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Resumo 

Este texto apresenta cenas praticadas anualmente por jovens de uma escola estadual que 

praticam um ritual de inquietação com a escola que lhes é oferecida. Trata-se de uma pesquisa 

em andamento que busca contribuir para reflexões acerca das relações sociais que permeiam 

esse espaço escolar e que transformam ou não as escolhas desses jovens explícita e/ou 

implicitamente. 
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 Numa pacata cidade, típica do interior paulista, aos finais de ano é possível contemplar 

a mesma peça, como a um teatro em cartaz: aos arredores de uma escola estadual, como 

também nas dependências, encontram-se cadernos totalmente destruídos. O asfalto parece 

coberto por um grande tecido branco, marcado por escritos de várias personalidades, de 

diferentes classes sociais, de distintos desejos e obrigações entre fórmulas matemáticas e 

concordâncias gramaticais. No caminho, ao depararmos com um ex-aluno, este esclarece que 

é de praxe o desfecho do ano letivo proceder dessa maneira. Ainda afirma que o fato se inicia 

nas salas de aula, diante do olhar dos professores. Cadernos se transformam em pandeiros que 

rodopiam; logo são atirados e viram panos de chão até que se encontrem espalhados no 

entorno do prédio, jogados de uma maneira a qual demonstra indignação pelo material 

desfeito. 
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Figura 1: Um ritual clandestino compartilhado por jovens de uma escola estadual (2008) 

  

Aos olhos de quem passa por ali e assiste esta cena perpassa um turbilhão de 

pensamentos e questionamentos a respeito dos motivos que levaram esses personagens a 

praticarem tal ato. Talvez um ato clandestino, um ato de insatisfação, um ato de rebeldia, uma 

fuga estratégica. O que faz personagens de uma mesma trama repetir a mesma cena? Cena 

esta que não aceita protagonistas, nem figurantes. São todos iguais, são todos clandestinos. 

Passam despercebidos, percorrendo uma história em comum, buscando respostas, mas deixam 

suas marcas. Cenas da resposta a uma violência sofrida às escuras, nas entrelinhas? 

 São bastante amplos os conceitos de violência escolar, fenômeno social não tão novo, 

mas que a realidade protagoniza. Etimologicamente a palavra violência vem de origem latina 

violentia que significa tratar com violência, transgredir, profanar. Ou melhor, desviar o 

percurso natural da ordem. Desse modo, ao desfazerem-se dos cadernos, os alunos profanam 

disfarçadamente um equilíbrio até então sustentado por uma hierarquia encontrada também na 

escola ao que o filósofo francês Michel Foucault (1979) chama de poder instaurado nas 

sociedades modernas e que “[...] a partir do momento em que há uma relação de poder, há 

uma possibilidade de resistência (FOUCAULT, 1979, p. 241). Portanto, seria então a escola 

reflexo de uma sociedade dominante a qual permite que se legitime práticas de violência 

simbólica? 

 A violência simbólica tem suas raízes na história. Essa expressão foi lançada pelo 

francês Pierre Bourdieu (apud Zaluar & Leal, 2001) a fim de demonstrar o quanto a classe 

dominadora impõe sua cultura aos dominados, isto é, oprime, exclui, domina por meio da 

linguagem. Esse tipo de violência pode ser aplicado por diferentes aparelhos do Estado, 

inclusive pela escola – o que inclui o professor. Algumas ações pedagógicas perpetuam a 

violência simbólica nas relações entre professor/aluno, tomando como base o papel autoritário 

do mestre, o qual, dentro destas concepções, detém absolutamente a verdade sobre as coisas, 



pois o poder precisa da produção de discursos de verdade, como diria Foucault (1979, p. 180). 

Considerando tais colocações, Charlot (2002, p. 434) lembra a necessidade de distinguir os  

conceitos que se tem de violência: “na escola, à escola e da escola”. 

 Fazendo um breve recorte do pensamento do autor sobre esses conceitos, a violência 

na escola é aquela que se produz dentro da escola, sem estar ligada à natureza e às atividades 

da instituição escolar. A escola é apenas o lugar de uma violência que poderia ter acontecido 

em qualquer outro. Já a violência à escola estaria ligada à natureza e às atividades da 

instituição escolar, quando os alunos insultam, depredam o patrimônio público, quando se 

entregam às violências que visam diretamente à instituição e aqueles que a representam. 

Constata que este tipo de violência deve ser analisado junto com a violência da escola, pois 

esta retrata uma violência institucional, simbólica, “que os próprios jovens suportam através 

da maneira como a instituição e seus agentes os tratam” (p. 435) com modos de atribuição 

notas, orientação, postura dos adultos, entre outros. E é este o ponto chave desta discussão: o 

que se passa nesta escola que leva jovens, todos os anos, a praticarem um ritual de 

clandestinidade? 

 Aborda que, o que se tem de novo, são as formas de violência muito mais graves que 

de outrora, classificando-as em três níveis: 1. Violência; 2. Incivilidades e 3. Violência 

simbólica ou institucional. Esta terceira classificação de violência acontece com base morais 

e psíquicas. Ninguém as vê, mas se sente, cala e silencia. Acontece de forma sutil, 

dificilmente de se perceber até mesmo pela própria vítima. E segue até que se transborde, 

deixando às claras pensamentos do filósofo francês Félix Guatarri (2005) sobre como vem se 

desenvolvendo a questão da produção de subjetividade e seus processos de formação 

inconsciente e empecilhos na contemporaneidade. 

 No Brasil, após o ano de 1980, a professora doutora Marília Sposito (2001) fez um 

balanço das pesquisas de discentes de pós-graduação em Educação em torno do tema e 

concluiu que a violência ocorre em diversas modalidades, seja contra o patrimônio ou em 

agressões interpessoais, como decorrência de práticas escolares inadequadas. No livro 

“Violências das Escolas”, lançado em 2002 a partir de pesquisas iniciadas em 1997 em 

escolas de todo o Brasil pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Cultura e Ciência), demonstra que a escola se utiliza de diversos procedimentos que 

legitimam o poder pela violência simbólica como conferência constante de notas, desprezo 

pelos problemas pessoais dos alunos, agressões verbais, exposição a constrangimentos, 

advertências, suspensões, transferências e até expulsões, criando um ambiente hostil a 

tensões. Isso comprova, com vistas nas bases legais, o quanto os Direitos Humanos são 



violados, pois “A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da 

personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do homem e pelas 

liberdades fundamentais” (Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. 26, inciso II) e 

como a escola se firma como réu. 

 Um ritual clandestino? A palavra ritual deriva do latim ritualis, ou seja, é um conjunto 

de gestos, palavras e formalidades, geralmente de valor simbólico, que atém sentido às 

práticas sociais que está imbuído. A linguagem de um ritual reforça as regras, os padrões e as 

tradições culturais e políticas da humanidade. Um ritual pode acontecer a partir de diversas 

situações, individualmente ou em grupos, com propósitos variados. Na medida em que 

acontece por meio da linguagem, passa a simbolizar ideologias. Já a palavra clandestino 

provém do latim clandestinus que significa ocultar, esconder. Então, quando jovens decidem 

juntos praticar um ritual de destruição de cadernos aos finais de ano, é possível que esse ato 

seja um ato clandestino? O que ou quem esse ato oculta ou revela? 

 Na tentativa de compreender o ritual clandestino praticado por esses jovens que, por 

ventura possam permear por vias de uma violência simbólica no interior da escola – devido a 

essa atitude transgressora, faz-se necessário levar em conta um conceito utilizado por 

Foucault que assegura as práticas reais e efetivas de violência simbólica que sustentam o 

sistema de poder o qual “sujeitam corpos, dirigem gestos, regem os comportamentos, etc” 

(Foucault, 1979, p.182). Esse recorte é imprescindível para dimensionar o quanto a escola – 

compreendida como equipe diretiva, professorado e funcionários, possibilita, com 

distanciamento dos alunos, um abalo nas escolhas dos sujeitos, tendo como resultado 

mudanças de comportamento (baixa estima, indignação, revolta, etc). 

 Sendo esse é um processo que parte de uma extensão macro do poder a um desejo de 

se “[...] reorientar para a construção de outros territórios, de outras maneiras de sentir as 

coisas, é igualmente verdade que ele pode, ao contrário, se orientar em cada um de nós numa 

direção microfascista” (GUATARRI, 2005, p. 284, grifo nosso), ou melhor, “na ordem das 

formações coletivas de desejo”. Sim, direção “microfascista”, pois nessa mesma escola e até 

perante a sociedade esse ritual clandestino pode ser compreendido como uma iniciativa 

ofensiva a autoridade do mestre e a disciplina instaurada pelas relações de poder, gerando 

culpabilidade única e exclusivamente aos estudantes, passando-os de vítimas para culpados, 

marginais, baderneiros. 
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