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Juventude da periferia e contemporaneidade 

Apesar das sensações de fluidez e velocidade que experimentamos na 
contemporaneidade, o que se constata é que o Brasil parece ter o seu lugar bem 
definido na nova lógica mundial. Somos ainda um país com sérios problemas sociais 
e econômicos, marcado pela exploração do trabalho infantil, pela corrupção, pela 
violência e pela desigualdade em todos os níveis. 
É dentro dessa perspectiva que situamos nosso trabalho como um estudo de caso, 
porém, consideramos que não se trata de um estudo sobre um fenômeno isolado, já 
que a violência no interior das escolas atravessa todo o país. Atingindo mais 
significativamente os diferentes atores da escola e de forma peculiar a juventude. 
A juventude tem sido considerada como uma categoria social que reúne sujeitos que 
compartilham a mesma fase de vida. Mas o que quer dizer compartilhar a mesma 
fase de vida? Será que podemos reunir em uma mesma categoria a multiplicidade 
de experiência vivida por esse sujeito que concebemos como “jovem”? 
O fato é que a juventude não representa uma categoria social homogênea, pois 
existem fatores que vão causando diferenciação no interior desse segmento. A 
classe social, a condição étnica e de gênero, a orientação religiosa e a situação 
familiar são elementos que põem em xeque a pretendida homogeneidade. (Corti e 
Souza, 2005) 
O conceito de juventude teve diferentes significados nos diversos períodos históricos 
e em determinadas sociedades, mas em nenhum momento essa fase da vida 
obedeceu a critérios rigorosamente biológicos. Desde a antiguidade, passando pela 
Idade Média e no início da Idade Moderna o segmento definido como juventude 
sempre representou as classes sociais mais favorecidas, assim, a categoria definida 
como juventude referia-se aos filhos da nobreza, dos senhores feudais e da 
burguesia. (Corti; Souza, 2005) 
Alem disso, o fortalecimento do Estado Moderno e o “serviço militar de caráter 
compulsório” cooperaram para que o conceito de juventude abrangesse também um 
caráter particularmente masculino: 

 
Afinal, durante um longo período, a escola, assim como o serviço militar, foi 
freqüentada apenas pelos homens, o que indica que a condição juvenil no 
período moderno foi primeiramente experimentada por eles e só depois 
pelas mulheres, a exemplo do que parece ter ocorrido na Idade Antiga e 
Média”. (CORTI;  SOUZA, 2005, p. 18) 

 
Atualmente, a definição da juventude passa por dificuldades de várias ordens, a 
considerar, que delimitá-la como uma fase de transição implica em desconsiderar 
que todas as etapas da vida também são transitórias. Além disso, pensar o jovem 



como aquele “que ainda não é”, como aquele que está em constante preparação 
para o futuro é ignorar o sentido e as ações de sua vida presente, tanto para a 
sociedade quanto para ele próprio. Podemos afirmar, então, que a característica 
mais proeminente da juventude é sua própria complexidade. 
No entanto, a organização Mundial de Saúde (OMS) entende a juventude como uma 
categoria sociológica que abrange indivíduos de 15 a 24 anos. Esta fase seria então 
representada pelo “vínculo entre indivíduos de uma mesma geração que forma um 
segmento social específico”. Tal definição se justifica por tornar possível a produção 
de pesquisas e também pensar em políticas públicas destinadas a esse segmento. 
(Corti e Souza, 2005). 
Nos Estados Unidos e na França, a juventude e suas organizações passaram a ser 
objetos de estudo a partir da década de 30. Os grupos juvenis passaram ser 
analisados sob o prisma da dicotomia norma/desvio. (Fausto; Consuelo, 2000)  
No Brasil, a condição juvenil passou a fazer parte das reflexões sociológicas a partir 
da década de 60. Nessas circunstâncias a juventude era interpretada como um 
segmento questionador, capaz de provocar rupturas e inovações na sociedade. 
(Fausto; Consuelo, 2000) 
Mas é importante ressaltar que o que se entendia por movimentos juvenis eram 
fundamentalmente as atividades exercidas pelos jovens das classes média e alta. 
Este cenário começou a mudar a partir dos anos 80 e 90, quando o hip hop e o funk 
começaram a ganhar espaço na mídia e na indústria fonográfica. Diante disso, qual 
o lugar ocupado pela juventude da periferia hoje? (Fausto; Consuelo,2000) 
Muitos são os pensadores que buscam trazer para o campo teórico os principais 
elementos que constituem a contemporaneidade, e entre todas as questões 
elencadas, a mais inquietante refere-se aos diferentes lugares atribuídos ao sujeito. 
Nesta perspectiva, Rolnik e Guattari (2001) atentam para os modos de produção da 
subjetividade na atualidade, e os subseqüentes investimentos do capitalismo 
neoliberal ai implicados, afirmando que este processo ultrapassa as questões 
ideológicas que buscam manter o status quo, pois a lógica operante é muito mais 
eficaz, visto que envolve o sujeito por inteiro, afetando sua percepção, seus desejos, 
e seu modo de estar no mundo. 
Neste contexto, a juventude, de forma geral, tem experimentado uma condição 
paradoxal, pois, se por um lado enfrenta as dificuldades relacionadas ao seu lugar 
no interior das diferentes intuições (nem criança e nem adulto), por outro, tem sua 
imagem legitimada pela mídia que veicula e vende um jeito de ser jovem. No 
entanto, cabe lembrar que nem sempre a população pobre e negra se reconhece 
nos padrões culturais e estéticos que são veiculados, para Oliveira (2001) são os 
jovens destes segmentos que experimentam, mais significativamente, a exclusão e 
suas implicações. De fato, a estética juvenil globalizada, ao excluir os jovens das 
classes populares das insígnias culturais mais valorizadas, os coloca em um “sem 
lugar” no mercado de bens e signos, somando-se a isso, os obstáculos de acesso 
ao reconhecimento social através da educação e do trabalho em meio a uma onda 
jovem demográfica. Oliveira (2001). 



Os dados publicados pelo Mapa da Violência 2006 mostram que apesar da taxa de 
mortalidade da população brasileira ter recuado de 1980 a 2004, o mesmo não 
ocorreu com a população jovem, pois o índice de mortalidade deste segmento 
apresenta um aumento significativo. Do total de mortes de jovens no país 72,1% 
foram ocasionadas por causas externas, sendo 39% por homicídio, onde a 
população negra (pardos e pretos) teve 73, 1% a mais de vítimas de homicídio 
comparada à população branca. 
No âmbito educacional, Haddad (2007) mostra que os excluídos são aqueles de 
baixa renda e que não pertencem as categorias dominantes de raça, etnia e gênero. 
Esta exclusão se evidência pelas precárias condições de permanecia na escola, e 
em ultima conseqüência, pela indisponibilidade de acesso. Diante do quadro acima, 
como pensar a violência no contexto escolar? 

 
Escola e Violência 

Apesar de não haver possibilidade de conhecimento total da violência, é preciso 
atentar-nos para ao uso da palavra. Numa dimensão política, ao referir-se a algumas 
ações como violentas pode significar estar aliando-se as teorias que vêem a 
juventude como segmento perigoso e a pobreza como passível de criminilização 
(Debarbieux; Blaya 2002)  
Nesse sentido, o conhecimento da violência seria mais a expressão da vontade de 
controle, que concerne o âmago de nossa sociedade, do que uma reflexão que 
busca compreender as articulações de uma coletividade historicamente construída. 
(Debarbieux; Blaya 2002). 
A violência tem sido conceituada de diferentes formas e por diferentes autores. Por 
exemplo, no dicionário de filosofia Nicola Abbagnano significa “1. ação contrária a 
ordem ou disposição da natureza; 2. ação contrária a ordem moral, jurídica ou 
política. Nesse sentido fala-se em ‘cometer’ ou ‘sofrer’.” Já no dicionário Houaiss da 
Língua Portuguesa a violência é  significada como “1. qualidade do violento; 2. ação 
ou efeito de violentar, de empregar força física (contra alguém ou algo), ou 
intimidação moral contra (alguém); ato violento, crueldade , força; 4. força súbita que 
se faz sentir com intensidade, fúria, veemência.” E essas são apenas algumas 
definições entre outras tantas. 
No entanto, para Soares (2000) a violência está intimamente relacionada com a 
exclusão, e esta opera em pelo menos dois sentidos: ou deixa os indivíduos 
desnorteados, sem chão e numa condição paralítica, ou favorece uma “combinação 
explosiva” para uma disputa darwiniana. É nesse contexto que a proliferação dos 
poderes tirânicos ganha força, e dissemina a despotencialização daqueles que não o 
exercem, transformando os espaços sociais em terrenos férteis para a violência. 
 Contudo, a questão da violência não se limita apenas a fatores econômicos, ela 
passa por todas as esferas que dizem respeito à condição humana. Sendo assim, 
pensar a violência é refletir sobre a complexidade que singulariza o homem e suas 
relações com o mundo e com outro. 
A questão da violência na escola não é recente, já no século XIX houve registros de 
ocorrência de violência em algumas escolas do 2°grau. No entanto, na atualidade, 



as formas de violência têm se apresentado de maneiras novas: estupros, agressões 
físicas, uso de armas e furtos. (Charlot, 2002). 
Apesar desses fatos não ocorrerem constantemente, causam a impressão de 
qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento no espaço escolar. È como se 
não houvesse mais um limite possível, forma-se uma tensão que toma conta do 
ambiente escolar colocando os docentes e a equipe gestora em estado de alerta. 
Diante disso, Charlot (2002) apresenta três distinções conceituais sobre a violência 
no âmbito escolar. Para o autor existe a violência na escola, que é produzida dentro 
do espaço escolar, mas que poderia acontecer em qualquer outro espaço social; a 
violência à escola que se relaciona as atividades referentes à instituição (incêndios, 
agressões aos professores, etc); e a violência da escola que se constitui em “uma 
violência institucional, simbólica, que os próprios alunos suportam através da 
maneira com a instituição e seus agentes os tratam”. 
Essa distinção, apesar das dificuldades na prática do cotidiano escolar, mostra-se 
útil para que os profissionais da educação pensem em medidas preventivas e em 
ações frente à problemática da violência. Assim, existem atos que cabe a equipe 
escolar a devida atuação, e outros que escapam a responsabilidade da instituição 
ficando sob o encargo de outras instâncias. (Charlot, 2002). 
Nas entrevistas realizadas em nosso estudo de caso, verificamos que há uma 
dificuldade dos profissionais da educação atuarem frente às distinções proposta por 
Charlot, pois a polícia é acionada para solucionar desde casos de indisciplina em 
sala de aula até registrar delitos como roubos e agressões físicas. 
Sposito (2001) fez um levantamento documental sobre os trabalhos realizados que 
tinham como enfoque a violência no âmbito escolar a partir de 1980. A autora 
constata que apesar dos debates públicos sobre o tema, não existiu nenhum 
programa nacional de investigação sobre esta temática proposto pelo poder público. 
Citando os estudos realizados por Martins, (1996); Zaluar, (1999); Peralva, (1997), a 
autora evidencia que o tema da violência se fez mais presente no cenário público a 
partir de 1980, culminando com o processo de democratização, e isto se da devido 
aos seguintes fatores: o problema da qualidade de vida da população das periferias 
das grandes cidades, a luta por uma maior democratização das instituições oficiais, 
sobretudo dos aparelhos de segurança, e a disseminação e diversificação da 
violência no âmbito da sociedade civil. 
Todas estas manifestações foram dirigidas aos primeiros governantes eleitos por 
votos populares no início dos anos 80. As reivindicações vieram de pais, alunos e 
professores que buscavam melhores condições de funcionamento para as escolas. 
O governo respondeu disponibilizando policiamento nas áreas externas e nos pátios 
escolares, colocou grades nas janelas e aumentou a altura dos portões. Alem disso, 
se buscava um modelo mais democrático de gestão do estabelecimento incluindo 
pais, alunos e funcionários nas tomadas de decisões, objetivando uma instituição 
mais aberta e menos autoritária. 
O que se percebe nos estudos realizados nos anos 80 é uma tentativa de 
compreender o fenômeno a partir de registros de violência nas escolas. No entanto, 
constata-se uma precariedade nas informações, pois, houve resistência das 



unidades escolares em registrar as ocorrências, e muitas vezes, as notificações 
eram feitas com o intuito de receber ganhos adicionais como vantagens salariais e 
ganho de materiais. 
Em 1997 a Unesco realiza uma pesquisa sobre os jovens no Brasil, envolvendo 
todas as capitais e procurando decifrar certas condutas violentas de jovens. Nessa 
pesquisa foram levantadas algumas questões referentes aos educadores e violência 
no cotidiano escolar. (SPOSITO, 2001). 
A primeira pesquisa foi realizada em Brasília, onde se constatou que 55% do total de 
entrevistados já haviam se envolvido em algum tipo de discussão no interior da 
escola, 28% dos meninos e 10% das meninas já tinham se envolvido em algum tipo 
de ameaça, e as agressões físicas apresentaram um baixo índice, sendo que 72% 
dos meninos e 93% das meninas nunca haviam se envolvido em brigas corporais. 
No Rio de Janeiro constatou-se um maior envolvimento de jovens oriundos das 
classes médias em ocorrências que envolviam ameaças e agressões físicas em 
comparação com os jovens dos seguimentos populares. 
Conforme Sposito (2001), o único levantamento nacional que abordou o tema da 
violência escolar, publicado em 1998, apresentou uma investigação realizada 
apenas com os professores, e identificaram três principais manifestações da 
violência: as depredações, os furtos que atingem o patrimônio, e as agressões 
físicas e simbólicas entre alunos e professores. 
Os estudos dos anos 90 mostram que a instituição escolar tem sido afetada pelo 
contexto social no qual esta inserida. A instabilidade social, a insegurança, o tráfico 
de drogas, a falta de perspectiva de um futuro próspero, a falta de investimento nas 
escolas públicas, a ausência de projetos pedagógicos capazes de absorver a nova 
realidade escolar, o tamanho das escolas para determinados números de alunos e 
as experiências vivenciadas pelos alunos fora da escola foram os principais fatores 
apontados no desencadeamento da violência dentro das escolas.  

 
A escola pesquisada 

A Escola onde realizamos o estudo foi inaugurada no final da década de 70 e possui 
aproximadamente 800 alunos de 5ª à 8ª séries do ensino fundamental, distribuídos 
nos períodos da manhã e da tarde, a grande maioria reside nos bairros 
circunvizinhos à escola. Como já dito anteriormente, esta unidade situa-se na 
periferia do Município de Rio Claro, portanto, está inserida num contexto onde as 
condições habitacionais, os serviços de saúde, condições de trabalho e as áreas de 
lazer apresentam características problemáticas.  
A escola é marcada por episódios de violência, que embora sejam externos á ela, 
penetra em seu interior. Quando ocorre uma ação policial e assassinatos (exemplos: 
o assassinato de dois guardas municipais em um Centro de Convivência; a prisão de 
traficantes conhecidos; prisão de parentes de alunos, etc.), toda a comunidade 
escolar fica conturbada e o trabalho pedagógico não se isenta desta instabilidade, 
no entanto, partimos do pressuposto de que os conflitos ocorridos na instituição não 
podem ser reduzidos a mero reflexo da vida social tecida fora da escola. 



Objetivando caracterizar a concepção de alunos, professores e diretor sobre a 
violência no âmbito escolar, utilizamos a técnica análise de conteúdo para o exame 
dos depoimentos. As respostas foram classificadas e categorizadas em diferentes 
blocos temáticos, definidos a partir do discurso dos participantes e da revisão da 
bibliografia na área. Contudo, apresentaremos neste artigo, alguns elementos que 
combinados parecem favorecer os conflitos referentes à própria instituição. 
De fato, os depoimentos indicaram que a concepção de violência na escola passa 
por questões bastante complexas. Os problemas sociais, os valores cultuados na 
atualidade, a ambigüidade dos valores atribuídos à instituição e a representação dos 
adolescentes no imaginário da equipe docente têm sido apontados como elementos 
que se entrelaçam, e juntos vão favorecendo a emergências de constantes conflitos 
no interior da escola. 
Os jovens apesar de reconhecerem a importância desta instituição, não relacionam 
os saberes ali adquiridos com a possibilidade de ascensão social por eles aspirada. 
Os alunos percebem a importância da escolarização para a ocupação de postos no 
mercado de trabalho, mas, não vinculam o conhecimento socializado ali aos cargos 
realmente bem remunerados e valorizados na atual sociedade. 
Alem disso, os depoimentos evidenciaram que não há uma participação deste 
segmento na elaboração das regras que regem o ambiente escolar, de tal forma, 
que os conflitos entre os jovens e seus pares, e entre estes e a instituição são 
resolvidos, na maioria das vezes, através de quatro procedimentos: advertência, 
suspensão, convocação da família e o acionamento da polícia.  
Para a equipe docente a violência e a indisciplina são termos justapostos, para estes 
atores o aluno indisciplinado é aquele que não confere sentido à escola, sendo a 
violência o resultado desta angústia. A ausência de um consenso que diferencie atos 
considerados violentos dos comportamentos tidos como indisciplinados tem trazido 
conseqüências para as formas de atuação destes profissionais, principalmente no 
que tange as sanções aplicadas. 
A direção da escola entende que os jovens que não se “enquadram” na lógica 
escolar estão de alguma forma envolvidos com o crime organizado. Diante disso, a 
equipe estabelece “acordos” com o suposto envolvido deixando-o á vontade desde 
que não haja interferência na rotina escolar. 
O fato é que os adolescentes entrevistados têm a percepção de como são 
concebidos no imaginário dos representantes da instituição. Independente da 
participação ou não no crime organizado, fazem uso da imagem a eles atribuída e 
aterrorizam a escola. Isso pôde ser observado na semana da crise do PCC, nesta 
ocasião, os alunos atearam fogo nas cortinas da secretaria e afirmaram a integração 
com a facção criminosa.  
Em um contexto, onde o sentido atribuído aos estudos passa por constantes 
conflitos, somado a ausência de um sentimento de pertença à instituição, e 
agravado com as precárias condições de trabalho oferecida ao corpo docente a 
concepção de violência é multicausal, pois,  alunos e equipe escolar recorreram 
desde situações ocorridas no interior da escola, a fatores mais complexos que 
abrangem a sociedade como um todo.  



Para os alunos a violência entre os pares é justificável quando ocorrem insultos á 
figura materna e quando os relacionamentos amorosos são ameaçados por 
terceiros. As relações de poder também foram destacadas, principalmente as que se 
relacionam as questões de classe e raça.  
Para a equipe escolar as invasões sofrida pela escola, o uso e o tráfico de drogas, 
as relações conflituosas entre namorados, as influências da mídia, o “colapso 
familiar” e o desinteresse pelos estudos são fatores que motivam a violência, e esta 
é entendida como todo tipo de agressão que imprime no individuo o sentimento de 
humilhação afastando-o, em ultimas conseqüências, do convívio escolar. Somando-
se a isto, as precárias condições de trabalho. 
A fala dos profissionais evidenciou que um trabalho articulado entre os atores da 
escola não tem sido a preocupação central para lidar com a temática, contudo, os 
entrevistados anunciaram a necessidade de integração, trabalho em equipe e 
comprometimento frente aos problemas encontrados no âmbito escolar. 
Assim, podemos concluir que as concepções de violência estão afinadas com o 
contexto e os problemas enfrentado pelos diferentes segmentos da instituição. Já 
que a criminalidade, as tensões familiares, os insultos verbais e as condições de 
trabalho foram frisados nos depoimentos dos sujeitos da pesquisa. 

  
Algumas considerações 

 
Apesar da violência torna-se uma constante no ambiente escolar, Oliveira (2001) 
afirma não haver evidências de que há um aumento da violência juvenil. O que se 
constata é que são os jovens, com idade entre 15-29 anos, que vêem sendo 
assassinados por todo o país. No Brasil, entre os anos 1979 e 1996 houve um 
aumento de 135% no número de jovens mortos. O que se verifica, é que pra cada 
4,60 crianças e adolescentes assassinados há uma vítima da violência juvenil, e em 
São Paulo essa relação chega a 1 adulto para  7,37 jovens. 
Também não há dados que confirmem que a violência juvenil no Brasil seja mais 
grave do que em outros países. Pesquisas recentes apontam que estamos dentro 
dos padrões internacionais e até abaixo do que se poderia esperar se levarmos em 
conta às condições sociais e econômicas do país. 
Considerando que a violência é parte da realidade externa e interna da escola, e que 
esta instituição ocupa um lugar estratégico na vida dos jovens, cabe a instituição 
desenvolver um projeto pedagógico que leve em consideração a problemática da 
violência, no entanto, a fala do professor expressa as dificuldades da equipe escolar 
frente a questão: 

 
Professor - existe sim, porque na verdade o diretor e o vice diretor no orientam a 
respeito disso daí, existe uma orientação, de fato existe, como se diz...., uma...... 
uma, existe um relacionamento entre nós que... como eu poderia dizer....de forma 
que a gente possa trabalhar e onde todos façam as coisa de modo que haja 
coerência. Existe, tudo isso baseado em relação ao bom senso e pela lei também né. 
O problema é quando você vai colocar em prática, porque tem um ditado chinês 
que eu sempre coloquei isso e acho interessante: “nessa vida existe a minha 



realidade, a sua realidade e a realidade de fato”, então cada um de nós, as vezes 
frente ao mesmo problema, tem uma perspectiva diferente, a gente procura usar do 
bom senso para resolver tudo isso, e é claro que isso envolve toda a equipe. 
 

Um projeto político-pedagógico que apresente uma inovação emancipatória (Veiga, 
2003) não tem como lógica a diluição das diferenças, ao contrário, busca valorizar a 
comunicação e o diálogo entre os diferentes atores da escola, já que as questões-
desafio emergem do próprio cotidiano escolar. 
Dessa forma, o projeto pedagógico, e os planos de ação, só têm validade se a 
articulação for concebida como elemento indispensável para as inovações de 
melhoria no âmbito escolar e consequentemente na vida dos jovens. Assim, 
entendemos que o projeto pedagógico, e por isso mesmo político, é o instrumento 
imprescindível para o engajamento coletivo, e deve ter como pressuposto a 
integração das ações, até então dispersas, que visam lidar com os problemas e 
desafios constitutivos do cotidiano escolar, e entre estes, o da violência.  
Contudo, cabe salientar que as análises aqui apresentadas não têm por objetivo 
culpabilizar a equipe escolar pelos atuais problemas da instituição, ao contrário, 
trata-se de uma enunciação que busca mapear alguns conflitos emergentes no 
interior da instituição, e captar os mecanismos que cooperam para que tais conflitos 
configurem-se em confrontos. De tal modo, que entendemos a escola não somente 
como espaço de aquisição do conhecimento científico, mas também como espaço 
de emergentes conflitos e tensões que permeiam as práticas educativas, delineando 
novos desafios para o campo educacional. 
Contudo, podemos concluir que a “crise” sofrida pela escola tem sua mais forte 
expressão em pelo menos dois fatores, constantemente veiculados pela mídia, a 
violência e o baixo aproveitamento dos conteúdos escolares. Diante disso, para 
alem de constatar a violência, em suas mais diversas expressões no ambiente 
escolar, finalizamos com a convicção de que a atual conjuntura possibilita e exige, 
novas formas de pensar a educação o sujeito e a sociedade. 
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