dia a dia da comunidade em que está inserida, dialogando com as famílias,

movimentos  sociais,  organizações  do  terceiro  setor,  organizações  religiosas  que  sejam

defensoras das causas populares. Se ficarmos em atividades pontuais ou até aulas pontuais

que apenas apresentem conceitos e enunciados, há chance de que este  saber fique apenas

dentro dos muros da escola e não reverbere na vida dos estudantes e dos próprios docentes e

outros funcionários das escolas. 

Uma escola que orienta sua prática educacional, seu projeto político-pedagógico, com

base na  defesa  dos direitos  humanos e  nos  direitos  da  juventude  age  invariavelmente  de

maneira crítica. Para escolas conservadoras, que defendem projetos de sociedade baseados no

conservadorismo político e social, este debate não recebe espaço e podem até ser criadas

barreiras institucionais para que este seja aberto, o que exigiria, caso fosse uma unidade da

rede pública, gasto de energia e de capital político e social dos docentes envolvidos; e na rede

particular poderia gerar sanções financeiras. 
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2.1 A Sociologia e a escola

Seguindo  este  caminho,  defendemos  a  Sociologia  como  ferramenta  para  uma

educação crítica.  Com essa afirmação não queremos passar  a ideia de que a presença  da

Sociologia  na escola  tem como finalidade  e única função tornar  o  estudante cidadão,  ou

torná-lo  uma pessoa  crítica.  Acreditamos  que  estas  afirmações  estabelecidas  já  no senso

comum e  presente  em discursos  de  docentes  da  área  de  Humanidades  e  de  movimentos

sociais dá à presença da disciplina um peso maior do que esta pode carregar, seja pelo fato de

estar em desvantagem na quantidade de aulas ofertadas nas escolas ou pelo fato de haver uma

distorção  na  proporção  de  profissionais  formados  na  área,  com  graduação  e/ou  pós-

graduação, ocupando os postos de trabalho na escola. 

Esses  dois  fatores  geram  impossibilidades  para  trabalhar  todos  os  conteúdos

programáticos em certa profundidade, desconhecimento sobre as Ciências Sociais por parte

dos educandos, desvalorização do status da área e impede que atividades sociológicas sejam

implementadas na comunidade escolar. Com estas problemáticas, argumentar na defesa da

Sociologia como única responsável pela formação de cidadãos críticos não corresponde com

a realidade concreta e arriscamos dizer que é injusto. 

Se a educação formal tem coparticipação no trabalho de criar este cidadão consciente,

um  ator  social  crítico,  o  esforço  deve  perpassar  a  instituição  por  completo.  Todas  as

disciplinas, as relações sociais internas, as interações da escola com a comunidade, tudo isso

deve  apontar  para  a  construção  das  relações  sociais  almejadas.  No  bojo  de  uma  ação

educativa  integral  podemos  encontrar  o  papel  da  Sociologia  como ferramenta  para  uma

escola crítica. Aqui esta ciência específica não se encontra diluída em outras, mas possui um

posicionamento estratégico que potencializa tudo o que ela pode oferecer. Lembrando sempre

que na educação básica não se pretende formar sociólogos. 

Tudo isso expomos para chegar na Sociologia como um elemento tanto das disputas

por modelos de educação e por modelos de sociedade, quanto a característica desta ciência

como ferramenta  para  o  jovem analisar  e  compreender  o  mundo  no  qual  está  inserido.

Quando falamos da presença desta ciência nas escolas de hoje, já nos posicionamos frente a

um modelo de sociedade, de escola, de currículo, de materiais didáticos e pedagógicos e até

um  modelo  de  segurança  pública,  que  não  esteja  baseado  no  uso  excessivo  da  força

repressiva do Estado. 
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Defendemos que a presença das Ciências Sociais na escola abre espaço para uma

ferramenta teórica potente no processo de compreender as estruturas da sociedade, a cultura,

as identidades sociais, as instituições políticas e seu funcionamento, as políticas públicas, a

economia,  as  leis  e suas  aplicações,  o  Direito  e  o  sistema  jurídico.  Estranhamento  e

desnaturalização,  que  foram  dois  verbos  muito  importantes  nos  documentos  oficiais  que

regem a implementação da disciplina em 2008 e no ano de 2020 já não constam com tanta

assiduidade  nos  textos  legais,  são  princípios  epistêmicos  importantes  para  entender  os

fenômenos da vida em sociedade. 

Com  a  Sociologia  podemos  aprender  a  observar  cientificamente  que  nossas

desigualdades de renda, de gênero, de raça, as moralidades, a violência  são resultantes das

estruturas da nossa sociedade e também não são, necessariamente, barreiras intransponíveis

estabelecidas desde muito tempo antes de nós. Esses aprendizados não estão restritos apenas

à arena da sala de aula com seus 50 minutos, mas podem ser amplificados em contra turnos,

intervalos e outros espaços que a escola tem a possibilidade de criar. Podemos ainda, com a

correta  utilização  da Sociologia como ferramenta  para uma educação,  uma escola  e  uma

pedagogia críticas utilizar a unidade educativa na qual estamos inseridos, ou alguma que se

tem contato em nosso território, e a comunidade que a circunda como objeto de pesquisa

social, campo para ação social e/ou sociocultural. É o desafio que este trabalho se propôs

cumprir. 

Florestan Fernandes  (1977)  na obra  A Sociologia  no Brasil  se  presta  a  responder

alguns questionamentos da educação nacional dos meados do século XX que punham em

xeque a necessidade da presença desta ciência no ensino secundário. O argumento ao qual o

autor se filiou, naquela época, e acreditamos que é válido para nossa realidade no início do

século XXI, é que a presença do estudo da Sociologia representaria a forma mais construtiva

para a divulgação do conhecimento científico sociológico em um meio ideal que a ciência

precisa para desempenhar sua função entre os jovens modernos. 

É bem verdade que no mesmo livro o sociólogo paulista apresenta outros motivos

para a presença do ensino das Ciências Sociais na Educação Básica. Algumas foram inseridas

ao longo deste  trabalho a partir  de outras  referências  bibliográficas,  mas não iremos nos

aprofundar no movimento expositivo traçado pelo autor. Se apenas pensarmos a presença do

ensino da Sociologia na escola como um espaço para a popularização da produção científica

da área  com pessoas que não estarão  em contato com as  Ciências Sociais acadêmicas  já
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teríamos um grande trabalho desenvolvido. 

De certo que na década de 1970 não existia a rede mundial de computadores, nem os

diversos  dispositivos  e  aplicativos  de mídia  social  gerados  pelo advento da internet  e  da

telefonia móvel. A disputa de narrativas entre a ciência e o senso comum, ou facções políticas

e ideológicas, se davam em outros termos e o conhecimento da escola não precisava estar

sempre vigilante contra investidas massivas que visavam destituí-lo do seu posto para alçar

narrativas das mais diversas no seu lugar. Por isso consideramos que: I. Mesmo com outras

fontes de informação e conhecimento acessível ao jovem do século XXI, fontes que muitas

vezes investem na ideia de que a Sociologia é inválida, é possível que a escola crie uma rede

de contra informação científica e leve aos estudantes a visão comparativa entre as teorias,

conceitos e explicações elaboradas dentro dos moldes científicos e as visões que não são

elaboradas neste modelo ou até aquelas cuja construção se dá sobre argumentos falaciosos; II.

Florestan Fernandes advogava pela presença do ensino da Sociologia com seus conteúdos

teóricos no ensino secundário; e nossa argumentação avança para a defesa de uma Sociologia

que está na sala de aula, mas também que a ultrapassa e ocupa o dia a dia da escola. Nessa

perspectiva,  a Sociologia também oferece  métodos de inquirir  a  realidade que devem ser

ensinados como conteúdo e podem ser utilizados no dia a dia da escola para que estimule

uma prática baseada na constante reflexão. 

Outra  forma  pela  qual  podemos  defender  que  a  Sociologia  é  uma  ferramenta

indispensável para uma escola crítica advém da argumentação de Röwer et al (2015) sobre

como a Sociologia na educação básica pode ser utilizada enquanto ferramenta para superar

visões  altamente  individualizadas  do  mundo,  fruto  das  dinâmicas  próprias  da

contemporaneidade. No estágio atual de desenvolvimento do capitalismo, o individualismo é

um  traço  constante  e  essa  lógica  cria  a  percepção  nos  sujeitos  de  que  eles  estariam

desprendidos de um ordenamento social. Com atividades da Sociologia, na qual incluímos

intervenções  sociais  no  ambiente  de  educação,  é  possível  construir  ou  reconstruir  as

percepções  de  que  na  qualidade  de  sujeito  social  estamos  todos  envoltos  em  teias  de

influências, na família, na religião, no grupo de amigos, no grupo de esportes, na vizinhança,

entre outros. Com essa chave interpretativa podemos pensar diversas formas de reconstruir

algumas experiências que apontem aos jovens que eles não são sujeitos solitários, mas que

compartilham códigos, culturas, visões de mundo com outros grupos. 
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3.  PROTAGONISMO  JUVENIL  E  PROJETO  DE  VIDA  EM  CONTEXTOS  DE

VIOLÊNCIA URBANA

Na  sessão  dedicada  à  teoria  sobre  violência  sob  o  prisma  sociológico  buscamos

explicações sobre o fenômeno da violência que pudessem servir como base para refletirmos

alguns elementos da vida das juventudes. Nesta altura do texto, já com as instruções teóricas,

propomos aproximar essas leituras com a proposta de que o jovem pense sobre seu futuro,

como é posto pela rede de ensino do estado de Pernambuco. 

Contudo, adiantamos uma possível crítica ao que foi exposto acima. Talvez o leitor

mais atento deste relatório possa questionar a capacidade de pôr em prática esta habilidade.

Temos consciência  que  este  trabalho  talvez tenha  um alcance  limitado.  Mas  as unidades

escolares  que  se  propuserem  a  implementá-lo  posteriormente  podem  ter  maior  sucesso.

Sabemos também que não se trata de um trabalho de psicologia, mas na replicação deste

modelo que propomos é possível pensar uma atividade interdisciplinar com a presença de

psicólogos. De todo modo, apresentamos a utilização desta ciência social como uma lente

para enxergar cientificamente o mundo e se relacionar com ele. 

Nesse contexto e para obter esse fim, não podemos deixar de lado a participação ativa

da juventude escolar nas atividades da escola e, especificamente, neste nosso trabalho. Por

mais que a nossa proposta tenha como intenção oferecer instrumentos para o corpo docente e

administração  da  escola,  não  é  possível  omitir  a  participação  dos  jovens  como  agentes

importantes nesta atividade. Os discentes não são meros objetos do processo, nem sujeitos

passivos. É com a adesão de todas as pessoas nesta faixa etária aos pressupostos teóricos e

políticos deste modelo que alguma mudança, ainda que tímida, pode acontecer na escola em

que seja aplicada esta pesquisa-ação. 

As atividades  da  juventude  dentro  do espaço  escolar  desde  os  anos 90  (SOUZA,

2009) vêm recebendo o nome de Protagonismo Juvenil. Muito influenciado pelo discurso e

trabalho de organizações do terceiro setor financiadas por grandes grupos empresariais e que

exercem influência direta no campo da educação e da juventude. Com os novos documentos

oficiais  que  regem a  educação  brasileira,  o  termo  Protagonismo Juvenil  é  tomado como

categoria recorrente para tratar desse papel  que o jovem deve desempenhar no projeto de

escola que a reforma propõe. A despeito das discussões teóricas sobre o termo e conceito de

protagonismo, utilizaremos trechos dos documentos oficiais que recorrem à referida ideia. 

39



No  estado  de  Pernambuco  o  termo  protagonismo  juvenil  se  popularizou  com  a

implementação da rede integral e semi-integral de ensino médio. No contexto das chamadas

Escolas de Referência em Ensino Médio (EREM) pernambucanas esse protagonismo implica,

quase sempre, na seleção de estudantes considerados de bom rendimento para atuarem como

intermediários entre a gestão escolar e o corpo discente. O aluno protagonista  da rede de

Pernambuco  se  encarrega  de  liderar  a  organização  de  eventos  na  escola,  participar  das

reuniões do Conselho Escolar, traduzir para a linguagem corrente dos discentes os pedidos da

gestão ou das Gerências de Educação. 

Não consideramos que o protagonismo que se materializa nestas atividades citadas só

apresentem efeitos  negativos,  mas  também não  consideramos  que  seja  o  melhor  modelo

possível. A noção de jovem como sujeito principal, ativo, encabeçador das ações que dizem

respeito ao seu presente e futuro podem ser, com algum esforço teórico,  entendido como

protagonismo. Pelo menos se considerarmos a palavra  ipisis litteris  teremos este resultado.

Porém, da forma executada na educação pernambucana hoje, muito pouco se assemelha à raiz

da palavra. 

A ideia da participação juvenil como uma atuação política e transformadora pode ser

datada desde antes da criação e popularização do termo protagonismo juvenil  (SOUSA E

XIMENIS,  2019)  e  neste  sentido  a  participação  estaria  relacionada  a  uma  questão  de

autonomia  dos  jovens.  Quando  defendemos  que  o  jovem  precisa  ser  protagonista  das

mudanças sociais que almeja, queremos falar de uma participação autônoma e efetiva. 

3.1 Construir autonomia: entre a BNCC e o Estatuto da Juventude

O Estatuto da Juventude, legislação nacional  criada em  2013 e que  versa sobre os

direitos dos jovens e institui as diretrizes para a construção das políticas nacionais para esta

camada da população brasileira, ou seja, criada bem antes da nova BNCC, apresenta o jovem

como sujeito  ativo  na  construção  política  do  país  e  também na  construção  do  ambiente

educacional ao qual está vinculado. De acordo com o artigo 12 deste estatuto, é “garantida a

participação  efetiva  do  segmento  juvenil,  respeitada  sua  liberdade  de  organização,  nos

conselhos  e  instâncias  deliberativas  de  gestão  democrática  das  escolas  e  universidades”.

Ainda,  de  acordo  com o  artigo  13:  “As  escolas  e  as  universidades  deverão  formular  e

implantar  medidas  de  democratização  do  acesso  e  permanência,  inclusive  programas  de

40



assistência  estudantil,  ação  afirmativa  e  inclusão  social  para  os  jovens  estudantes”.  Se

considerarmos ainda o artigo 2° da mesma lei, em seu inciso VII vemos que é princípio das

instituições do Estado a ‘‘promoção da vida segura, da cultura da paz, da solidariedade e da

não discriminação”; e no mesmo inciso vemos que também é dever do Estado a “valorização

do diálogo e convívio do jovem com as demais gerações”. 

Partindo destes indicativos legais vemos que não é fora do ambiente escolar que o

jovem deve estar na construção do espaço público e que também a escola pública deve ser um

espaço aberto  para  que  a  juventude  se  inteire  dos  processos  da  própria  escola  e  da  sua

comunidade. Neste caso, podemos ter a violência como um tema que diz respeito diretamente

ao estatuto da juventude. Quando olhamos para a BNCC encontramos já no início da sessão

sobre Ciências Humanas e Sociais Aplicadas a seguinte formulação: 

A  BNCC  da  área  de  Ciências  Humanas  e  Sociais  Aplicadas  –  integrada  por
Filosofia, Geografia,  História  e  Sociologia  –  propõe  a  ampliação  e  o
aprofundamento  das  aprendizagens essenciais  desenvolvidas  no  Ensino
Fundamental,  sempre  orientada  para  uma  formação  ética. Tal  compromisso
educativo tem como base as ideias de justiça, solidariedade, autonomia, liberdade
de  pensamento  e  de  escolha,  ou  seja,  a  compreensão  e  o  reconhecimento  das
diferenças, o respeito aos direitos humanos e à interculturalidade, e o combate aos
preconceitos de qualquer natureza (MEC, 2018, p.563). 

A  partir  deste  fragmento  é  possível  encontrar  garantias  legais  atualizadas  que

oferecem  a  cobertura  para  nossa  argumentação  sobre  criticidade,  posicionamento  não

enciclopédico e autonomia da juventude na escola. Com isso, diversas iniciativas de novas

metodologias para o ensino de Humanidades e até criação de atividades transversais dentro

do ambiente escolar saem do campo da simples defesa de um modelo pedagógico alternativo

que se limitaria a produção de experiências pontuais e passa a ser um sinal norteador para

criarmos  e  reproduzirmos  novas  experiências  em  nossas  escolas  e  até,  se  possível,

tencionamos o que está preestabelecido na atuação cotidiana. 

Ao  avançarmos  no  texto  da  BNCC,  encontramos  explicitamente  o  termo

Protagonismo  Juvenil,  mas  nesta  oportunidade  ele  é  empregado  de  maneira  quase

naturalizante e que gera no leitor a impressão de que a equipe redatora do documento entende

que a ideia de protagonismo neste sentido é ponto pacífico: 

É necessário, ainda, que a Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas favoreça
o protagonismo  juvenil  investindo  para  que  os  estudantes  sejam  capazes  de
mobilizar diferentes linguagens (textuais,  imagéticas,  artísticas,  gestuais,  digitais,
tecnológicas, gráficas,  cartográficas  etc.),  valorizar  os  trabalhos  de  campo
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(entrevistas, observações, consultas a acervos históricos etc.), recorrer a diferentes
formas de  registros e engajar-se  em práticas cooperativas,  para a  formulação e
resolução de problemas (MEC, 2018, p.564). 

Como podemos perceber, protagonismo juvenil já tomou o sentido de metodologias

de  ensino  que  não  estejam  na  lógica  livresca  ou  conteudista,  mas  que  faça  do  aluno

protagonista do processo de ensino - aprendizado no qual ele é parte através de uma maior

inserção no fazer da aula, na utilização de recursos didáticos que possam gerar interação entre

os próprios estudantes e destes com o docente da área específica. Como apresentamos no

início,  nosso  movimento  é  o  de  afastar-nos  do  uso  do  termo  “protagonista”  de  maneira

genérica e atrelar a ideia de autonomia crítica do estudante. Afirmamos que neste trabalho

sobre  violência  urbana,  o  processo  deve  ter  total  transparência  sobre  as  questões

metodológicas  e  todo o conteúdo que emerge  da  atividade para que o educando se  sinta

motivado a trabalhar em parceria com a escola de modo a buscar estratégias coletivas de

mediação do problema. 

No universo deste debate sobre a escola, que inclui as juventudes, o uso crítico do

conhecimento científico e o enfrentamento à violência, precisamos mencionar a importância

de que esta educação também ofereça o espaço para os jovens construírem seus planos de

futuro. Como já apresentamos anteriormente, estar exposto a contextos de violência possui

influência em todos os aspectos da vida cotidiana. Por isso, uma escola que se permite incidir

diretamente na problemática da violência precisa considerar sua colaboração na orientação

dos jovens na construção de seus projetos de vida. 

Certamente que estaríamos incorrendo em uma romantização do papel das instituições

de ensino e talvez incorrendo em uma falácia  se apresentassemos a escola sozinha como

responsável por direcionar a projeção de futuro desses jovens. Existem diversos componentes

socioeconômicos, culturais e políticos que atravessam a vida do discente ainda na escola e

que  se  manifestam de  maneira  imponderável  no  futuro.  Contudo,  dentro  do  que  está  ao

alcance das instituições de educação formal, é possível que haja contribuições, mesmo que

mínimas. 

3.3 Juventude e projeto de vida

A BNCC, ao longo de todo seu texto, faz utilização do termo Projeto de Vida para

sinalizar como o novo ensino médio está baseado em uma lógica capaz de instrumentalizar o
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estudante de maneira que ele possa criar uma estratégia prática para traçar projetos próprios

de futuro. A Competência número 6 da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas diz:

“Participar  do debate  público de forma crítica,  respeitando diferentes  posições  e  fazendo

escolhas  alinhadas  ao  exercício  da  cidadania  e  ao  seu  projeto  de  vida,  com  liberdade,

autonomia, consciência crítica e responsabilidade” (MEC, 2018, p. 572). Como é possível ver

nesse trecho, a ideia de traçar um projeto de vida estaria diretamente relacionada à análise dos

condicionantes sociais que incidem sobre a vida daqueles indivíduos. 

Não queremos nos aprofundar no debate sobre o projeto de vida, uma vez que não é o

nosso ponto central.  Queremos aqui promover uma ponte entre este recurso e as diversas

possibilidades de compreendermos os efeitos da violência na vida dos jovens e também de

observarmos  este  item de um modo que possa ser  instrumentalizado  por uma concepção

crítica da realidade. Entregar aos estudantes as ferramentas científicas para desnaturalização

de  posturas  e  visões  de  mundo  que  limitam  projetos  de  vida  é  uma  janela  aberta  de

oportunidades. 

Arantes et all (2016), ao falar sobre construção de projetos de vida, apresenta a ideia

de  que  este  não  diz  respeito  apenas  ao  futuro,  mas  também  considera  condicionantes

históricos e fala do momento no tempo em que a pessoa que produz o projeto está localizada

e  acrescenta  que  esta  elaboração  está  imersa  em  componentes  morais  e  de  afetividade.

Cardoso e Cocco (2003), ao proporem a construção de um projeto de vida com um grupo de

jovens à luz dos pressupostos freirianos, indicam relações conturbadas com a família, início

da  vida  sexual,  presença  da  violência  e  uso  de  drogas  como elementos  que  surgem no

discurso desses jovens ao pensar  sobre suas condições no momento do trabalho e para o

futuro. 

Sendo assim, trabalhar os impactos da violência na vida da juventude é um debate que

pode ser conduzido a partir de diversos ângulos, mas julgamos que passar pelos impactos que

esta provoca na forma com a qual o jovem percebe seu futuro e se representa como sujeito

tem grande importância para o próprio sistema formal de instrução que, em maior ou menor

intensidade, vai se vincular ao mundo do trabalho em algum dado momento; e para o jovem

como ator social em outras relações que não sejam relativas ao campo do trabalho. O foco de

ajudar o jovem a traçar  uma carreira  profissional,  decidir  se dá continuidade ou não aos

estudos após a conclusão do ensino médio através de uma graduação ou curso técnico, está

muito presente nas atividades de projeto de vida inseridas nas escolas hoje, com destaque
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para a rede estadual pernambucana. A ideia de projeto de vida nesta acepção estaria orientada

para  uma  educação  para  a  carreira  (SILVA,2019),  voltada  a  desenvolver  no  jovem uma

consciência vocacional. 

Não há como negar  que  para  os  jovens  das  classes  populares  a  ocupação  é  uma

questão vital, afinal os condicionantes sociais e econômicos pesam no momento de pensar o

que fazer após concluir a escola. Mas mesmo assim, existe uma multiplicidade de formas de

encarar o que será feito no futuro. As variadas posturas frente ao que está por vir podem ser

interpretadas como uma procura por estratégias construídas pelos sujeitos para lidarem com o

contexto no qual estão se formando (LEÃO et all, 2011). Para construir essas estratégias, o

estudante vai acessar os recursos intelectuais que estão disponíveis naquele momento a ele e

esse repertório pode ser um limitador ou expansor das fronteiras de ação. 

Por  outro  lado,  por  mais  que  haja  diferença  entre  cada  reflexão  individual  e

construção do projeto de vida, mesmo que estes estejam abertos à modificação com o passar

do  tempo  e  que  não  saiam  completamente  prontos  do  ensino  médio,  os  jovens  que

compartilham a unidade escolar,  o território,  a posição socioeconômica estão expostos ao

mesmo fenômeno da violência. De certo, o impacto da vivência em contextos violentos não

serão iguais em cada indivíduo, haverão clivagens de gênero, questões familiares, culturais e

de renda, mas mesmo assim queremos encontrar algum ponto de convergência entre todos

esses jovens e suas perspectivas de futuro. 

Se juntar a uma gangue, praticar pequenos delitos, trabalhar em uma boca de fumo ou,

na  contramão,  entrar  em forças  policiais,  movimentos  sociais  de  prevenção  à  violência,

grupos religiosos ou laicos que estejam em contato com pessoas que fazem uso abusivo de

álcool e outras drogas, podem ser questões que aparecem para essa juventude ao pensar seu

futuro.  Suas  escolhas  podem  ser  construídas  com  base  em  diversos  argumentos,  e

acreditamos que instrumentais trazidos pela Sociologia na escola podem contribuir. 

Queremos levar o jovem a pensar, dentro da escola, sobre o seu futuro para além da

identificação  do  seu  ideal  profissional  e  de  como  continuar  seus  estudos.  Queremos

considerar suas relações com a comunidade, com a família e com a violência urbana. Pode-se

identificar  representações  sociais,  valores  introjetados  que  passam despercebidos  em um

modelo de escola que busca  apenas  cumprir  o conteúdo programático.  Algumas questões

delicadas podem emergir nesse processo, mas essa situação não deve servir como elemento

paralisante, desde que não seja uma questão incontornável. 
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Em todos  os  casos  operacionalizáveis  da  realização  de  processos  sensibilizadores

sobre violência urbana e seus impactos na trajetória escolar dos jovens, a escola tem a chance

de promover um diálogo aberto ao contar com o apoio da Rede Estadual de Educação, por

meio de suas  Gerências  Regionais,  como também contar com o trabalho de movimentos

sociais  que  atuem  na  área,  organizações  não  governamentais,  Ministério  Público  (MP),

Conselho  Municipal  de  Juventude  (CMJ)  e  Conselho  Tutelar.  No  caso  de  Pernambuco

também é possível recorrer ao Fórum Popular de Segurança Pública de Pernambuco (FPSP-

PE),  ao Centro das Mulheres do Cabo (CMC) e ao Grupo de Apoio Jurídico Popular  de

Pernambuco  (GAJOPE),  entre  outros  organismos  estatais  ou  da  sociedade  civil  que  já

possuem tradição de incidência pública no apoio de jovens em situação de vulnerabilidade à

violência. 

Por fim, queremos concluir este tópico dizendo que tudo que expomos até agora sobre

a relação da instituição escolar e seu funcionamento com os jovens e a formação destes pode

coadunar com as lutas da sociedade contra a violência e por ações no campo da política de

segurança pública e de prevenção que possa considerar a política de educação como elemento

de  primeira  grandeza.  Para  Soares  (2012),  a  segurança  pública  seria  a  estabilização

universalizada,  em uma sociedade que é regida por um estado democrático de direito, de

expectativas  positivas  a  respeito  das  interações  sociais  e  das  sociabilidades  em todas  as

esferas da vida individual. Nesta concepção, a pedra angular da segurança pública seria a

presença da confiança, confiança no outro e nas instituições. 
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4. SOCIOLOGIA PARA UM NOVO ENSINO MÉDIO

 

Após fazermos essa breve incursão no debate teórico sobre o conceito de violência

que rege esse trabalho, agora chegamos ao ponto de cruzamento desta teoria com a presença

da Sociologia no ensino médio. Recorremos ao referencial teórico do conceito de Imaginação

Sociológica, de Charles Wright Mills, para elaborar  essa ponte, pois advogamos que para

pensar o papel da Sociologia na escola, sobretudo para a reflexão que apresentamos neste

trabalho de conclusão, calha partir desta noção. 

Para o autor, a imaginação sociológica oferece ao indivíduo uma série de noções e

dentre estas pode se apontar como a mais vantajosa a capacidade de diferenciação entre os

dramas particulares e as questões públicas originadas nas estruturas sociais (MILLS, 1969).

Esta concepção aplicada ao ensino de nível básico e, sobretudo, a instituição social escola,

gera implicações em dois sentidos. Para efetivar os objetivos do nosso trabalho concernentes

aos impactos da violência na escola, por termos uma proposta baseada no Teatro Social dos

Afetos e defendermos a pesquisa como princípio pedagógico, propomos a realização de uma

pesquisa-ação na escola. 

Apesar de não ser do domínio estrito do campo da Educação, sendo uma metodologia

utilizada pela Sociologia, pelo Serviço Social e por movimentos sociais na América Latina,

foi no campo dos estudos educacionais que esses modelos de pesquisa ganharam, pelo menos

no Brasil,  grande  notoriedade.  Ao falar  de pesquisa-ação,  falamos de várias  práticas  que

unem investigação à temática estudada buscando, na maior parte dos casos, a superação de

dificuldades vivenciadas por seus participantes. Os ganhos para tornar a produção acadêmica

de fácil circulação social e potencializar a mudança social através da ciência com esse tipo de

pesquisa são muitos, uma vez que: 

(…) a pesquisa-ação tende a ser pragmática, ela se distingue claramente da prática
e,  embora  seja pesquisa,  também se  distingue  claramente  da  pesquisa  científica
tradicional, principalmente porque a pesquisa-ação ao mesmo tempo altera o que
está sendo pesquisado e é limitada pelo contexto e pela ética da prática (TRIPP,
2005, p. 447). 

Estamos cientes das limitações e potencialidades da pesquisa-ação, como destaca 

Novaes e Gil: 

A PA (Pesquisa Ação) tem características situacionais, já que procura diagnosticar
um problema  específico  numa situação  específica,  com vistas  a  alcançar  algum
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resultado prático. Diferentemente da pesquisa tradicional, não visa obter enunciados
científicos generalizáveis. Embora a obtenção de resultados semelhantes em estudos
diferentes  possa  contribuir  para algum  tipo  de  generalização  (  NOVAES  e
GIL,2009, p.143). 

É importante  mencionar  também que  na  metodologia  da  pesquisa-ação  é  preciso

problematizar o relacionamento que se estabelece entre a pesquisa (lado do dispositivo da

investigação) e a esfera da ação composta de atores em situação a ser pesquisada (lado da

possibilidade  de  mudança).  Tal  relacionamento  é  complexo,  apresenta-se  em  diversas

modalidades e possui vários graus de intensidade. 

Para  Tripp  (2005),  a  pesquisa-ação  possui  5  modalidades:  1.  Técnica,  com  uma

abordagem  pontual,  seguindo um manual;  2.  Prática,  quando  se  escolhe  e  se  projeta  as

mudanças  que  devem  ser  feitas;  3.  Política,  em que  engaja-se  para  modificar  a  cultura

institucional e superar limitações do sistema no qual se está inserido; 4. Socialmente crítica,

que é uma forma de pesquisa-ação política em que se trabalha para mudar ou contornar as

maneiras pelas quais o sistema opera de forma injusta; 5. Emancipatória, que é uma pesquisa-

ação política que se põe a mudar o status quo não apenas para seu contexto imediato, mas em

uma escala ampla do grupo social. 

Por  mais  que  tenhamos  desenhado  esse  protótipo  para  que  professores  e  equipe

gestora  tenham  mais  ferramentas  para  compreender  seu  local  de  atuação  profissional  e

melhorar o funcionamento de suas escolas, temos ciência de que podem existir limitações de

variadas  ordens.  As  opções  que  fizemos  aqui  para  operacionalizar  o  conceito  violência

urbana consideraram a utilização  das técnicas do Teatro Social  dos Afetos  como método

capaz de propiciar a investigação dos impactos da violência cotidiana na trajetória dos jovens,

construindo  um  espaço  de  diálogo  que  nos  possibilita  utilizar  os  jogos  próprios  da

metodologia teatral mesclados com práticas das Ciências Sociais, a exemplo da observação

participante, dos grupos focais e da aplicação de questionários. 

Nossa  proposta  de  material  didático  poderia  se  encaixar  na  modalidade

Emancipatória, visto que a temática da violência abarca toda a juventude periférica da Região

Metropolitana do Recife e de todas as outras regiões do estado e do país. Contudo, sabemos

que este é um trabalho de mestrado e possui limitações de várias ordens, desde a variável

tempo  até  a  de  poder  político  no  sentido  latto  do  termo.  Sendo  assim,  não  é  possível

modificar toda a cidade, mas é possível nos encaixarmos na modalidade de pesquisa-ação

socialmente crítica, que tem uma circunscrição menor. 
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Por outro lado, sabemos que sendo essa uma criação científica muito rente às questões

práticas,  não seria  um erro  pensar  que uma possível  tomada do modelo por movimentos

sociais  ou  pelo  próprio  poder  público fosse  capaz  de  ampliar  a  capacidade  de  operar  e

consequentemente de impactar  jovens e escolas em mais espaços.  Apesar  de não ser um

conceito popular nos cursos de graduação e pós-graduação na área de Ciências Sociais no

Brasil,  nem mesmo em programas  de  mestrado  profissional,  o  modelo da  Sociologia  de

intervenção busca criar uma amarração para intervenções sociais orientadas para a mudança

dos contextos a partir do instrumental teórico e   metodológico da Sociologia aplicado na

formulação de investigação-ação. Em Portugal, esse debate já alcançou espaços maiores e

queremos  propor  esta  ponte  sobre  o  Atlântico  para  melhor  caracterizarmos  esta  nossa

experiência didática e sociológica. 

De  acordo  com  Santos  e  Baltazar  (2017),  para  explicarmos  esta  Sociologia

Interventiva poderíamos afirmar que estaria circunscrita em uma lógica própria, num espaço

de  cruzamento  entre  a  produção  científica  acadêmica  da  área  e  a  possibilidade  de  uso

imediato desta. Não se caracteriza como uma metodologia de investigação social “pura”, pois

estaria desarmada das pretensões de criação de hegemonia, seja da prática sobre a teoria ou

da teoria sobre a prática. Neste sentido, o modelo referido pode ser visto como uma espécie

de híbrido que se preocupa com identificar os problemas sociais e atores envolvidos naquele

contexto específico e traçar algumas estratégias de mudança social. 

Bernoux (2003),  ao escrever sobre o papel da Sociologia nas intervenções sociais,

pergunta  quais seriam as  razões  que tal  uso justificaria  e  os próprios se dão a responder

resgatando a história da disciplina no século passado. Segundo os autores  franceses,  teria

havido entre  as décadas  de  1960 e 1970 uma diversificação dos valores  que implodiu o

consenso sobre o qual esta ciência parecia ter sido fundada. Nessa etapa do desenvolvimento

da área, a Sociologia, que tinha suas lentes centradas em objetivos e valores, mudou o foco

para estudar como se dá o funcionamento das estruturas sociais como sistemas de meios, de

recursos e de restrições. Aqui o papel da liderança não é mais o de ator principal da mudança,

ele não teria mais o monopólio de uma racionalidade que seria universal. Nesse sentido, o

papel desempenhado pelo líder é o de inovar, de criar novas relações entre as pessoas. Assim,

a intervenção consistiria em colocar os atores do processo na condição de pesquisadores e o

profissional na mediação revelaria a esses atores suas habilidades e potencialidades. 

Guerra (2003), ao falar sobre a Sociologia de intervenção, elenca alguns pressupostos
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desse tipo específico de utilização desta ciência. Dentre eles gostaríamos de destacar que as

intervenções são interdisciplinares, pedindo emprestado a outras ciências elementos teóricos

ou  metodológicos  para  terminar  o  desenho  da  intervenção.  Psicologia  Social,  Economia,

Antropologia, Ciência Política são as disciplinas mais comuns na implementação destas. Em

nosso caso específico,  faremos um diálogo com uma técnica advinda da primeira ciência

supracitada e as teorias provenientes da Sociologia. Pelo fato de as intervenções já assumirem

desde o momento de formulação do projeto que se toma um posicionamento ético e político,

ação  que  pode  ser  considerada  como  uma  fuga  das  fortalezas  da  pretensa  neutralidade

científica, as exigências na explicitação e identificação das teorias, metodologias e técnicas

utilizadas precisam ser mais rígidas. 

O profissional de Sociologia responsável pela intervenção deve estar comprometido

com uma relação de apoio cognitivo ao público com o qual está trabalhando e aceita que a

produção sociológica feita ali possui uma utilidade prática e nem sempre a relação que será

estabelecida entre o conhecimento e a ação será linear e direta. Sendo assim, as intervenções

sociológicas  posicionam uma  imagem específica  de  sociedade,  de  sujeito  e  grupos,  mas

também de uma figura de sociólogo que possui  um papel  nesses processos de formas de

conhecimento e ação. Este papel  é de alguém que está implicado e comprometido com o

grupo, mas também defende o pragmatismo da análise e do trabalho realizado. É preciso,

mesmo com imersão, manter algum nível de distinção entre o cientista e o político, a ciência

e a ação, sabendo também transitar entre as fronteiras das disciplinas que pretende mobilizar. 

Guerra (2014) também defende que existem premissas no raciocínio que é empregado

neste  tipo  de  ação  e  que  possuem profundas  consequências  metodológicas.  Uma  dessas

premissas  é  que deve  existir  uma  determinada  compreensão  do  sujeito  envolvido  na

intervenção como sendo um ator que é capaz de cálculo, de escolha, é capaz de definir algum

tipo de ação estratégica e, portanto, seria portador de racionalidades. A própria autora assume

que esta racionalidade à que se refere não significaria uma consciência total, assim como o

cálculo  não  conduziria  ao  utilitarismo  e  à  instrumentalização  pura.  Seria  um  tipo  de

racionalidade que ela considera limitada por não ter um conhecimento total das características

do contexto ou dos impactos da sua ação social, mas esta racionalidade que torna o sujeito

protagonista da sua própria historicidade, na modificação do que é considerado como destino

e na procura de uma utopia individual ou coletiva. 

Nesse sentido, nossa proposta de pesquisa-ação une os aspectos teóricos do estudo
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sociológico  da  violência  com  a  lógica  de  uma  Sociologia  que  está  orientada  para  a

intervenção,  fortalecendo  a  pesquisa  na  escola  como  dimensão  que  não  pode  ser

menosprezada no fazer docente de maneira que oferece uma outra possibilidade para esta

ciência na nova configuração do ensino médio. 

Esta disciplina, diferente de outras como história, português e matemática, possui uma

inserção intermitente no ensino básico. Elementos da Sociologia já aparecem nos currículos

das faculdades de Direito no fim do século XIX e início do XX, contudo na condição de uma

disciplina autônoma e que goze de importância  esta  será introduzida no país a partir  das

escolas  normalistas,  diferenciando-se  de  outros  países.  Esta  introdução,  apesar  de

diferenciada  e,  em  certa  medida,  inovadora,  não  garantiu  ao  ensino  da  Sociologia

estabilidade. Este ensino normalista da disciplina se concentrava em locais específicos do

país e na formação de setores específicos da sociedade, sendo aplicada em instituições como

a escola Pedro II e se direcionando à formação do magistério. 

Alguns autores como Guelfi (2001) consideram que por esta característica pode-se

interpretar que o ensino da Sociologia manteria características elitistas. Foi a partir de 1925 e

especialmente entre 1931 e 1945 que o ensino desta matéria se estende pelo país e permite o

início do processo de institucionalização. Contudo, como nos conta Moraes (2011), por não

haver cursos de formação de professores de Sociologia este posto era geralmente ocupado por

advogados e até médicos. Alinhados com o projeto de Desenvolvimento Nacional do Estado

Novo, a Sociologia se torna elemento importante na educação brasileira e na sua concepção

de formação do povo brasileiro. 

Com a Reforma Capanema em 1945, a Sociologia é retirada do currículo e só voltaria

a figurar novamente em algumas escolas no ano de 1988. Em 2008 sua obrigatoriedade foi

estabelecida por lei federal, contudo em 2017 com a Lei da Reforma do Ensino Médio (Lei

13.415/2017) sua obrigatoriedade em todo o território nacional foi revogada. Com a nova

concepção pedagógica instalada em 2017, os conteúdos presentes neste componente podem

começar a ser tratados como temas transversais. 

O currículo em vigor até o ano de 2020, ano limite para que os estados da federação

adequem  suas  redes  ao  novo  ensino  médio,  foi  o  reflexo  de  uma  década  de  debates  e

reflexões sobre o ensino da Sociologia, além de incorporar conhecimentos acumulados no

campo das Ciências Sociais transpostos para a Educação Básica.  Entretanto,  vivemos um

momento de ruptura com a homologação da Base Nacional Comum Curricular e definição
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dos  novos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais,  os  quais  instituem outras  referências  para

definição dos parâmetros curriculares estaduais. Como este processo ainda se encontra em

desenvolvimento, não temos em mãos, por exemplo, o currículo do estado de Pernambuco

para  as  áreas  das  Ciências  Humanas  e  Sociais  Aplicadas.  Por  isso,  analisamos  as

recomendações  da  BNCC,  dos  Parâmetros  Curriculares   Nacionais  e  dos  Referenciais

Curriculares  para elaboração  de Itinerários  Formativos com o objetivo de localizar  nossa

proposta  de  material  didático  entre  as  competências,  parâmetros  e  eixos  trazidos  pelos

documentos. 

A lei 13.415 de 16 de fevereiro de 2017 é o dispositivo que estabelece e regulamenta

as alterações na legislação de diretrizes e bases da educação e institui o que ficou conhecido

como  Novo  Ensino  Médio  ou  Reforma  do  Ensino  Médio.  Esta  legislação  estabelece  a

modificação na carga horária do ensino básico, permite a elaboração de disciplinas eletivas

nessa etapa da educação, estabelece a criação de itinerários formativos. Ainda, dentre outros

temas,  institui  as  bases  da  política  para  implantação  do  ensino  médio  integral  no  país.

Diversos outros aspectos  dos pontos  de vista administrativo,  pedagógico  e financeiro  são

alterados  ou  criados  por  essa  nova  legislação,  mas  para  nosso  trabalho  não  convém um

aprofundamento dos aspectos jurídicos. 

Com as novas normatizações  da educação nacional,  tomando como elemento para

análise a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), novos debates são postos atualmente

para o fazer docente no campo do ensino de Sociologia e para sua produção acadêmica. O

documento apresenta uma série de aprendizagens que foram identificadas pela própria equipe

redatora do documento como sendo essenciais para o estudante do ensino médio. Dentre elas,

temos  a  problematização  de  processos,  questionamento  e  construção  de  hipóteses.  Estas

dimensões são componentes  do pensamento científico e já são contemplados nos debates

sobre  a  transposição didática,  o  currículo  da Sociologia e  sua importância  para a  escola.

Podemos ressaltar o texto da Competência de número 5 para a área das Ciências Humanas e

Sociais Aplicadas, que propõe: 

Reconhecer e combater as diversas formas de desigualdade e violência, adotando
princípios éticos,  democráticos,  inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos
Humanos para a realização desse exercício, é fundamental abordar circunstâncias da
vida cotidiana que permitam desnaturalizar condutas, relativizar costumes, perceber
a  desigualdade  e  o  preconceito  presente  em  atitudes,  gestos  e  silenciamentos,
avaliando as ambiguidades e contradições presentes em políticas públicas tanto de
âmbito nacional como internacional (BRASIL, 2018, p. 558). 
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E dentro da competência 5, a terceira habilidade proposta para o ensino médio é a

identificação de violências, suas causas, significados e usos políticos, sociais e culturais, de

modo que se possa avaliar e propor mecanismos para seu combate. 

Ainda  no  âmbito  da  BNCC,  este  trabalho  se  relaciona  com  a  dimensão  do

protagonismo juvenil no processo de ensino-aprendizado, elemento que se mostra recorrente

neste  documento  oficial.  É  reafirmada  pela  BNCC,  em  termos  de  princípios  de

funcionamento do sistema educativo nacional, a necessidade de ofertar uma educação capaz

de apresentar conteúdos significativos para os jovens que estão cursando o ensino médio.

Apresenta-se também a ideia de que: 

O mundo deve lhes ser apresentado como campo aberto para investigação e quanto
a seus aspectos políticos, sociais, produtivos, ambientais e culturais, de modo que se
sintam  estimulados  a  equacionar  e  resolver  questões  legadas  pelas  gerações
anteriores – e que se refletem nos contextos atuais – abrindo-se criativamente para o
novo (BRASIL, 2018, p. 465). 

Em sintonia com este  novo marco orientador  da  educação  nacional,  este  trabalho

reafirma a necessidade e potência das Ciências Sociais, especialmente a Sociologia,  nesta

nova configuração da educação básica.  Além de ser uma das disciplinas que compõem o

currículo  do  país,  esta  ciência  aparece  como  ferramenta  para  alcançar  os  objetivos

pedagógicos  da  nova  BNCC  e  recurso  indispensável  para  a  construção  dos  Itinerários

Formativos de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) do ano de 2018

indicam que os novos currículos das redes estaduais devem ser compostos por dois campos,

um  de  formação  geral  básica,  com  carga  horária  de  1.800  horas,  sendo  orientado  para

desenvolver  habilidades  e  competências  nas  áreas  de  Linguagens  e  suas  Tecnologias,

Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas

e Sociais Aplicadas. O outro campo é o de Itinerários Formativos, cuja carga horária mínima

de 1.200 horas e consiste na oferta de um conjunto de ações educativas que aprofundará e

ampliará saberes nas áreas de conhecimento acima citadas ou na formação profissionalizante.

Cabe ao estudante decidir  em qual  itinerário  irá se matricular,  porém a escolha de quais

destes irá ofertar é discricionária da rede estadual e das escolas. 

De acordo  com o capítulo  2,  artigo  12,  parágrafo  2°  das  DCNEM, os  itinerários

formativos devem ser elaborados pelos entes competentes de acordo com os seguintes eixos

estruturantes:  Investigação  Científica,  Processos  Criativos;  Mediação  e  Intervenção
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Sociocultural; Empreendedorismo. Baseando-nos no documento produzido pelo Ministério

da  Educação  e  intitulado  “Referenciais  curriculares  para  elaboração  de  itinerários

formativos”,  os  objetivos  destes  podem  ser  resumidos  em  três,  quais  sejam:  I.

Aprofundamento  de  aprendizagens  relacionadas  às  áreas;  II.  Consolidar  uma  formação

integral  dos  estudantes  para  construção  autônoma  de  projetos  de  vida;  III.  Promover  a

incorporação de valores  universais dos direitos humanos,  desenvolvimento de habilidades

para a tomada de ações e decisões nos diversos contextos sociais. 

Os  objetivos  e  a  natureza  da  proposta  aqui  apresentada  podem  ser  relacionados

diretamente com um eixo e dois objetivos dos itinerários. Nosso trabalho de conclusão se

enquadra,  dentro  deste  documento  oficial  do  governo  brasileiro,  no  eixo  de  Mediação  e

intervenção sociocultural e se encontra em plena sintonia com os objetivos de colaborar no

caminho que o jovem deve percorrer para incorporação de valores como ética, liberdade,

democracia  e  justiça  social.  O  foco  pedagógico  do  eixo  de  mediação  e  intervenção

sociocultural dos itinerários formativos do MEC é engajar estudantes em projetos de diversos

campos  da  vida  pública  de  modo  que  eles  possam  promover  transformações  nas

comunidades.  E os  trabalhos pressupõem que os estudantes  empreendam diagnósticos  da

realidade, onde estão incluídas a busca de dados oficiais, a escuta da comunidade local, a

ampliação de conhecimentos sobre o problema a ser enfrentado, o planejamento, execução e

avaliação de uma ação social. 

Isto posto, mostramos que este trabalho de conclusão de curso é um produto cuja

existência e posteriores replicações nos ambientes escolares são plenamente justificáveis na

seara dos documentos oficiais que regem a educação básica e dos processos didáticos que

estes demandam das gestões e corpos docentes país afora. 

Derivado  das  diretrizes  pedagógicas  que  as  novas  diretrizes  do  ensino  básico

apresentam, outra dimensão para justificar esta proposta está na ideia da pesquisa como um

princípio educativo. Mesmo que esta discussão não tenha surgido em âmbito nacional com a

publicação da BNCC, a partir dela temos um estímulo institucional direto para construção de

atividades no ambiente escolar que prezam por este recurso. Assim, dentro desta lógica: 

Os profissionais precisam estar habilitados a trabalhar de forma a criar situações por
meio  das  quais  os  alunos  aprendam  a  gerenciar,  a  selecionar  e  a  tratar  as
informações e os conhecimentos de forma competente e  com significado. Nesse
sentido, o desafio da pesquisa leva naturalmente a organizar o trabalho de outra
maneira, porque supõe outro tipo de participação, disposição dos espaços e tempos,
ambiente, apoios, estímulos, exigindo também outras formas de dedicação, presença
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ativa,  comunicação,  tarefas  individuais  e  coletivas  (FREIBERGER  e  BERBEL,
2010, p.226). 

Neste sentido, o ambiente escolar deixa de ser visto apenas como um simples espaço

dos métodos tradicionalistas e das relações mecanizadas e passa a ser um lugar de produção e

sistematização de conhecimentos sobre o próprio campo da educação, e de outras questões

sociais que atravessam a vivência das juventudes naqueles espaços e dos profissionais ali

presentes. 
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5. PESQUISA-AÇÃO PARA PROCESSO SENSIBILIZADOR: MEDIAÇÃO DA 

RELAÇÃO ENTRE VIOLÊNCIA URBANA E TRAJETÓRIA ESCOLAR JUVENIL

Nessa  parte  se  encontra  o  passo  a  passo  do  processo  de  investigação-ação  que

propomos.  Cada  uma  das  sessões  presentes  nas  etapas  a  seguir  está  correlacionada  aos

objetivos específicos do nosso trabalho. Os jogos foram selecionados de modo a contribuir ao

alcance  dos  objetivos.  Com  a  multiplicidade  de  contextos  e  pessoas  envolvidas  em

reproduções do uso desse material é possível que o que se emerge das sessões em cada jogo

contemple  em  ordem  diferente  da  que  expomos  aqui  os  objetivos  do  trabalho,  mas

formulamos  o  protótipo  de  maneira  que  a  primeira  etapa  se  conecte  diretamente  com o

objetivo específico de identificar como a violência urbana repercute no processo de vivência

escolar. Na segunda etapa os jogos de 1 a 3 estão relacionados com o objetivo de identificar

como esta interfere nas representações sociais dos jovens sobre si. Já as atividades 5 a 6 estão

relacionadas com identificar como a violência se relaciona com a visão de futuro dos jovens

da escola. 

5.1 Experiências antecedentes

Buscamos  experiências  antecedentes  de  intervenções  pedagógicas  baseadas  em

propostas  de  pesquisa-ação  na  escola,  como também outras  metodologias  de  pesquisa  já

feitas por docentes e referendadas na área como conhecimento acumulado. Queremos citar

uma experiência portuguesa (MENDES, 2011), empreendida por uma enfermeira escolar em

parceria  com  docentes  da  disciplina  de  formação  cívica.  Foi  proposto  apresentar  aos

professores  e  gestores  as  técnicas  de  questionários,  levantar  os  tipos  de  violência  mais

comuns  relatadas  pelos  adolescentes  e  ofertar  um  processo  sensibilizador  com  técnicas

sociais para aumentar o autocontrole frente a situações de tensão. 

Outra experiência que queremos citar foi implementada no Instituto Federal de Minas

Gerais (FALEIROS, 2017), onde estudantes do técnico integrado ao ensino médio receberam

nas  aulas  de  Sociologia  treinamento  para  utilização  de  questionários  e  entrevistas  para

elaborarem o perfil socioeconômico das turmas de mecânica do instituto e discutirem em sala

de aula os perfis delineados pelos dados. 

Queremos também citar a pesquisa financiada pela UK Arts and Humanities Research
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Council, realizada no Brasil pela Fundação Joaquim Nabuco, Projeto Quixote e a University

of  Leeds  (Inglaterra)  intitulada  Teatro  como método  que  teve  como objetivo  “avaliar  o

modelo  baseado  no  teatro  como método  em relação  ao  seu  potencial  de  oferecer  dados

significativos  para  a  compressão  do  impacto  da  violência  na  escola”  (ANDRADE  e

FERNANDES,  2019,  p.2).  A pesquisa,  realizada  em caráter  piloto durante  o  período de

fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020, aplicou sua atividade de campo em uma escola pública

estadual de ensino médio no Recife. Nesta ocasião foram aplicados jogos do Teatro Social

dos Afetos em oficinas para docentes e estudantes com a finalidade de construir espaços

seguros nos quais diferentes tipos de violências, como as de gênero, gordofobia e machismo,

apareceram e puderam ser discutidas pelo grupo. 

Ainda na seara de experiências antecedentes podemos nos referir à oficina Violência

(GOMES,2019) elaborada  pelo PIBID de Sociologia  da Universidade  Federal  do Paraná,

realizada  na  Escola  Paulo  Leminski  na  cidade  de  Curitiba,  relatada  na  edição  2019  do

Encontro  Nacional  de  Ensino  de  Sociologia  na  Educação  Básica  (ENESEB).  O  referido

trabalho  propôs  encontros  com  estudantes  nos  quais  se  abordaram  os  seguintes  temas:

violência de gênero e feminicídio, violência racial, bullying, xenofobia. Como produto dos

encontros,  elaborou-se uma revista que tratava dos temas da oficina a partir  de materiais

como entrevistas e textos produzidos pelos estudantes. 

Nesse material pedagógico propomos a realização de um conjunto de atividades no

âmbito de escolas de ensino médio e teremos os estudantes como grupo junto ao qual se

trabalha, mas é o corpo docente o público-alvo da proposta. É o docente de Sociologia o ator

central da condução das atividades, da construção dos acordos com os estudantes, das pontes

com a  gestão  da  escola  e  o  corpo  docente  para atingir  a  comunidade  extra  escolar  e  as

organizações sociais e estatais. 

5.2 Jogos do Teatro Social dos Afetos

Nosso  protótipo  é  baseado  na  aplicação  de  jogos  do  Teatro  Social  dos  Afetos

combinados com a técnica de observação participante para levar o estudante a reconhecer os

impactos da violência urbana em sua trajetória. Assim, queremos possibilitar a identificação

dessas  informações  e  a  análise  sociológica  destas  para  que  o  docente  responsável  pela

disciplina  de  Sociologia  as  utilize  para  debater,  mediar  e  possivelmente  intervir  sobre
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aspectos  derivados  da  influência  da  violência  na  sociabilidade  dos  estudantes  dentro  da

escola, na formação de seus projetos de vida, na reconstrução do projeto político pedagógico

da  escola,  criação  de  projetos  transversais  e  disciplinas  eletivas,  além  de  permitir  a

construção de parcerias com outras organizações no sentido de criar trabalhos derivados deste

diagnóstico. 

O Teatro Social dos Afetos é, como conceitua sua teórica Kelly Fernandes (2019), a

metodologia  dentro  do  Teatro  do  Oprimido  elaborada  para  ser  praticada  em  processos

grupais. A nomenclatura Teatro Social advém do modelo proposto pelo teatrólogo brasileiro

Augusto Boal, já a designação dos Afetos vem da intersecção desta arte com o pensamento

do filósofo holandês Baruch Espinoza e do psicólogo russo Lev Vigotsky. 

O Teatro  do  Oprimido  é  fruto  do  trabalho  de  Boal  na  criação  de  técnicas  e  sua

sistematização  para  utilização  em  diversos  contextos  sociais,  buscando  a  libertação  do

oprimido através da modificação das estruturas desiguais da sociedade. Esse método insere

não artistas, pessoas que estão expostas a situações de opressões sistemáticas, na construção

teatral  de um drama que envolva todos os participantes no debate sobre como superar  as

situações apresentadas e como elas se constituem entraves para a vivência democrática. 

A dimensão dos afetos nesta proposta não está vinculada às noções atribuídas pelo

discurso comum, a qual relega esta palavra ao campo do carinho, da meiguice, da lisonja.

Para a perspectiva teórica que aqui adotamos, o afeto é compreendido pela lente de Espinosa,

como potências que limitam ou expandem nossa ação. Neste sentido, a afecção pode estar

imersa  em formas  positivas  e  negativas,  afeto  recebe  uma  interpretação  de  componente

político. No pensamento Espinosano sobre afeto,  a potência de ação do corpo e da mente

possuem estados muito singulares: 

Para esse filósofo, a mente e o corpo são dois atributos de uma mesma substância,
sem hierarquia entre razão e emoção; em outras palavras, a mente e o corpo são
uma mesma coisa e o poder de afetar e ser afetado altera a potência de pensar e agir,
ou seja, há passagem de um estado de potência a outro e essa transição modifica os
corpos na experiência de afetar e ser afetado” (FERNANDES, 2019, p.39). 

A partir  deste caráter  político dos afetos,  podemos pensar  como o espaço escolar,

sobretudo em escolas de tempo integral, são permeados pelas afetações nas relações entre os

próprios  estudantes,  corpo  docente,  equipe  gestora  e  todos  os  outros  atores  envolvidos

naquela realidade. Assim, o Teatro Social dos Afetos, baseado em Vigotysky, considera: 
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A arte, no caso o teatro, aparece nos grupos criados nas escolas como um espaço
onde há a descarga da energia psíquica que não encontrava vazão na vida cotidiana.
Esse dispêndio indispensável de energia, junto a um equilíbrio com o meio, diante
de  um ambiente seguro entre  as singularidades, proporciona o ato criador como
propulsor  de  um  complexo equilíbrio  entre  o  organismo  singular  e  o  coletivo,
tornando-se apoio para momentos críticos (FERNANDES, 2019, p. 71). 

Em seguida apresentaremos na forma de etapas o material pedagógico que propomos

sob a  perspectiva  dos objetivos  e  das  intenções.  É preciso  dizer  que  o  material  didático

propriamente dito consta no apêndice deste trabalho. 

5.3 Construindo uma pesquisa-ação na escola

Nosso guia didático para processo sensibilizador na escola é dividido em três partes, a

saber: I. Pesquisa exploratória; II. Jogos do Teatro Social dos Afetos; e III. Ações Coletivas.

Detalhamos cada parte justificando nossas escolhas de acordo com os referenciais teórico-

metodológicos construídos neste trabalho. 

I. Primeira etapa: Pesquisa exploratória da realidade escolar

Nesse momento o objetivo é que mesmo o docente atuante na unidade escolar há um

certo  tempo  faça  o  exercício  de  observar  o  local  buscando  se  distanciar  de  uma  visão

mecanizada e naturalizadora de quem frequenta o espaço há muitos anos. A ideia é observar

as relações estabelecidas pelos atores escolares nos momentos sem supervisão direta, como

horários de entrada e saída, intervalos entre as aulas. Nesse momento não se trata de observar

para emitir juízo de valor sobre a conduta dos estudantes ou dos colegas de profissão, mas de

tomar notas de comportamentos e identificar correspondências, tendências e, de certa forma,

aplacar a curiosidade inicial gerando ideias. 

II. Segunda etapa: Aplicação dos jogos teatrais com grupos de alunos

Encontro 1: Acordo de convivência e desmecanização dos corpos 

É preciso construir em grupo os termos da relação de trabalho. Neste momento as

pessoas participantes precisam se conhecer, identificar se estão em um espaço que oferece
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algum tipo de risco à vida dele ou de alguém próximo, exercitar a fala sobre os elementos de

convivência  que  aumentam  ou  diminuem  suas  potencialidades  e  fechar  acordos,  se

comprometendo  com  o  trabalho.  O  professor,  como  mediador  da  atividade,  deverá

demonstrar  que as  sessões  propostas  e  o  que  será  abordado não  será  exposto  em outros

ambientes  sem sua anuência,  evidenciando que  ali  podem ser  debatidos  temas sensíveis,

assumindo em grupo o interesse em preservar a integridade física e psicológica de todos os

envolvidos.  E  vale  ressaltar  que  esse  espaço  não garante  segurança  ao  estudante,  mas o

docente-pesquisador também terá suas impressões. 

Além do momento para estabelecer o acordo de convivência, esses encontros iniciais

servem para que o estudante amplie sua noção de corporeidade, de que a cultura e sociedade

moldam as formas nas quais se controla o corpo, as maneiras de se portar nos espaços e como

as opressões sofridas criam repertórios de uso deste. Todo nosso trabalho, de certa forma, é

perpassado  por  essa  necessidade  de  quebrar  com a  mecanização  dos  corpos.  Como esse

exercício não é algo comum, precisa-se que desde o início se incentive. 

Encontro 2: Jogo da Situação 

Este encontro é construído para responder aos dois primeiros objetivos que guiam este

trabalho I- Identificar como a violência urbana interfere nas representações sociais dos jovens

sobre si e II. Mapear como a violência se relaciona com a visão de futuro dos jovens. Ao

aplicar o jogo da situação deve-se estar atento ao processo tanto ao que se fala na roda de

conversa quanto ao que os estudantes falam durante a aplicação do jogo. Por esse motivo ter

em mãos o caderno de campo é fundamental, sobretudo no momento em que as duplas estão

formadas e se caminha ouvindo o que alguns estão conversando. Durante a reflexão sobre o

jogo, gravar em áudio aquilo que está sendo conversado é fundamental para guardar como

um dado sociológico. Mesmo que, porventura, o conteúdo da gravação na sua íntegra não

seja usado durante esse projeto, pode-se aproveitá-lo em pesquisas e atividades posteriores. 

Encontro 3: Teatro da Imagem 

Neste jogo também se mira os dois objetivos iniciais, I- Identificar como a violência

urbana interfere nas representações sociais dos jovens sobre si. II. Mapear como a violência

se relaciona com a visão de futuro dos jovens. Nesse jogo específico, além do caderno de

campo, gravar todas as fases é fundamental. Uma vez que o desenvolver da imagem e das
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falas já podem revelar informações preciosas para o desenvolvimento deste trabalho. Assim,

gravar pelo menos em áudio o jogo e a posterior roda de diálogo garante utilizar ao máximo a

potência da técnica. Vale ressaltar que não é necessário possuir equipamento de ponta para

realizar a gravação. No caso de a escola não possuir câmera ou celular no apoio pedagógico,

o celular do próprio docente ou de alunos que compõem o grupo pode ser utilizado. 

III. Terceira etapa: Análise e discussão para ação

Pré-encontro 4 

Para  que  se  chegue  ao  encontro  4  é  importante  que  o  docente  tenha  organizado

anteriormente os dados que serão apresentados aos estudantes e a explicação sociológica que

pode guiá-los na interpretação desses. Sendo assim, antes do encontro propriamente dito o

docente deve organizar o que será apresentado e assim facilitar o trabalho da sessão. 

Encontro 4: Apresentação dos dados 

Este encontro se vincula aos objetivos 2 e 3. Nesta etapa o docente está dialogando

apenas com os estudantes que fizeram parte da sessão. A ideia é mostrar a estes como o

conteúdo das falas nos espaços teatrais podem ser interpretadas a partir do conhecimento

científico da Sociologia e até criar pontes para que outras disciplinas possam utilizar aqueles

dados para suas análises. Nesse sentido é possível mapear informações a partir do que foi dito

e dar início à construção de estratégias, visando a utilização dessas informações no fórum

escolar e no encontro com organizações e instituições. 

Encontro 5: Pré-fórum 

Este  se  trata  de  um  encontro  extra  que  funciona  como a  continuação  da  sessão

anterior. A finalidade de inserir esse novo encontro é facilitar lidar com a carga de atividades

que o docente já  possui  na escola e  integrar  de maneira mais profunda os estudantes  no

trabalho.  Pode-se  dividir  duplas  ou  grupos  para  ajudar  na  elaboração  de  resumos,

apresentações,  gráficos,  busca  de  novas  informações  em  sites  ou  organizações  que  os

estudantes tenham acesso. Tudo orientado pela lógica de organizar as informações, escolher

quais as prioridades dos estudantes e apresentá-las no momento do fórum. 
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Encontro 6: Fórum escolar 

Esse  encontro  foi  construído  para  atender  nosso  terceiro  objetivo  que  é  criar

estratégias para atividades escolares de prevenção à violência. No espaço do fórum escolar

apenas os atores pedagógicos que compõem o dia a dia imediato da escola são convidados.

Aqui é o espaço de liberdade para que corpo docente e discente, gestão e equipe pedagógica

tomem conhecimento do processo de trabalho e dos temas identificados como mais urgentes

pelo  grupo  de  estudantes.  Nesse  espaço  se  elenca  os  nomes  das  organizações  não

governamentais, fundações, faculdades e instituições governamentais com as quais a escola

pode ter interesse em trabalhar e se delega pessoas para criar essas pontes. 

Encontro 7: Encontro com organizações governamentais e não governamentais 

Esse encontro, de certa forma, dá continuidade ao encontro 5. Manter dois encontros

separados serve para garantir que a escola tenha um debate interno anterior ao processo de

conversar  com outros atores  e  grupos.  Nossa lógica é de integração total  e transparência

durante o processo, além de sugerir o fortalecimento da comunidade escolar, além de que os

convidados para esse encontro devem ser pensados coletivamente em um momento anterior.

Essa seção objetiva passar os encaminhamentos da escola para essas outras organizações e

tentar construir novas. Aqui pode ser um momento dentro do próprio conselho escolar caso

não seja possível realizar esta reunião em um dia especialmente dedicado. Sugerimos que o

leitor direcione sua leitura para o recurso didático presente no apêndice de forma a permitir

uma melhor compreensão da aplicação proposta em cada uma das etapas descritas. Também,

ao tomar conhecimento do conteúdo do recurso poderá avaliar por si mesmo as contribuições

e limites da proposta, identificando se mesmo após sua testagem ainda permaneceram pontos

a melhorar os quais poderão ser incorporados pelo próprio leitor quando de sua aplicação na

escola. 

Trazemos no próximo capítulo os resultados da testagem do material  didático por

professores das Ciências Humanas atuantes na Educação Básica. 
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7. TESTAGEM DO RECURSO DIDÁTICO

A realização  do nosso trabalho foi  atravessada  pela pandemia  de COVID-19, que

iniciou-se em março do ano de 2020 e um ano depois o país ainda não soube como lidar com

este problema. No terceiro mês do ano de 2021 a taxa de vacinação da população estava

baixíssima e o caos sanitário continuava instaurado no país. Por esse motivo a testagem do

nosso  material  precisou  ser  adaptada  ao  contexto  pernambucano  e  nacional,  e  por  essas

limitações de tempo e cenário resolveu-se fazer a testagem do material de maneira online. A

forma que escolhemos para colher as informações e avaliação online foi utilizando e-mail e

formulário  eletrônico.  A versão  inicial  do  guia,  em formato  PDF,  foi  enviado  para  cada

docente  através  dos  seus  endereços  eletrônicos  pessoais,  bem como o link  de  acesso  ao

questionário eletrônico sobre o material e foi estabelecido um prazo de duas semanas para ter

todas as respostas. 

Os  docentes  que  participaram da  testagem foram os  membros  da  turma  2021 do

Profsocio na Fundação Joaquim Nabuco e uma docente de Sociologia na rede estadual de

Pernambuco que não faz parte do referido programa de mestrado. Ao todo contamos com 17

respostas,  incluindo  professores  e  professoras  da  rede  estadual  e  da  rede  privada  de

Pernambuco e da Paraíba. 

O  perfil  de  formação  inicial  dos  respondentes  (Quadro  1)  apresenta  docentes

licenciados  nos cursos  de História,  Geografia,  Ciências  Sociais  e  Pedagogia.  Não iremos

arriscar  propor inferências  sobre  o panorama do ensino da Sociologia,  tampouco sobre a

inserção de pessoas oriundas das Ciências Sociais nos postos de trabalho da educação básica,

porém no recorte do mestrado profissional de Sociologia percebe-se que pessoas oriundas das

ciências sociais ainda são minoria pelo menos na Fundação Joaquim Nabuco. E isso, talvez,

derive da quantidade de pessoas com essa formação no quadro da educação básica, que é

muito baixo. Por outro lado,  vemos que a presença  de pessoas  com formação  inicial  tão

diversificada se propondo a conquistar um título de mestrado em Sociologia pode revelar a

importância que esta ciência tem para profissionais de Humanidades e até de linguagens.

Neste caso vemos que a presença da Sociologia no ensino básico pode ser fortalecida através

de quem já está nas escolas e isso permite que novas atividades como a nossa, que trazem

conceitos, temas e teorias da Sociologia tenham oportunidade de ser realizada. 
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Tabela 1: Formação inicial em licenciatura 

Licenciatura Nº de respondentes
Ciências Sociais 2

Filosofia 1
Geografia 3
História 6

Letras - Português 1
Letras - Inglês 1

Pedagogia 2
Não informado 1

Total 17
]

Fonte: Formulário Google  “Testagem de recurso didático: pesquisa-ação para processo sensibilizador”

Dessas pessoas que participaram da pesquisa, 82,2% está na docência de escolas da

rede estadual de ensino. Essa porcentagem corresponde ao total bruto de 15 pessoas. Um

docente respondente está vinculado à rede municipal de ensino e um é profissional em escola

particular, como apresentado no Gráfico 1. 

Gráfico 1 – Vínculo empregatício como docente 

Fonte: Formulário Google  “Testagem de recurso didático: pesquisa-ação para processo sensibilizador”.

Das pessoas pesquisadas, apenas cinco não foram responsáveis nos últimos três anos

pelo ensino  da Sociologia  em suas  escolas,  correspondendo  ao percentual  de  29,4% dos

entrevistados. A maioria dos respondentes, 12 profissionais, no período dos últimos três anos
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foi responsável pelo ensino da disciplina como podemos ver no Gráfico 2. 

Gráfico 2 – Docente ministrante da disciplina Sociologia na escola 

Fonte: Formulário Google  “Testagem de recurso didático: pesquisa-ação para processo sensibilizador”.

O formulário eletrônico foi o instrumento para colher a visão geral dos docentes sobre

o recurso pedagógico. Nossa intenção foi identificar se aquele profissional já trabalhava com

o assunto,  se  percebia  no dia a  dia  de sua escola presença da violência,  se  a  linguagem

utilizada era clara o suficiente para compreender a proposta, se os prazos propostos eram

factíveis  nas  realidades  locais,  se  poderia  haver  resistência  da  gestão  da  escola  com  as

atividades propostas e com o ato de conversar com organizações sociais ou atores públicos

externos.  O questionário  foi  composto  por  15  perguntas,  das  quais  13  eram de  resposta

obrigatória e duas de respostas facultativas. Tivemos um total de 12 perguntas objetivas e 3

perguntas abertas, demandando do respondente que escrevesse o nome da licenciatura na qual

foi formado e que escrevesse se identificava possibilidades e limitações no guia. 

Nessa ocasião não perguntou-se nome, nem idade, nem identificação de gênero de

quem respondeu. As credenciais pessoais requeridas foram apenas relacionadas às questões

profissionais: licenciatura, se lecionou dos últimos três anos a disciplina de Sociologia, e qual

o tipo de escola em que trabalha. Também não foi disponibilizado este relatório visto que

naquele momento ainda estava em fase de desenvolvimento. Mesmo sabendo que ao final do

processo algumas pessoas apenas utilizarão o guia sem a leitura do trabalho em sua totalidade

defendemos que a visão do todo aumenta a compreensão da proposta, ainda que o guia tenha

elementos suficientes para realizar a atividade. O questionário completo consta no apêndice
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do trabalho. 

No início do nosso questionário perguntamos se o respondente considerava a escola

em que trabalha estava inserida em um contexto de violência. Como é possível conferir no

Gráfico 3, a maioria dos respondentes considera que o ambiente em que se encontra tem uma

presença de violência, contudo a diferença entre as respostas não é muito grande. Dez pessoas

consideram o contexto no qual está inserido violento e sete pessoas, inclusive o docente da

instituição particular, não consideram seu contexto de trabalho violento e vale mencionar que

apenas um respondente representa escola privada. Por não ser a finalidade deste trabalho, não

consideramos os endereços das escolas para poder cruzar dados sobre criminalidade violenta

dos bairros inseridos e as respostas dadas. Pode ser interessante, no caso da aplicação do

projeto,  comparar  a  visão  anterior  que  o  docente  possui  sobre  o  contexto  com  a  visão

otimizada pela pesquisa-ação. 

Gráfico 3 – Percepção do respondente sobre seu ambiente de trabalho 

 
Fonte: Formulário Google  “Testagem de recurso didático: pesquisa-ação para processo sensibilizador”.

Quando questionados sobre trabalharem ou não o tema da violência nas suas aulas, a

maioria dos respondentes, como pode-se conferir no Gráfico 4, afirma que costumam abordar

o assunto, mesmo entre alguns dos que não lecionaram Sociologia nos últimos 3 anos. Das 17

respostas,  apenas  duas  sinalizaram  negativo  para  o  trabalho  com  o  tema  e  os  dois

respondentes em questão não lecionaram a Sociologia ultimamente e também não consideram

que  a  escola  na  qual  trabalham  esteja  em  um  ambiente  violento.  De  modo  geral,  ao

observarmos essa resposta podemos  deduzir que, pelo menos aquelas pessoas que não estão

responsáveis pela disciplina,  trabalham o tema sem necessariamente oferecer ao estudante
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uma abordagem sociológica da questão. Sendo assim, podemos com esse trabalho estabelecer

possibilidades para esta ciência social e também para visões interdisciplinares.

 Gráfico 4 – Tema “violência urbana” na sua prática docente 

Fonte: Formulário Google  “Testagem de recurso didático: pesquisa-ação para processo sensibilizador”.

Perguntou-se também se os respondentes identificam que a proposta apresentada a

eles  se  encaixa  no  perfil  de  estudantes  com os quais  eles  trabalham.  A maior  parte  dos

docentes afirmaram que o modelo funciona com os estudantes de suas escolas e apenas 2

respondentes identificaram que não se encaixariam (Gráfico 5).  Os mesmos docentes que

tiveram essa visão afirmaram, também, que seu ambiente de trabalho não está inserido em um

contexto de violência. Das duas respostas, uma está inserida no ambiente de escola privada e

a outra no ambiente de escola pública. 

Outro aspecto importante para o nosso trabalho, e que consideramos no questionário,

foi sobre a relação da equipe gestora com projetos da natureza do nosso, afinal o modelo

requer um período de tempo considerável, além de outras atividades que possivelmente não

fazem parte da rotina escolar. Pensar nas possibilidades de resistência é muito importante

para alinhar a  proposta e  até poder  antever limitações  a sua aplicação.  Com os docentes

ouvidos percebemos, como apresentando no Gráfico 6, que a incerteza sobre resistência é

considerável. Mais da metade dos respondentes, 10 pessoas (que correspondem a 58,8% do

total de entrevistados), considerou que não haveria impedimentos por parte da equipe que

administra a escola. Na outra mão, 6 pessoas (que correspondem a 35,3%) acreditam que

talvez seus superiores imediatos pudessem construir barreiras; e 1 pessoa (5,9 %) já considera
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a priori que haveria resistência. 

Gráfico 5 – Adequação da proposta ao perfil dos seus estudantes 

Fonte: Formulário Google  “Testagem de recurso didático: pesquisa-ação para processo sensibilizador”.

Isso  chama  atenção  pelo  fato  de  que  Base  Nacional  Comum  Curricular  indica

atividade dentro da mesma lógica que a nossa e o fato de haver resistência, talvez, aponte

para  uma  dificuldade  futura  em  pôr  em  prática  trabalhos  dessa  natureza.  Não  pedimos

explicações sobre as respostas e desse modo não é possível identificar se a resistência seria

proveniente de questões relacionadas ao fazer administrativo da escola ou teria ligação com o

receio de trabalhar o tema da violência em si. 

O Gráfico  7  sintetiza  as  respostas  a  uma pergunta  complementar  a  essa  anterior.

Queríamos  saber  se  seria  viável  propor  parcerias  com organizações  não governamentais,

movimentos sociais e instituições do Estado. A maior parte dos respondentes, 12 pessoas,

afirmaram  que  não  haveria  nenhum  problema  em  estabelecer  essa  parceria;  e  apenas  5

pessoas acreditam que na realidade de atuação delas não seria viável. Nossa preocupação

maior era saber se os ambientes seriam hostis a um trabalho com atores externos à escola e,

principalmente,  atores  que  possuem inserção  nos  espaços  de  tomada  de  decisão  pública.

Mesmo não sendo a finalidade do questionário, nem deste trabalho de conclusão de curso,

poderíamos nos deparar com questões ideológicas que colocariam a escola como ambiente

onde organizações desse tipo não seriam bem-vindas. 
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Gráfico 6 – Possibilidade de resistência da equipe gestora a proposta 

Fonte: Formulário Google  “Testagem de recurso didático: pesquisa-ação para processo sensibilizador”.

Gráfico 7 – Viabilidade de parcerias institucionais 

Formulário Google  “Testagem de recurso didático: pesquisa-ação para processo sensibilizador”.

Deslocando o campo de perguntas sóbre o trabalho para conteúdos relacionados às

questões pedagógicas, a totalidade dos respondentes afirmaram que a ferramenta apresentada

ajudaria a desenvolver um olhar sociológico em seus estudantes sobre o fenômeno social da

violência.  Um total  de  100%  dos  docentes  entrevistados  também  consideraram  que  os

conceitos apresentados no guia de aplicação enviado por e-mail oferece para o docente o

aprofundamento teórico necessário para trabalhar a proposta em sala de aula. Delineado no
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Gráfico 8 temos uma nota de satisfação total com a proposta, considerando tudo o que foi

apresentado aos respondentes, porém sem os mesmos terem acesso ao trabalho completo. Na

escala que fizemos 0 representou grande insatisfação com o produto e 10 representou grande

satisfação. Como é possível perceber, a maior parte dos respondentes considera a proposta

muito boa e apenas uma pessoa respondente considera ruim, pois levou em conta em sua

avaliação a impossibilidade de realizar o trabalho na unidade escolar em que trabalha. 

Gráfico 8 – Nível de satisfação com o material apresentado

 
Formulário Google  “Testagem de recurso didático: pesquisa-ação para processo sensibilizador”.

7.2 Limitações e possibilidades

Outro ponto que perguntamos aos voluntários foi quais as limitações e possibilidades

que eles identificavam no guia de aplicação. As duas perguntas assumiram o formato aberto e

não obrigatório.  Dos 17 entrevistados tivemos 13 respostas  ao item limitações,  das quais

apenas  5  eram  um pequeno  texto  elaborado.  As  demais  apresentavam apenas  a  palavra

“não’’, e uma delas declarava “achei fantástico”. Das cinco que recebemos contribuições, três

se referiram ao quesito tempo para aplicação do mesmo. De acordo com os respondentes a

existência de tantas etapas seria uma limitação para realizar. As outras duas respostas, uma se
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referia à impossibilidade de realizar esse trabalho durante a pandemia de COVID-19 e a outra

solicitava dicas de vídeos e músicas para contextualizar o trabalho. 

Sobre  as  possibilidades  identificadas  obtivemos  12  respostas,  das quais  sete  eram

respostas  mais  consistentes.  Três  dessas  afirmavam  o  valor  da  proposta  para  fazer

mobilizações dos estudantes e conseguir um trabalho de desnaturalização sobre as questões

de violência, incluindo, homicídios nos bairros; quatro falaram sobre ganhos metodológicos

para o ensino da Sociologia. Uma contribuição que chamou atenção foi assim expressada:

“Sim,  na  execução  de  uma  eletiva  e/ou  execução  nas  disciplinas  de  Humanas  de  forma

"etapada"  ao  longo  do  ano”.  Mesmo  que  o  docente  tenha  citado  uma  adaptação  que

desconfiguraria  o  trabalho  original,  percebe-se  que  ele  compreendeu  a  possibilidade  de

utilizá-lo  dentro  de  uma  disciplina  eletiva.  Essa  foi  a  única  resposta  que  considerou  a

realização dentro dos moldes da nova base, que é o que propomos aqui. 

Após  todas  as  contribuições  dos  docentes  incorporamos  alguns  pontos  dessas

percepções  que  julgamos  importantes.  É  preciso  mencionar  que  o  docente  em  posse  do

trabalho completo, com o debate teórico mais extenso, com os comentários específicos sobre

as  etapas  de desenvolvimento das  atividades,  bem como os  debates  sobre o novo ensino

médio  terá  uma  outra  visão  sobre  o  trabalho.  Ainda  assim,  nosso  esforço  a  partir  da

impressão dos docentes foi modificar o guia de maneira que ficasse mais claro ao leitor que

nossa proposta não visa disputar espaço com os conteúdos curriculares, mas compreender que

existem outros espaços no qual pode ser inserido este trabalho. 

Adicionamos, ainda, um encontro a mais no processo para que os estudantes possam

ser colaboradores do docente que aplica o modelo. Considerando as limitações de tempo livre

para atividades da escola que o corpo docente possui, independente de estar em vigor a nova

ou  a  velha  estrutura  educativa  nacional,  é  possível  contar  com  os  estudantes  para  a

sistematização dos dados que emergem nas rodas de diálogo. 

Orientando  o  trabalho  dos  estudantes  para  construírem  uma  apresentação  e

identificarem questões  que  são  indispensáveis  é  possível  dividir  a  tarefa  com aqueles  e

aquelas  mais dispostas de acordo com suas  habilidades.  Esse movimento traz inclusive a

possibilidade de criação de ações multidisciplinares, uma vez que estudantes que possuem

maior habilidade  com matemática  podem ter  a chance  de utilizar seu conhecimento  para

organização de dados, bem como aqueles que possuem facilidade com a escrita podem dar

início a produção de relatórios, os estudantes que possuem maior habilidade para utilização
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de softwares podem se responsabilizar pela construção das apresentações para o fórum. Além

dessas, não foram mencionadas, mas podem haver estudantes com habilidades de desenho,

música entre outros que podem gerar outros produtos com base nesse trabalho. A nova versão

do guia anexa a este trabalho já considera estas mudanças, Fizemos modificações que não

descaracterizassem o trabalho como um todo, de modo que possamos garantir a utilização do

Teatro Social do Afetos dentro de sua lógica baseada em atividades encadeadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A construção deste trabalho é fruto de um percurso com várias limitações, mas que

não impediram sua finalização. Não é possível terminar esse documento sem mencionar a

pandemia, que há mais de um ano nos impede de realizar trabalhos presenciais. As limitações

de aplicação junto aos estudantes,que gerou mudança de modalidade na nossa proposta, a

estratégia  de  realizar  a  testagem  junto  ao  público  alvo  por  questionários  online  foram

maneiras de driblar as vicissitudes que se impuseram. 

Muito  do  que  permitiu  a  finalização,  em  tempo,  do  nosso  trabalho  se  deve  às

experiências e aprendizados do ano de 2019 com as atividades do multiHlab e do próprio

mestrado. Ainda que não se soubesse o que estaria por vir no ano de 2020, o intenso trabalho

gerou  insights  e  reflexões  aproveitadas  diretamente  no  desenho  de  nossa  proposta.  As

contribuições da banca de qualificação também foram fundamentais  nesse momento, pois

direcionaram estrategicamente a readequação do marco teórico, das questões metodológicas e

pedagógicas.  Esta  qualificação  e  a  orientação  cuidadosa  e  atenta  da  Professora  Viviane

garantiram que o trabalho não se diluísse  no mar de impedimentos  para atuação prática.

Esperamos,  até  onde  foi  possível,  que  a  possibilidade  de  vacinação  em  massa  pudesse

garantir que nossa intervenção fosse realizada. Sem esse cenário, nos debruçamos com maior

intensidade  nos  documentos  oficiais  da  reforma  do  ensino  médio  para  encontrar  outras

conexões,  outras  possibilidades  e  reelaborar  o  pensamento  no  padrão  de  um  material

pedagógico e de maneira que respondesse essas necessidades da nova legislação. 

Ainda que todos os trabalhos científicos sejam importantes e contribuem em certa

medida  com  o  avanço  da  ciência  e  modificação  da  prática,a  julgar  pelas  respostas  que

obtivemos  do  grupo  teste  de  docentes,  podemos  perceber  que  a  criação  de  um recurso

pedagógico como o nosso tem uma grande inserção no campo da prática. Produzir algo que

tenha capacidade de comunicar diretamente com os docentes e fazer circular metodologias,

teorias e conceitos científicos com pessoas que por motivos diversos estão longe da academia

e ,até, chegar em pessoas que trabalham com educação não formal e nunca frequentaram o

ambiente acadêmico é algo que gera grande animação. 

Consideramos, após todo esse processo, que a resposta do público-alvo foi boa. A

recepção  do  recurso  não  foi  problemática  e  todas  as  contribuições,  de  certa  forma,  se

encontravam dentro do que foi previsto ao construir o trabalho final. O que pode-se ver é que
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por termos elaborado um trabalho muito rente ao novo ensino médio quem observa desde a

perspectiva de um lugar onde a Sociologia é apenas um componente que ocupa 50 minutos

em cada turma criou-se algumas interpretações limitantes. A própria resposta de um docente

que afirma que nossa proposta  de  pesquisa-ação  seria  bem encaixada  em uma disciplina

eletiva confirma que ao olhar as novas possibilidades da reforma do ensino médio muitos

problemas que supostamente existem são desfeitos. Reafirmamos que não apenas como uma

disciplina  eletiva,  mas  também  como  projeto  integrador  e  nas  atividades  de  itinerários

formativos é possível utilizar nosso recurso. 

É verdade que a BNCC e a reforma do ensino médio foi uma temática muito debatida

durante  sua  implementação,  recebendo  críticas  sérias  de  organizações  respeitadas  da

educação  brasileira  e  de  pesquisadores  e  pesquisadoras.  Contudo,  esse  novo  marco

organizador da educação está posto e precisamos dialogar com os termos propostos no jogo

para conseguir fortalecer a Sociologia no ensino básico e expandir as possibilidades com ela.

Essa nossa recepção das novas leis não é acrítica. De um modo geral consideramos que o

recurso  pedagógico  apresentado  no  guia  “Pesquisa-ação  para  processo  sensibilizador  -

Mediação da relação entre violência urbana e trajetória escolar juvenil” cumpriu, junto ao seu

público-alvo, a função de ser um suporte aos docentes de Sociologia. 

De outro ponto de vista podemos considerar que o modelo aqui desenvolvido oferece

às comunidades escolares um trabalho multimétodos com grande possibilidade de engajar

estudantes e outros atores escolares  e  sociais na modificação de contextos específicos.  A

geração  de  conhecimento  científico  sobre  realidades  sociais  a  partir  de  uma  proposta

multimétodos é um dos pontos fortes deste trabalho  que podem ser utilizadas em pesquisas

acadêmicas.  Um  dos  maiores  ganhos  que  podemos  identificar  neste  trabalho  é  sua

possibilidade como uma ferramenta para construção de um processo sensibilizador sobre a

temática da violência dentro do ambiente escolar. 

A utilização de um repertório de metodologias das Ciências Sociais costuradas em um

único  esforço  abre  um  campo  de  atuação  para  docentes  pesquisadores  representa  uma

conexão com novas formas de investigação da realidade social que apresentem informações

que as estratégias clássicas muitas  vezes  não permitem observar.  Além de que o fato  de

termos um recurso pedagógico facilita a  circulação em outros espaços e a reprodução do uso

desse modelo  por  atores  diversos  multiplica o  contexto,  reorienta  a  prática  e  possibilita

acessar novos campos da realidade que podem não ter sido pensados no trabalho inicial. Em

73



uma reflexão pessoal  durante  a  experiência,  já  relatada  neste  trabalho  ,  sobre  a  pesquisa

Teatro  como  Método  tenho  que  naquele  momento  professores  e  estudantes  acessaram

camadas diferentes da mesma realidade e também por isso a visão sobre as mesmas questões

que afetam os dois públicos eram diferenciadas. Essa lógica permaneceu na construção deste

trabalho e por isso nosso processo sensibilizador pode dar voz a experiências em camadas

diferentes da vivência escolar e de seu entorno. 
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PESQUISA-AÇÃO PARA PROCESSO SENSIBILIZADOR 

MEDIAÇÃO DA RELAÇÃO 
ENTRE VIOLÊNCIA URBANA E
TRAJETÓRIA ESCOLAR JUVENIL

JOSÉ MATHEUS MARIANO,  RECIFE,  2021



Fruto do trabalho de mestrado
“Sociologia para mediação da
relação entre violência urbana e
trajetória escolar juvenil”,

desenvolvido no Mestrado Profissional
de Sociologia em Rede Nacional, na
associada Fundação Joaquim Nabuco
em Recife (ProfSocio/Fundaj), esta
proposta de pesquisa-ação na escola é
um recurso pedagógico para docentes
de Sociologia.

Este guia de pesquisa-ação é um
recurso didático para docentes de
Sociologia empreenderem em suas
comunidades escolares um trabalho
de análise científica e posterior
intervenção sobre fenômeno da
violência e seus desdobramentos
sociais na trajetória escolar de jovens.

Afirmamos aqui que a violência não é
apenas questão de polícia. Violência e
segurança pública são fenômenos
complexos que demandam respostas 

e ações elaboradas de maneira
transversal, interinstitucional, 
mas não difícil. 

Sob este guia fazemos a defesa do
fortalecimento do campo de pesquisa
sociológica sobre a escola,

sobre a violência no ambiente escolar,
sobre a violência urbana que
atravessa o funcionamento da escola.

Outrossim, fazemos a defesa da
pesquisa sociológica na escola. Que
possam os atores escolares produzir
conhecimentos sobre a sua realidade
de trabalho e também sobre outros
aspectos do cotidiano partindo da
escola como Lugar privilegiado para
observação de fenômenos sociais, em
especial, fazendo a conexão com as
condições de vida da juventude.

Por isso, propomos essa pesquisa-ação.

APRESENTAÇÃO

Este trabalho não visa ser utilizado no
tempo regulamentar das aulas de
Sociologia apenas. Reconhecemos que
50 minutos é tempo insuficiente para
dar conta do conteúdo curricular da
disciplina e ainda realizar outra
atividade que precise de mais de uma
sessão. Propomos aqui um recurso que
utiliza outros tempos pedagógicos,

sobretudo os que foram abertos pelo
Novo Ensino Médio.

Pensamos em uma ferramenta
sociológica que possa compor uma
disciplina eletiva, um projeto, um
laboratório de pesquisa, um
componente curricular em Itinerário
Formativo na área de Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas. Mais do
que um recurso didático para uma
unidade curricular, oferecemos um
recurso pedagógico (no sentido amplo
do termo), uma ferramenta para que a
escola, a partir da Sociologia,

corresponda aos desafios do Novo
Ensino Médio. 



 DOCENTE PESQUISADOR
Queremos valorizar um movimento que pense o mundo
desde a escola. Para isso, reconhecemos que cada docente
é capaz de:

Ser Intelectual;

Assumir sua posição como produtor de

Educação e da Sociologia;

Atuar como pesquisadores e pesquisadoras, fazendo
circular o pensamento e as metodologias científicas na
comunidade escolar e em seu entorno.

conhecimento científico nos campos da 

Este recurso didático organiza uma proposta
metodológica voltada para produtores de
conhecimento engajados na ação de ampliar a
compreensão sobre fenômenos sociais. 

Apesar das condições adversas encontradas em nossas
redes de ensino públicas, ainda queremos facilitar,
compartilhar caminhos. E não seria descabido dizer:
queremos valorizar os profissionais da educação. Por
isso, pedimos que cada docente leia e aplique nossa
proposta ciente de seu papel como docente
pesquisador.



O Novo Ensino Médio trouxe desafios e possibilidades para os interessados em
manter a Sociologia viva na Educação Básica. Devemos encontrar nessas
diretrizes da educação nacional espaços que confirmem a presença da
Sociologia na escola como elemento integral do currículo. Por isso, propomos
apresentar como as demandas geradas pela Lei 13.415/2017, que exige a
reorganização das atividades pedagógicas da área de Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas instituídas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a
organização da oferta de Itinerários Formativos podem ser cumpridas com a
devida utilização dos conhecimentos sociológicos.

NOVO ENSINO MÉDIO

Formulação de projeto de vida
Protagonismo juvenil
Pesquisa científica na escola

Dando enfoque à ideia da escola como espaço para Intervenção e mediação
sociocultural da violência, apresentada pelo documento, esse material
pedagógico integra um esforço para suprir essa demanda. Nas etapas de
desenvolvimento da atividade proposta é possível que o docente responsável
pela aplicação do modelo atente para intervir junto ao corpo discente no
sentido de fortalecer três aspectos presentes na BNCC:

Refletindo sobre como as questões de violência se imbricam com a vivência
da cidade, o docente pode inserir essa dimensão nos espaços de criação do
projeto de vida. Tendo  jovens estudantes como peças chave na produção do
fórum escolar, o protagonismo juvenil é inseparável desse processo
sensibilizador. Além disso, o próprio fato de investigar questões sociais sob o
prisma da Sociologia evidencia a pesquisa no ambiente da escola.

 



CONCEPÇÃO 
METODOLÓGICA

O enquadramento teórico desse guia, no campo da
educação e da metodologia científica, afilia-se às ideias de
uma pedagogia e uma escola que estejam orientadas para
formar estudantes desde uma perspectiva crítica.

  

Munir docentes e estudantes com ferramentas da
Sociologia para que seja possível analisar a realidade mais
imediata dentro de um padrão de conhecimento
referendado pelos pares e intervir no problema de acordo
com os ensejos e possibilidades da comunidade na qual
está se aplicando o material.

 

Construir o saber na escola, através da pesquisa como um
princípio pedagógico, conferindo autonomia para elaborar
uma forma de intervir na realidade dos estudantes e, talvez,

nas políticas de prevenção à violência.

O processo sensibilizador apresentado aqui usa como
metodologia a Pesquisa-Ação, tendo como métodos a
pesquisa exploratória combinada com a aplicação de jogos
propostos pelo Teatro Social dos Afetos para coleta de
dados e posterior intervenção na realidade escolar.



O Teatro Social dos Afetos é, como conceitua
sua teórica Kelly Fernandes (2019), a
metodologia dentro do Teatro do Oprimido
elaborada para ser praticada em processos
grupais. A nomenclatura Teatro Social advém
do modelo proposto pelo teatrólogo brasileiro
Augusto Boal, já a designação dos Afetos vem
da intersecção desta arte com o pensamento
do filósofo holandês Baruch Espinoza e do
psicólogo russo Lev Vigotsky.

  TEATRO SOCIAL           
    DOS AFETOS

A dimensão dos Afetos nesta proposta não
está vinculada as noções atribuídas pelo
discurso comum, a qual relega esta palavra ao
campo do carinho, da meiguice, da lisonja.

Para a perspectiva teórica que aqui adotamos,

o afeto é compreendido pela lente de
Espinosa, como potências que limitam ou
expandem nossa ação.



Nosso recurso é baseado em leituras da
Sociologia da violência brasileira
dando maior destaque para o conceito
de Sociabilidade Violenta, elaborado
pelo sociólogo carioca Luiz Antônio
Machado da Silva. O autor aponta para
a existência de um processo recorrente
nas grandes cidades do país de
consolidação de uma ordem social que
tem como princípio organizativo o
recurso universal à força e esta se
encontraria já manifesta no âmbito das
rotinas cotidianas dos sujeitos e grupos. 

A violência urbana também é
proposta como representação social,
ou seja, modela comportamentos e
práticas. Aliado ao argumento de
sociabilidade violenta mobilizamos
também o conceito de distopia
realizada que tem como raiz a ideia de
violência como generalização, uma
metafísica que atua de maneira difusa
em cidades que convivem com os
derivados negativos da segurança
pública nacional, como troca de tiros,

latrocínios, balas perdidas, elevado
nível de assassinatos e outras ações
desse porte. 

.

Ao construirmos este material
elencamos como objetivo geral:

Oferecer às comunidades
escolares uma ferramenta
sociológica para mediar impactos
gerados pela violência urbana na
trajetória escolar juvenil. 

E como objetivos específicos deste
queremos: 

I- Identificar como a violência
urbana interfere nas
representações sociais dos jovens
sobre si;

II. Mapear como a violência se
relaciona com a visão de futuro
dos jovens;

III. Criar estratégias para
atividades escolares de prevenção
à violência.

VIOLÊNCIA URBANA E
TRAJETÓRIA ESCOLAR



VIOLÊNCIA URBANA E
TRAJETÓRIA ESCOLAR

Nesse sentido, as escolas que estão nos
territórios com altos índices de criminalidade  

e que possuem no seu corpo discente jovens
que integram as camadas mais vulneráveis a
violência, envolvidos, por exemplo, em
dinâmicas de mercados de drogas ilícitas,

gangues e facções, podem se deparar com o
seu funcionamento imbricado nessas
questões. Também, ao terem jovens que
convivem sob a tenda destes efeitos
desenvolvem visões sobre si, sobre seu futuro,

sobre suas relações interpessoais dentro e
fora da escola transpassadas por esse
fenômeno.

A Sociabilidade Violenta como uma
representação social ligada a esta metafísica
distópica possui influências deletérias nas
relações sociais dos territórios onde ocorrem,

no relacionamento com o outro, ocupando o
lugar de uma pressuposta lógica de confiança
com uma lógica da desconfiança.



A PESQUISA-AÇÃO

PESQUISA EXPLORATÓRIA
OBSERVAÇÃO DO COTIDIANO
ESCOLAR

JOGOS TEATRAIS
CRIAÇÃO DE ESPAÇO SEGURO 

PARA FALAR SOBRE VIOLÊNCIA

AÇÕES COLETIVAS
CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

PARA SUPERAR O PROBLEMA



ORIENTAÇÕES INICIAIS

Para que você possa ter um visão geral do que será necessário para realizar este trabalho
orientamos,desde já, tudo aquilo que deve ser providenciado. Os dados ao longo do
processo serão coletados em vídeo, áudio, fotos e anotações em Diário de Campo. 

De modo que você precisará de: Câmera com microfone ou dois celulares com
memória disponível para realizar as gravações, papel 40 kg ou cartolina, canetas
coloridas, um caderno para anotações, uma sala que tenha pouca interferência
externa ou o auditório da escola.

Para construir o compilado de informações é preciso que desde a fase inicial do processo
se tenha um caderno de campo para que não se percam as informações que aparecem
no momento. Ainda, ao gravar em vídeo e áudio todos os encontros as possibilidades de
interpretar falas e movimentos do corpo aumentam exponencialmente. Lembramos que
a presença do vídeo precisa ser negociada com os estudantes e devemos estar cientes
que a presença de uma câmera pode, eventualmente, modificar algumas posturas dos
estudantes se eles não tomarem a filmagem como algo comum.

Tendo os relatos escritos e gravados sobre o que surgiu é possível organizar as falas dos
estudantes em categorias que respondam aos objetivos de identificar como as
representações da violência se imbricam com a vivência da escola e a relação com os
outros atores escolares, o que os estudantes pensam sobre seu próprio futuro, sobre
como os estudantes se relacionam com sua comunidade.



P E S Q U I S A  E X P L O R A T Ó R I A
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Pela dimensão e urgência que problemas

relacionados a presença da violência

apresentam, é bem verdade que a escola ao

procurar uma ferramenta que tenha por

finalidade mediar esses impactos já percebe

nuances do fenômeno, porém é preciso ir um

pouco mais a fundo.

A observação deve acontecer nos momentos

de intervalo e de interação entre estudantes

sem supervisão direta de docentes, como

também momentos de aula de outras

disciplinas além da Sociologia. Aqui, o docente

assume-se como docente pesquisador,

iniciando o processo com uma pesquisa

exploratória da realidade escolar, a qual

poderá durar duas semanas. 

 
O primeiro momento deste processo consiste

em identificar, ainda que de forma exploratória,

as tensões presentes no ambiente escolar. Por

mais que o docente ou a equipe escolar esteja

imersa naquela realidade, ainda assim é preciso

ter um olhar científico sobre o cotidiano.

OBSERVAÇÃO DO
COTIDIANO ESCOLAR

 

 

Materiais necessários

Caderno de campo, onde serão 

anotadas impressões sobre os padrões

de comportamento e relações entre os

estudantes.

2
Semanas
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Encontros

1
Encontro por

semana

Esta será a etapa na qual os jogos do

Teatro Social dos Afetos serão aplicados

com o grupo de alunos tendo como

objetivo final levantar dados sobre

vivências em contextos violentos. 

       

CRIAÇÃO DE ESPAÇO
SEGURO PARA FALAR

SOBRE VIOLÊNCIA

Primeiro vamos instalar um ambiente

seguro com acordos coletivos e no qual

os jovens implicados possam entender do

que se trata e, sobretudo, que ali não é

um ambiente que lhes oferecerá riscos.

Seja o risco de as falas serem expostas à

outrem ou da influência de pessoas

externas ao processo. A partir disso

poderemos dar seguimento aos trabalhos.           



ENCONTRO 1
 

ACORDO DE CONVIVÊNCIA 

Nesse encontro iremos construir os acordos do

processo, elencando o que o grupo necessita

para que todas as pessoas sejam atendidas,

ouvidas e se sintam seguras. A prática que iremos

utilizar consiste em distribuir papéis em branco

para cada estudante, e cada um escreverá como

se sente quando está no seu melhor estado. 

Estas palavras serão coladas em um mural. 

Após esse momento, os estudantes irão escrever

em outro papel o que é necessário em um grupo

para que aquele estágio ideal seja atingido. 

O mediador irá sintetizar aquelas informações

criando o código de acordos do grupo.

Exemplo de quadro de acordos

   Materiais necessários 

Folha de Cartolina 

ou Papel 40 kg

Bloco de notas adesivas

Canetas coloridas



Em seguida, será aplicado o jogo Viagem

Imaginária, proposto por Boal e habilitado no

Teatro Social dos Afetos por Kelly Fernandes. 

A finalidade é promover o início de um processo

de desmecanização dos corpos. O jogo consiste

em formar duplas, quando uma pessoa será a

guia de turismo e a outra viajante. Sem poder

utilizar palavras, apenas sons que mimetizam o

ambiente que se quer simular e onomatopéias,

o guia precisa sugerir ao viajante em qual lugar

estão. Após uma rodada, o mediador pára a

interação e a dupla inverte os papéis. Ao fim do

jogo os dois tentarão descobrir qual foi o local

que visitaram.

ENCONTRO 1
 

DESMECANIZAÇÃO DOS CORPOS

Exemplo do jogo Viagem Imaginária: 
Um estudante emite sons do mar e de sineta

dos vendedores remetendo a uma praia.



ENCONTRO 2
 

JOGO DA SITUAÇÃO

Este jogo consiste em levar os participantes a encenarem, 

em duplas, todos ao mesmo tempo, como dois indivíduos agiriam

em determinada situação. O grupo recebe situações problema

hipotéticas com lastro na vida real e se encarregam de encená-las

do modo que a criatividade da dupla permitir. Por não existir um

roteiro e demandar o improviso, essa atuação acabará por ser

baseada em estereótipos, experiências vividas, pressupostos éticos,

arquétipos culturais, sistemas morais e simbólicos. 

Iremos propor diálogos que se relacionem a situações que

poderão ser geradoras de violência, mas sem mencionar sua

presença, como: Uma abordagem policial, uma tentativa de
flerte em uma festa, a resolução de impasse sobre roubo 
que não se sabe quem efetuou. 

Nessas situações propostas, os estudantes estarão confrontados

com momentos que poderiam ser da vida real e nele tentaremos

identificar a presença ou não da violência como uma ferramenta

para resolver os conflitos. Após o jogo, iniciaremos o círculo de

diálogo, quando os jovens poderão narrar como as situações

trazem experiências cotidianas.

Neste encontro é importante registrar a roda
de diálogos, podendo ser em vídeo ou
somente em áudio. Recomenda-se utilizar
uma câmera semi profissional com microfone,
mas se não houver essa possíbilidade pode-
se utilizar dois telefones celulares para um
gravar em vídeo e o outro somente em áudio,
garantindo assim o registro. Após o encontro,
anotar em seu Diário de Campo observações,
percepções, insights.  

Materiais necessários



E neste encontro, o carro-chefe é o Teatro da Imagem, jogo

proposto por Boal entre as técnicas do Teatro do Oprimido. 

Aqui buscaremos de forma mais elaborada que nos encontros

anteriores identificar dimensões da ligação entre violência urbana

e imaginário dos jovens. O jogo consiste em os participantes

formularem imagens de uma situação específica, elaborando de

maneira coletiva ou individual falas, cenários, posicionamentos

que poderiam acontecer na vida real caso esses sujeitos

estivessem implicados na situação. Partindo daí pode-se desvelar

aspectos sobre o tema que gere reflexões sobre o que está sendo

representado.

O jogo inicia com duas pessoas escolhidas aleatoriamente na sala

se cumprimentando com um aperto de mão. Congela-se a

imagem e pergunta-se ao grande grupo qual o possível significado

para a cena.

Exemplo de respostas possíveis: A cena significa um
reencontro entre amigos ou duas pessoas de negócios
fechando um acordo.

 

Em seguida tira-se um ator desta dupla e questiona-se ao grupo

qual o significado possível para aquela imagem agora, composta

por uma única pessoa. Após a resposta convida-se outra pessoa do

grande grupo para participar, devendo criar uma pose dentro da

imagem e assim modificando o sentido sem alterar a posição de

quem já está lá. 

ENCONTRO 3
 

TEATRO DA IMAGEM

Neste encontro é importante registrar a realização do jogo e da roda
de diálogo, podendo ser em vídeo, fotos e áudio. Recomenda-se
utilizar uma câmera semi profissional com microfone, mas se não
houver essa possíbilidade pode-se utilizar dois telefones celulares para
um gravar em vídeo e o outro somente em áudio, garantindo assim o
registro. Após o encontro, anotar em seu Diário de Campo
observações, percepções, insights.  

Materiais necessários



 

A imagem agora estará composta pela primeira pessoa e pelo

novo participante. Após isso o mediador deve informar que as

pessoas que estão formando a dupla devem trocar de posição,

modificando o sentido da imagem, de acordo com as ideias das

duas pessoas ali, sem a leitura do grande grupo, obedecendo

apenas a palavra de ordem da mediação: Muda.

 

No seguimento, pede-se para todas as pessoas que formam o

grande grupo criarem duplas, iniciando com um aperto de mão e

cada vez que a palavra de ordem Muda for dita as duplas devem

interagir, modificando o posicionamento e formando novas

imagens com essa interação. Cada ator na dupla deve ter nesse

momento como referência apenas seu parceiro.

ENCONTRO 3
 

TEATRO DA IMAGEM

 

O mediador, que deve estar prestando atenção ao exercício

coletivo, transitando por entre as duplas e percebendo o que está

sendo comunicado, deve escolher uma dupla que lhe pareça

expressar melhor alguma situação de conflito que ofereça boa

possibilidade para discussão. Daí pede que todas as outras

pessoas realizando o jogo parem, sentem  e prestem atenção na

dupla escolhida.



ENCONTRO 3
 

TEATRO DA IMAGEM

Após fechar a lacuna das figuras que faltam deve-se demandar ao

grupo uma frase curta para cada personagem ali presente e

orientar para que o ator com a fala não esqueça sua frase, Além

disso o mediador deve instruir as pessoas na cena que o comando

para que a frase seja dita é um toque na pessoa, Cada vez que for

tocado, a personagem deve reproduzir sua fala, tantas vezes

quantas for tocado. Fica ao encargo do mediador perceber o

momento certo para tocar e como a frase reproduzida gera

respostas nas pessoas que assistem e nas pessoas que estão na

cena.

O mediador deve perguntar ao grande grupo: Qual é o conflito
apresentado na cena? No momento em que se perceber que as

respostas estão caminhando sob um argumento único e

generalizante, deve-se ir para o passo seguinte perguntando ao

grande grupo: Quais outros personagens poderiam estar na
cena mas ainda não estão ? Ao receber a resposta deve convidar

quem respondeu ou alguém disposto para assumir o papel do

elemento faltante. 

Repetida algumas vezes as falas de cada personagem, o mediador

deve desmontar a cena, sentar com o grande grupo e refletir sobre

o que cada fala representa, por qual motivo aqueles personagens

surgiram, se na vivência diária na escola ou na cidade algo

semelhante ao representado já aconteceu, como as pessoas

resolveram esse conflito na vida real. Depois, é importante refletir

sobre possíveis condicionantes sociológicos daquele conflito e

como a situação exposta se relaciona ao contexto macrossocial.

Exemplo do Teatro da Imagem sendo realizado
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Nesta etapa se encontram os
desdobramentos de ação direta para a
intervenção que o nosso modelo propõe.

AGIR PARA MUDAR

O início deste etapa está centrado na
organização, sintetização e
reconhecimento dos dados provenientes 

 das etapas anteriores. Contando com o
auxílio dos estudantes nesses encontros
serão produzidas as apresentações e
sínteses de como o fenômeno da
violência atinge a comunidade escolar, 
as instituições com as quais se pode
contar quais as ações serão
empreendidas para minorar os impactos
do problema. 



Neste encontro iremos apresentar aos estudantes um compilado
baseado nos três encontros anteriores acerca das manifestações de
violência que mais ficaram evidentes no que se apresentou nos jogos e,

sobretudo, nas falas que aparecem nos espaços de diálogo. 

Para isso, sistematize antes do encontro os dados coletados, analisando
os registros (vídeos, áudios e fotos) e suas anotações no Diário de
Campo. Tendo os relatos escritos e gravados sobre o que surgiu é
possível organizar as falas dos estudantes em categorias que
respondam aos objetivos de identificar como as representações da
violência se imbicam com a vivência da escola e a relação com os
outros atores escolares, o que os estudantes pensam sobre seu próprio
futuro, sobre como os estudantes se relacionam com sua comunidade.

 

PRÉ-ENCONTRO 4
 

APRESENTAÇÃO DOS DADOS

Exemplos de categorias:  Gangues, Facções, Homicídio, Medo, Assalto,
Briga, Emprego, Faculdade, Trabalho, Relação com a família, Abandonar 
os estudos, Tráfico.

Após organizar os temas que surgem com maior frequência, identifique
como a teoria sociológica pode ajudar para a compreensão do fenômeno
abordado pelos estudantes e busque dados estatísticos que ajudem a
delinear a questão como uma problemática da sociedade. 

A sistematização dos dados e os materiais de referência poderão ser
organizados numa apresentação para gerar em sala de aula uma
avaliação com os estudantes sobre qual a ordem de urgência de cada um
daqueles aspectos.



Para garantir que o trabalho de sistematização dos dados seja
realizado de maneira que se aproveite o máximo possível de
informações na culminância desse projeto, propomos que a etapa de
sistematização tenha duas semanas, podendo contar com o auxílio dos
estudantes para elaboração de apresentação, escrita de textos,

montagem de tabelas. De certa forma esse encontro é uma
continuidade do encontro anterior.

 

ENCONTRO 4

SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS

O trabalho dessa etapa deve ser orientado para que se chegue em 
acordo sobre o tema do fórum.



Será apresentada pelo docente a sistematização dos dados. Durante o
diálogo, poderão ser elencados aqueles pontos os quais os jovens
enxergam como mais problemáticos e aqueles os quais eles classificam
como de importância mediana. Ao final do diálogo deverá ser focado
um ponto sobre o qual será elaborada uma ação. 

Tendo como referência as teorias e os conceitos das Ciências Sociais, 

 as situações levantadas deverão ser interpretadas pelo grupo a partir
da mobilização de dados científicos, tratados por organizações
nacionais de grande relevância no debate público e acadêmico, os
quais são disponibilizados gratuitamente nos sites das
instituições.

 

 

 

Você pode encontrar o aporte teórico que utilizamos na versão
integral do nosso trabalho de conclusão de curso no Mestrado
Profissional de Sociologia em Rede Nacional disponível no site
www.profsocio.ufc.br. Trazemos também neste guia indicações de
leituras e sites das instituições que produzem dados e informações
especializadas sobre a temática da Violência.

 

ENCONTRO 5

DIÁLOGO SOBRE OS DADOS



Nesse momento é instalado um fórum de discussão na escola. 

 promovendo a criação de um espaço onde os atores escolares
possam dialogar e traçar estratégias de como lidar com o resultado do
processo e tomarem ações de acordo com o que é possível naquela
realidade específica. Essa ágora pode ser realizada no auditório, em
uma sala de aula, em um laboratório, no refeitório ou no local onde
costuma-se reunir grande quantidade de estudantes. O fórum deve
contar com a presença do docente responsável pelo processo
sensibilizador e outros que estejam motivados a ouvir e construir, dos
estudantes que fizeram parte do grupo de trabalho, de outros
profissionais da escola como equipe gestora e pedagógica e a equipe
de segurança. A partir desse diálogo é possível elaborar uma
estratégia de apresentação do que foi produzido para novos atores,

como Organizações da Sociedade Civil e órgãos governamentais.

ENCONTRO 6
 

FÓRUM ESCOLAR

Para esse momento o docente pode indicar um estudante ou outro
professor que se disponibilize para ser o relator do fórum, escrevendo
uma ata com as informações e deliberações da sessão. O espaço do
fórum não precisa obedecer a hierarquias de falas, mas deve
estabelecer um ordenamento no uso da palavra. Por mais que cada
figura tenha uma função diferente e possa dar encaminhamentos
diversos, todas as pessoas possuem o mesmo direito à fala. É
importante que todo o grupo de estudantes que participou do
processo esteja presente e possa falar livremente, mas indica-se que
sejam escolhidas 2 ou 3 pessoas para representar esse coletivo na
criação de espaços posteriores e na própria condução do encontro em
questão. 



Apresentando o compilado das informações e os temas organizados
pelos estudantes em prioridades, passa-se a palavra para aquelas
pessoas que não estiveram diretamente nas atividades para que
possam apresentar suas impressões, Em seguida o grupo da pesquisa-

ação pode sugerir a construção de acordos coletivos para a

comunidade escolar que serão postos em prática após um prazo
acordado ali, além de chegarem a um consenso sobre quem convidar
para a próxima etapa e quais produções podem ser feitas sobre o
tema para esse encontro com figuras de fora da escola.

Alguns pontos podem ser tomados como orientadores no momento
do fórum: Quais os nossos problemas ? Qual elencamos como
sendo o mais urgente? Quais as causas ? Quais ações podemos
realizar enquanto comunidade escolar para superar ou diminuir
seus impactos negativos? Quais organizações podem nos ajudar
na execução dessas ações ? Quais instituições públicas podemos
mobilizar para nos ajudar ? É possível inserir atores sociais dos
arredores da escola em nossas ações sobre o tema ?

ENCONTRO 6

FÓRUM ESCOLAR



Após o encontro 5 a ação indicada é a de dialogar com atores
extraescolares, como membros de movimentos sociais e organizações
não governamentais que atuam no território e de membros do
governo municipal e/ou estadual que atuem nas áreas de política de
juventude, política de educação e de segurança pública, de familiares
dos estudantes, de membros das diversas religiões que possam ter
ligação direta com os entornos da escola e tenham compromisso com
a modificação das relações sociais opressivas, Além de poder convidar
membros dos Conselhos de Educação e Segurança Pública da Câmara
Municipal.

ENCONTRO 7

VER, COMPREENDER, AGIR



Este material foi produzido e pensado como uma forma de suprir
necessidades práticas e construir outras agendas de pesquisa, debates
dentro da Sociologia, mas sempre orientado pela autonomia docente
e multiplicidade dos contextos. Agora é com você. Vamos construir
novas possibilidades.
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Nesta sessão queremos oferecer uma breve lista de outras
referências bibliográficas sobre o tema da violência e da escola
facilitando o surgimento de novas ideias, como também a
interpretação de aspectos específicos que possam emergir da
multiplicidade de realidades onde a  aplicação dasta proposta for
feita. O nosso trabalho está baseado na construção teórica de
Machado da Silva, como é possível identificar,e indicaremos
produções em artigos de outros(as) teóricos.  Não pretendemos
abrir nova frente de debate, mas alargar o conhecimento acerca
da bibliografia e incentivar a curiosidade científica das pessoas
que entrarem em contato com este guia.

Reforçamos, ainda, a disponibilidade do Trabalho de Conclusão de
Curso completo que está disponível no site do Mestrado
Profissional de Sociologia em Rede Nacional.



DICA SEGURA

https://periodicos.ufjf.br/index.php/csonline/article/view/17470

http://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/23327/1/2012_art_lpsouza.pdf

https://www.scielo.br/pdf/er/nspe2/13.pdf

https://www.scielo.br/pdf/ep/v27n1/a07v27n1.pdf

http://e-revista.unioeste.br/index.php/travessias/article/view/7131/5490

https://www.redalyc.org/pdf/1891/189115658012.pdf

https://www.redalyc.org/pdf/1938/193828216016.pdf

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-97022017005005102&script=sci_arttext

https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/issue/view/304

https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/2764

Para acessar o artigo basta copiar o link e colar no navegador do seu computador.

 

Artigos sobre escola e violência desde a perspectiva sociológica
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
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centro.das.mulheres
cadavidaimportaoficial
compad.recife
forumseguranca
fpsppe
gajop_ong
instituto.soudapaz
lev.ufc
libertaelas
movpedepaz
observatorio_dh_pe
pcrnacional
redeobservatorios



ONDE ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES E
MATERIAIS NA INTERNET

cadavidaimporta.com.br 

forumseguranca.org.br

gajop.org

mulheresdocabo.org.br

observatorioseguranca.com.br

soudapaz.org

nev.prp.usp.br

teatrocomometodo.wixsite.com/meusite

HTTPS://WWW



Centro das Mulheres do Cabo
 

 Comitê de Prevenção e Combate à Violência da Assembleia Legislativa do Ceará
 

Conselho de Política de Drogas do Recife
 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública
 

Fórum Popular de Segurança Pública de Pernambuco
 

Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares
 

Instituto sou da Paz
 

Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará
 

 Movimento Liberta Elas
 

Movimento PE de Paz, 
 

Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo
 

Observatório dos Direitos Humanos de Pernambuco
 

Pastoral Carcerária Nacional
 

 Rede de Observatórios da Segurança
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