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Em 1994, um sociólogo ale mão, ob ser vador atento dos debates sociológicos em nosso
país, escrevia que “a vi olência escolar não é um
ob je to central para as Ciênci as Sociais na França” (Krämer, 1994). Se, por um lado, nota va
que muitos autores tinham se interessado por
este as sunto de um ponto de vista teóri co, por
ou tro lado, se sur pre en dia pela fal ta de es tu dos
empíricos. Ora, desde aquela data a mul ti pli cação dos estu dos de campo, arti gos e livros foi
notável, a ponto de se poder dar a uma obra o
título de Violências na escola: es tado dos sabe res (Charlot – Emin, 1997), a qual reunia as
contribuições de quinze pes quisadores fran ceses. Entretanto, na comunidade, recentemente
constituída, de pes quisadores que estão pre ocupados com a violência em meio escolar, 3 a
ques tão de sua de fi ni ção per ma ne ce em dis cus são, e essa “comunidade” fre qüentemente
interpela a si própria so bre o as sunto, sus pe itan do de “fazer exis tir” a vi o lên cia ao se falar
nela, ou de ceder à moda. É verdade que os rela tó ri os oficiais, iniciados pela Inspeção Ge ral
na Vida Escolar, os primeiros “planos” de luta
contra a vi olência escolar e uma forte
preocupação da mídia com o assunto pre ce deram a maior parte des sas pes quisas. O objeto
“violência na es cola” construiu-se inicialmente
na França pela pressão da mí dia e pelas in junções do campo e da ad ministração. Construir
cientificamente esse ob jeto é assumir ple namente a suspeita de que a recente ruptura ci entífica não pode ser facilmente des vinculada
desse novo tor mento. Aliás, tal ruptura existe
de fato? Os novos traba lhos têm uma filiação
que é necessário per seguir. E, mais que uma

ruptura, é pos sível que encontremos uma ace le ra ção ligada à evolução quanti ta ti va dos fa tos violentos em meio escolar, aceleração essa
de lon ga data pressentida nas pesquisas
precursoras.
Mas, o que es tu dar? O ob je to ci en tí fi co
pa re ce per ma ne cer à es pe ra de uma de fi ni ção
pre ci sa. O de ba te per ma ne ce con si de rá vel
en tre os parti dá ri os de uma de fi ni ção res tri ta
e os pes qui sa do res que pre fe rem uma
abordagem mais extensiva, fre qüentemente
mais “fenomenológica” que factual. Assim,
Bon na fé-Schmitt (1997) de nun cia “a vi são
in fla ci o nis ta da vi o lên cia”, noção so bre a
qual “se agru pam tan to as agres sões físi cas,
4
o rac ket, o van da lis mo, quan to o que se
cha ma de ‘in ci vi li da des’: in sul tos, gros se ri as
di ver sas, em pur rões, in ter pe la ções, hu mi lhações”. Uma tão gran de ex ten são tor na ria o
con ce i to im pen sá vel, por con fu são lé xi ca e
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1. Do original La violence à l’école en France: 30 ans de construction
sociale de l’objet (1967-1997), publicado na Revue Française de
Pedagogie, n. 123, avril-mai-jun 1998, com a colaboração de Ives
Montoya. Tradução de Maria de Fátima Simões Francisco. A edição
manteve o sistema de referência utilizado pelos autores.
2. Entende-se, portanto, que não utilizaremos, enquanto tais, os
trabalhos psicológicos ou pedagógicos sobre o assunto, e que não
pretendemos ser exaustivos a respeito deles. Todavia, faremos
referência a eles quando a sua própria existência interrogar a
sociologia.
3. Quando a D.E.P. e a I.H.E.S.I. lançaram conjuntamente a
chamada para pesquisas sobre “a violência em meio escolar”, um dos
objetivos essenciais daquela era a constituição dessa comunidade de
pesquisadores. Sob o estímulo de seu Comitê Científico, o número e a
qualidade dos intercâmbios foram notáveis (reuniões, universidade de
verão, simpósios e intercâmbios menos formais).
4. Extorsão praticada por um aluno mais forte (mais velho ou não
que o outro) sobre um aluno mais fraco (mais novo ou não) com vista à
obtenção de alguma vantagem material (nota do tradutor).

se mân ti ca. Nes te ar ti go, abor da re mos, no entan to, a vi o lên cia na esco la de um pon to de
vista am plo, se guindo nis so a “ma gis tral li ção
de méto do” (Fil li e u le, 1997) que nos deu
Cham bo re don (1972) em seu cé le bre ar ti go “A
de lin qüên cia ju ve nil, ten ta ti va de cons tru ção
de ob je to”. Ele não ela bo ra um con ce i to de de lin qüên cia ju ve nil, mas mos tra, ao con trá rio,
como se cons troem, para além de todo es senci a lis mo, os fa tos so ci a is que são a de lin qüência e os de lin qüen tes. Ele não cons trói uma
nova apre sen ta ção de uma de lin qüên cia ju venil pré-existente às pes qui sas que a des co briri am, como um atri bu to ou uma es sên cia
in di vi du al. Ele ten ta uma cons tru ção do
objeto de lin qüên cia, que é a des cons trução/re cons tru ção da emer gên cia so ci al do fenô me no, na no me a ção dos de lin qüen tes,
mar ca dos pela per ti nên cia a certa clas se. É
sobre o cará ter variá vel, segun do o contex to, a
his tó ria ou a si tu a ção so ci al, que se as sen ta
sua “de fi ni ção”. Mos tra que o erro de to das as
abor da gens da de lin qüên cia como en ti da de
ho mo gê nea e inva riá vel con sis te em ne u tra lizar as re la ções da po pu la ção de jo vens de linqüen tes com as ou tras popu la ções, o que
im pe de de com pre en der a sua gê ne se e evo lução, que es tão, por sua vez, li gadas aos po deres e ins ti tu i ções funda das para ins cre ver o
jovem numa carre i ra de lin qüen te ofi ci a li za da.
A postura epistemológica de Cham bo redon poderia ser apo i a da pe las reflexões da
pragmática da linguagem, que recusa qualquer
uso da ciência que “re vele” a verdade do mundo e das coisas. Essa pragmática, que segue
nisso Witt genstein, ataca a idéia de “conceito”
e, em conseqüência, a de de finição eterna num
vocabulário ade quado à co isa.
A ver da de não po de ria es tar aí fora – ela não po deria existir in dependentemente do espírito hu ma no – por que as fra ses não po deriam existir
assim, não poderiam es tar aí, diante de nós. O
mundo está aí, no exterior, mas não as des crições do mundo. Somente estas podem ser
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verdadeiras ou fal sas. Em si mes mo – sem a in tervenção das atividades de descrição dos se5
res humanos – o mundo não poderia ser.

Enfim, o vocabulário não “descobre” a
verdade, é construído, e é construinte, constrói novos pa radigmas. 6
Em outras pa lavras, há um erro fun damental, idealista e ahis tórico, em acreditar
que de finir a vi olência, ou qualquer ou tro vo cábulo, con sista em se aproximar o mais possível de um conceito ab soluto de violência, de
uma “idéia” da vi o lên cia que, de fato, tor na ria
adequados a palavra e a coisa. “Definir” a vi olência na es cola é, an tes, mostrar como ela é
socialmente construída em sua pró pria de signação, como seu cam po semântico se amplia
a pon to de se tor nar uma re pre sen ta ção so ci al
central. Que fa tos so ciais heterogêneos sejam
reunidos sob o ter mo ge nérico de “vi olência”
pelos atores da escola é em si mesmo um fato
social dig no de ser pensado. Essa construção
é determinada so cialmente, relativa a um sistema de normas e de pensa men to (Mi chaud,
1986). Como bem exprimiram Car ra e Sicot
(1997, p. 69), o trabalho do sociólogo con siste em interrogar as categorizações propostas,
as con dições so ciais, econômicas e polí ti cas
da emergência des se problema social – e, entre outras coisas, que papel nós, os “es pe ci alis tas” e “pes qui sa do res”, de sem pe nha mos em
tal emergên cia.
Preliminares: da bagunça à
desregulação

As pre missas de uma sociologia da vi olência escolar foram colocadas por Émile
Durkheim (1902/1903, 1922; Krämer, 1994).
Ele põe em evidência a necessidade da

5. Rorty (R.), La contingence du langage, Contingence, ironie et
solidarité, trad. Fr. Dauzal (P.E.), Paris, Armand Colin, 1993.
6. Podemos pensar também em Kuhn (T.S.), La structure des
révolutions scientifiques, trad. Fr. Meyer (L.), Paris, Flammarion, 1972.
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disciplina escolar para a construção de uma
personalidade so ci al, na qual o indivíduo se
submete às re gras da Moral. Por ou tro lado,
Durkheim descobre, me diante o pri mado do ca ráter ins titucional da relação pedagógica, que
ela não é somente as simétrica em relação à ida de, à ex periência ou ao sa ber, mas, em sua essência, an tagônica. Durkheim propõe a
metáfora da oposição en tre dois estranhos, de
culturas diferentes. Para ele, a re lação de de sigualdade es trutural é constitutiva das es colas
modernas. Fosse ela freada por uma força contrária, pode ria – de modo comparável à opressão de uma cul tu ra pe los co lo ni za do res – to mar
a forma de uma violência colonial, civilizadora,
sem a qual nenhuma so ciedade moder na po deria se desenvolver. Tal concepção fornece o
quadro de análise aos pri meiros traba lhos que
serão con duzidos so bre a vi olência escolar, a
dos alu nos na esco la, bem como a da escola. A
violência dos alunos, num primeiro mo mento,
poderia ser considerada ou como uma re sis tência à opres são so frida – legítima (na pers pec tiva “civilizadora” durkhe i mi a na) ou não –, ou,
ao contrário, como uma violência in tegrante,
papel deixado ao ir racional num siste ma que
toma a desordem para fazer a ordem.
É nessa segunda direção que Tes tanière
(1967a; 1967b) orien ta a primeira grande pesqui sa sociológica sobre as formas da de sordem
escolar. Ele se põe logo na linha de Durkheim,
que dese ja va que fossem estudadas as formas
de de litos escolares mais freqüentes, chegando
a afirmar: “Há uma cri minologia da crian ça
como há uma criminologia do homem adulto”
(Durkheim, 1922, p. 66). A pesqui sa recai sobre
64 lice us de uma academia, as sim como sobre
alguns estabelecimentos religiosos. A apa re lhagem metodológica é con siderável, com mais de
mil questionários completados pelos alu nos e
sociogramas para certas clas ses. Ao cal cular um
“índice de bagunça” que varia sen sivelmente
com os es ta be le ci men tos, mos tra que mu i tos se
acomodam mu i to bem com uma bagunça que
reforça a sociabilidade, ao invés de des truí-la. A

bagunça tra dicional “marca os tempos for tes
da vida cole ti va, exprime e reforça a in te gração do gru po es co lar ao lhe dar cons ciên cia de
sua uni dade” (Tes tanière, 1967, p. 21). Rito
de ini ciação, ela reforça a ordem ao criar o
gru po pedagógico, ao per mitir a re creação.
Não podemos aqui deixar de pensar nos papéis dos extravasamentos dionisíacos, concessão fe ita pela “razão” à “loucura” nas
ci da des antigas (Da raki, 1985), e, da mesma
essência que o Carnaval e o Cha rivari de an tigamente (Weber, 1983, p. 571), desor dens re guladoras per mitindo o bom funcionamento
das instituições. A violência in trínseca à bagunça não é percebida pelos ba derneiros, ela
só é per cebida pelas “ví ti mas ha bituais”, cujo
sofrimento é des conhecido por todos. Esse
ex tra va sa men to ini ciá ti co tem, pois, uma fun ção soci al legítima, ele assegura a co esão do
gru po e a so cialização escolar, nin guém teria
a idéia de chamá-lo de “violência”. Por mu ito
tem po poder-se-á dizer o mes mo do trote,
posteriormente estigmatizado como vi o lên cia
(Davidenkoff e Jungham, 1993).
Todavia, há um se gun do tipo de ba gun ça, que não tem mais essa di mensão co le ti va e
que Tes tanière, com uma acuidade que anun cia mu i tas das evo lu ções pos te ri o res, li ga va às
conseqüências, para a ordem es colar, das mo di fi ca ções na com po si ção so ci al do pú bli co de
alunos. A che gada de no vos públicos, até então à mar gem do se gundo grau, pro duzia
novas formas de desordem: a “bagunça anômica”. As di fi cul da des de ma nu ten ção da co esão soci al tiveram por conseqüência o
enfraquecimento da consciência comum,
concentrando-se na bagunça tradicional. A
democratização do recrutamento escolar não
corresponde ne cessariamente a uma verdadeira democratização da esco la. Torna mais
visível os bloque i os do siste ma às crianças de
certos subgrupos movidos pelo dese jo de mobi li da de so cial: a in tegração no sis te ma pe dagógico tradicional é difícil para esses no vos
pú bli cos e a de sordem, longe de ser uma
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“anomia normal”, se tor na progres si va men te
menos tole ra da, tendo por corolário o re for ço
das punições. É que os mesmos fa tos não têm
mais a mes ma fi na li da de: longe de ser uma ace ita ção da or dem, uma con tri buição à ex pres são e
à regulação das tensões, a bagunça se torna o
signo de um desequilíbrio, o fim de uma tra dição. Prolongando sua reflexão após os eventos
de Maio de 68, Testa niè re (1972) mos trava que
o “desencantamento do mun do escolar” tinha
se tornado massivo. Longe de ser uma des re gulação nova, uma crise bru tal ou passageira, a
bagunça anô mica era so mente o signo de uma
evolução contínua da escola republicana na di reção da perda de sen tido: ao universo fecha do
de classes soci a is favo re ci das, sa bendo utilizar
apenas para si próprias a es cola como empresa
de aculturação e de reforço de sua posição social, sucedia progressivamente uma escola in capaz de masca rar a origem so cial do fracasso
escolar. Uma escola que se massifica é uma escola que põe a descoberto as de si gual da des que
acolhe e refor ça. Tais análises são ainda, em
grande parte, as de numerosos so ciólogos (Bal lion, 1982, 1991; Dubet, 1991, 1994, 1996;
Payet, 1992b; Peralva, 1997). Elas ga nham
sentido, todavia, num período em que os tra balhos em Sociologia da Edu cação são prin ci palmente ali mentados pela teoria da reprodução
social.
A violência da escola e as
violências legítimas

A violência pode ser conce bi da como um
conjunto de fenômenos que não são vividos
enquanto tais por aqueles que são víti mas deles, mas que se pode, com Pier re Bourdieu e
Jean-Claude Passeron (1970), reagrupar sob o
termo “vi olência simbólica”. A reprodução de
uma or dem so ci al de si gual e o fra co su ces so es colar de crianças que sofrem a cultura da classe
dominante por meio dos hábi tos re metem a
uma vi olência simbólica definida como “poder
que chega a im por sig nificações e impô-las
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como legí ti mas, ao dissimular as re lações de
força que es tão no fundamento de sua força”
(Bourdieu e Pas seron, 1970, p. 18). Para
Bourdieu, a forma suprema da vi olência simbólica é que
os produtos dominados de uma ordem do minada por forças en feitadas de razão (como as
que agem atra vés dos ve re dic tos da ins ti tu i ção
escolar ou através dos ditames dos es pe ci a listas econômicos) não podem se não atri bu ir seu
assentimento ao ar bitrário da força ra ci o na lizada. ( Bourdieu, 1997, p. 99)

Para ele, a violência dos adolescentes,
que se pode ria crer em ruptura com a ordem
social e, em parti cu lar, com a esco la, é apenas
a reprodução con formista das vi olências sofridas. Ele pro põe uma “lei de con servação da
violência”, que é, em últi ma aná lise, “o produto da ‘vi o lên cia in ter na’ das estruturas eco nômicas e dos mecanismos so ciais revezados
pela violência ativa dos homens” (idem, p.
274). Bourdieu não legitima, pois, de ne nhuma maneira a vi olência exercida pe los jovens
ou pelos fracos, ela não é para ele senão um
agente da reprodução soci al, se detendo nos
limites do universo ime diato sem combater as
estruturas de do minação. Os traba lhos de Debarbieux (1996, p. 99) mostram as sim que os
alunos praticantes do rac ket, lon ge de serem
“Robin Hoods pós-modernos, redistribuindo
bens de consu mo de sigualmente repartidos”,
agridem principalmente as crianças pró xi mas,
de mesma classe e, na maior parte das vezes,
de mesmo meio soci al, seguindo uma “lei de
proximidade”. Bachmann (1994, p. 125) descreve, por sua vez, “o ódio de proximidade e
os aprendizes quebradores”, rela tan do como
certas escolas mergulham numa violência que
faz tão somente apro fun dar a rup tu ra so ci al.
Não é a mes ma coisa nos traba lhos de
Baudelot e Establet (1970), profundamente
marcados pela teoria da luta de clas ses de
Althusser, renovando o ve lho es quema de
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Engels (ed. 1971) sobre o papel da violência na
história. A escola é con cebida como um ins trumen to da do mi na ção bur gue sa con tra a ide o lo gia prole tá ria (idem, p. 169). Nesse caso, a
escola é o lugar de uma luta homo té ti ca, aque las do mundo do trabalho, en tre duas classes
to tal men te an ta gô ni cas. O com por ta men to dos
alunos proletários emerge de seu “ins tinto de
classe” e “a versão pequeno-burguesa da ide olo gia dominante” é per cebida como uma
“verdadeira provocação” que acarretará “re sistências violentas”: oposição ativa e passiva,
fuga, degradações. Longe de ser “inação” ou
“liberação”, a bagunça e as condu tas de escape
são então iça das à categoria de virtudes pro letárias. A violência dos alunos é luta soci al, emi nentemente política, mas sob uma “forma
espontânea, não organizada e te orizada”
(idem, p. 174). Snyders (1976, p. 311) denunciou nes sa con cepção um ro mantismo ex ces sivo da espontaneidade proletária, mascarando o
verdadeiro “handi cap” que marca o pro le ta ri ado e seus filhos, e con duzindo efetivamente “a
ne gar a exploração e suas con seqüências”, fazen do desne ces sá ria a luta de classes.
A vio lên cia dos alunos te ria, pois, um
sentido: seria resistência às nor mas do mi nantes, edi tadas pela burguesia, e é por isso que
esta últi ma não pode senão comba ter tal expressão da cultura popular. Tal é pelo menos a
li ção que Cru bellier (1979) extrai da his tória da
juventude na sociedade francesa desde o iní cio
do sé cu lo XIX. Para ele, a es co la con tri bu iu para
quebrar a riqueza cultu ral dos me ios ju venis,
nos quais afrontamentos iniciáticos e opo sições de grupos eram a base socializante das so ci e da des antigas campesinas, posteriormente
operárias, mas igualmente da no breza de es pada. A nova preocupação malt husiana com uma
criança acalentada numa família mais res trita
acarreta novas formas de controle soci al, e a
educação, não violenta em seu princípio, se
torna rede final de interdições. A vi olência é,
então, “a parte rejeitada” (Cru bellier, 1979, p.
73) da sociabilidade juvenil e, nos pátios de

re cre io, “a repressão da vi olência acarreta a
supressão de todos os jogos que comportam
al gu ma dose dela”. Não podemos senão pensar aqui nos traba lhos de Foucault (1975),
cuja análi se do poder moderno con siste em
mostrar como nascem, nas so ci e da des liberais, co a ções su aves mas constantes, que são,
afinal, li berticidas, com o que as sociedades
an ti gas não tinham nem mesmo so nhado. As
gran des revoltas de liceu do século XIX e os
extravasamentos coletivos em imensas bagun ças apa re cem sob essa óti ca como uma re sistência da cultura juve nil, numa “di alética
compressão-explosão” que, por muito tempo,
ainda guardará sua força e manterá o risco de
crise ao longo de todo o século XIX (Crubellier,
1979, p. 150). A violência popu lar é con si dera da um traço cultural, uma maneira de se
socializar, que seria de sorganizada nas so ci eda des modernas, e ain da mais na era
pós-industrial, em que o de sa pa re ci men to dos
“ja que tas negras” é sig no de esgo ta men to do
mun do operário, como Dubet (1987, p. 183)
su bli nhou: ao desvio tolerado sucede “a ra iva” e o “in ferno”.
A justificação da vi olência perma ne ce
um modelo fértil em um certo núme ro de traba lhos pedagógicos e psi cológicos. Trata-se
de uma “vio lên cia fundamental” (Bergeret,
1985), constitutiva da pessoa huma na (Dadoun, 1993), que lhe permite se cons tru ir.
Toda uma série de traba lhos e experiências
conduzidos em tor no de Patrick Baudry
(1986), Ri chard Hellbrunn (1982) e Jacques
Pain (Pain, 1984, Hellbrunn e Pain, 1986)
tentará “in tegrar a vi olência”, com a ajuda,
dentre outras, de “terapias im pactantes”
(Hellbrunn, in Hellbrunn e Pain, 1986, p. 17),
visando per mitir à pessoa violenta recorrer
me nos à vi olência, con trolando-a, por exemplo, gra ças aos esportes de combate. Para o
terapeuta “a violência [pode] ter efeitos po sitivos so bre o sujeito”. Poderíamos nos
perguntar, todavia, se a idéia de uma “vi o lência fun damental” não natu ra li za a vi olência,
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esquecendo seu caráter so cialmente cons tru í do
e aprendido (Cana da, 1995) e se todas as jus tificações da violência não participam de sua
ideologia (Ramog ni no, 1997).
A vi o lên cia na es co la é am pla men te con ce bi da nos pri me i ros traba lhos so bre o as sunto como uma vi o lên cia da es co la,
es co la-caserna (Oury e Pain, 1972), es co la re pro du to ra ou es co la da di vi são so ci al e do des prezo da cultu ra popu lar (Ni zet e Hi er na ux,
1984). A vi o lên cia dos alu nos é uma re a ção a
essa vi o lên cia inter na. Os fu tu ros tra ba lha dores pro fis si o na is te riam re a ções de “con tra-aculturação” (Gri gon, 1970), ado tan do
com por ta men tos de re sis tên cia tais como a
ba gun ça, o té dio os ten si vo, a grosse ria ou a
vi o lên cia. Se para Bour dieu a vi o lên cia é
somente uma más ca ra colo ca da so bre as re lações de do mi na ção, ou tros au to res ma ni festam aber ta men te uma simpa tia por ela, seja
fa zen do dela um ele men to ne ces sá rio da socialização po pu lar, seja içan do-a à digni da de
de luta de clas ses en tre pro le ta ri a do e bur guesia. Essa le gi ti ma ção da vi o lên cia repou sa,
pois, ampla men te so bre uma ide o lo gia ro mânti ca, for te men te mar ca da pe los com ba tes po lí ti cos dos anos 1970, tão im preg na dos por um
mi le na ris mo revo lu ci o ná rio. Esses mo delos so ci o ló gi cos e ideo ló gi cos não con si de ram, contu do, re al men te cen tral a vi o lên cia dos jo vens,
que são an tes agen tes domi na dos que ato res,
e o as sun to não dá, en tão, lugar a ver da de i ros
es tu dos em pí ri cos. Há tão so men te um elemen to de mo de los mais am plos da divi são social e da vi o lên cia simbó li ca.
Os anos 1975: nova preocupação
com a segurança

Uma profunda transformação está, no
entanto, em ger me e a rela ção en tre violência
juvenil e escola vai começar a ser ob jeto de relatórios ofi ciais e de estu dos (Selosse, 1972;
Tallon, 1979, 1980; Léon, 1983). O relatório
Selosse para o Conselho da Euro pa (1972 –
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reed. 1996) se intitula “O pa pel da escola na
prevenção da delinquência juvenil”. A pre ocupação é com a preven ção, mas tam bém,
como sempre em Selosse, se de senha um
“olhar reparador” em que a es co la tem seu pa pel a desempenhar (Selos se, Pain e Vil lerbu
1996, p. 470). Esse relatório não se fun da
numa pes quisa em pírica, é uma síntese dos
tra ba lhos in ter na ci o na is so bre o as sun to, par ticularmente anglo-saxões e americanos. Ele
se situa na linha de tra ba lhos críti cos da época, dentre os qua is aqueles de Bourdi eu, ao
mostrar que a escola transmi te, so bre tu do, os
valores e as normas da Middle Class, o que
não pode tornar mais difícil as aprendi za gens
sociais das crianças de meios des favorecidos.
Entretanto, ao eri gir o per fil das esco las “delinqüentes”, ca racterizadas por fraco in ves timento coletivo, ausên cia de as cendência do
diretor do estabelecimento e in di fe ren ça so cial mais ostensiva, Se los se antecipa am plamente o que serão as pesquisas ul teriores
sobre “o efe ito-estabelecimento”. Inovador, o
relatório Selos se terá uma profunda in fluência sobre toda a doutrina do que se torna rá a
Proteção Judiciária da Juventude, pre co nizando já maior colaboração en tre as ins ti tu ições de socialização e de educação. Não é,
contudo, me nos verdade que tal relatório não
tem a preocupação de realizar um balanço
acer ca dos nú me ros da de lin qüên cia nos es ta belecimentos escolares. Não é a instituição
escolar que parece amea ça da, é, antes, seu
papel na construção da personalidade que se
põe em questão.
Não ocor re o mes mo com os rela tó ri os
realizados sob a direção de Tallon para a
Inspeção Geral na Vida Escolar (Tallon, 1979,
1980). Eles foram redigidos numa época em
que, pela primeira vez, o tema da inse gu ran ça
se tornara cen tral nos de ba tes po lí ti cos. Como
lembra Ro ché (1994, p. 9), é com efe ito durante os anos 1970 que tudo se agita: em
1975, por exemplo, Mi chel Poniatowski, Ministro do Inte rior, declara:
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Gos ta ria que o Mi nis té rio do Inte ri or se cha mas se Ministério da Segurança dos franceses, porque é seu verdadeiro nome. Ele garante a
segurança e a or dem, pois é a liberdade de cada
um, mas a liberdade não é especificamente a da
política, é também, nas grandes cida des, po der
sair após oito horas da no ite.

respeito aos colégios, 80,5% dos es ta be le cimen tos da amostra conheciam depredações.
58,5% conheciam o fenô me no do racket, julga do gra ve em dois ter ços dos ca sos. As agres sões contra adultos, pre sentes em 44% dos
estabelecimentos, são antes verba is do que
físicas. No que diz res peito aos liceus profissionalizantes, os aten tados a bens são pre dominantes: depredações (84%), roubos contra
alu nos (100%), ou contra o estabelecimento
(59%) e no ex terior (82%). O fenômeno do
rac ket aparece mais atenu a do. As agressões
contra adultos são verba is (73%), podem ter
por alvo seus bens (17%) e suas pes soas
(10%). Os rela tó ri os Tal lon fornecem, por tanto, in dicações interessantes para um quadro
no fim dos anos 1970. Não bastam, en tre tanto, para ter a me dida da ampli tu de real do
fenômeno. Inicialmente, em termos de estrutura sua amostra é constituída “de es ta bele ci men tos a priori com proble mas”. Não se
pode sa ber o que ocor re no con junto dos
estabelecimentos escolares: a vi olência se
limita de fato aos “es ta be le ci men tos com pro blemas”? Ou está pre sente em graus me nores
em outras situações? É essa limi ta ção, aliás,
que faz a I.G. afir mar, malgrado os ín dices
bas tan te in quietantes nos es tabelecimentos
pesquisados, que “o fe nômeno da violência
nos estabelecimentos es colares não é tão
extenso quanto se pode ria temer”. Sem mo dificações, con tudo, essa pes qui sa e os relatórios seguintes – dentre os quais o re latório
Léon (1983), mui to citado – são im pres cin díveis para qualquer es tu do so bre a vi o lên cia na
es co la.
Em julho de 1982, o Inspetor Geral
Marc Rancu rel se encarrega do processo. Utili zan do os relatórios Tallon, será levado a fazer propos tas pre cisas aos di ferentes
ministros que se sucedem, por exemplo, acer ca do pa pel dos dire to res de es tabelecimentos

Essa nova pre ocupação com a segurança
terá, con tudo, verdadeiramente seu nas ci mento institucional e político ao redor do Co mitê
de estu dos so bre a vi olência, a cri minalidade e
a delinqüência, presidido por Allain Pey reffite.
A in segurança é con siderada um sentimento
que “conduz a supe res ti mar o fenômeno cri minoso” (Peyreffite, 1977, 93). O que é estudado
não é so mente a vi olência criminosa, mas também “a violência or dinária, como se a pró pria
vida se tornas se violenta” (idem, p. 32).
É nes se con texto de in qui e tu de so ci al e
po lí ti ca que to mam senti do os pri me i ros re lató ri os so bre a vi o lên cia na es co la rea li za dos
pela Inspe ção Ge ral na Vida Esco lar. Tais re lató ri os, co or de na dos por G. Tal lon, da tam de
ju lho de 1979, so bre a vi o lên cia nos co lé gi os,
7
e de se tem bro de 1980, sobre os li ce us de en si no pro fis si o na li zan te. Tais ín di ces ain da serão os mes mos na nota da Inspe ção Ge ne ral,
as si na da por Marc Ran cu rel, em maio de 1992
(MEN/IG, 1992). Quer di zer, o va zio es ta tís ti co
que os se gui rá. Em uma en tre vis ta, Marc
Rancurel (1994, p. 63) pre ci sa que a Inspe ção
Ge ral ti nha se encar re ga do ela própria do proble ma, lan çan do as pes qui sas de 1978 e 1979,
que re sul ta ram nos re la tó ri os Tal lon. O fe nôme no teria apa re ci do nos es ta be le ci men tos a
par tir de 1975. São as vi si tas aos es ta be le cimen tos e as de cla ra ções dos di re to res de es tabe le ci men tos que aler ta ram a Inspe ção Ge ral
na Vida Esco lar (I.G.V.E.). A son dagem re a li zada vai in ci dir so bre de li tos, in fra ções e con traven ções, mas tam bém so bre cer tas for mas de
au to vi o lên cia (su i cí dio) e re cu sa da ins ti tu i ção
(ab sen te ís mo).
Esse re latório nota que, no que diz

7. Collège designa na França o ensino de 5ª a 8ª séries. Lycée, por
sua vez, designa o ensino médio.
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e sua autonomia relativa. Entretanto, Marc
Rancurel confes sa seu fracasso a respeito da
quantificação do fenô me no: eles são muito
mascarados; há, por as sim di zer, vergo nha em
falar deles (Ran curel, 1994). A tal ponto, afirma, que ele próprio “fracassou em sa ber mais
sobre eles”. Para ele, até anos mais recentes,
era difícil falar da vio lên cia na es cola. Sua presença era perce bi da como sinal de um fracasso
pessoal in tolerável e culpabilizante.
Mas será isso verda de? Não devemos, ao
contrário, suspeitar que esse novo ob je to de in quietação é ape nas a peri go sa metamorfose da
exploração polí ti ca do sentimento de in se gurança, que se torna um dos te mas essenciais do
discurso polí ti co e da mí dia dos anos 1980,
marcados pela escalada, em ter mos de poder,
da Frente Naci o nal?8
Fantasma, tabu ou problema
pedagógico?

A partir dos “rodeios” de 1981, a in qui etação se for talece com o aban dono gene ra li zado das periferias populares e com a ima gem de
violência e tu multo dos bairros deserdados
(Bachmann e Leguennec, 1996), que se rão objeto da atenção de pesquisadores, políticos, e
da mídia, a ponto de se poder dizer que os anos
1980 eram “os anos-periferia” (Jazouli, 1992).
A “violência na esco la”, con tudo, quase não é
estudada pe los sociólogos franceses, a não ser
em algumas linhas, como desvio de uma pesquisa mais global so bre a tur ma (Dubet, 1987,
p. 270), ou sobre os alu nos de liceus (Dubet,
1991). As pes qui sas so ci o ló gi cas são de fato sa turadas pela questão urbana, na qual se perde o
problema específico da violência escolar. Apesar dos rela tó ri os já mencionados, nenhuma
medida con cre ta foi to ma da e o tema de sa pa re cia da mídia após algumas notícias que atra iam
a atenção: o assassinato de um di retor de liceu
por um de seus alu nos em Gre no ble e os pri me i ros ata ques externos nos estabelecimentos da
região de Paris e Lyon. Será necessário esperar
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mais de dez anos para que o tema da vi o lên cia
ressurja e se tor ne, inversamente, em ble má tico da violência urbana – a pon to de toda delinqüência juvenil ser associada a uma
“violência na escola”.
Isso significa que a escola em 1981, me lhor pro te gi da em re la ção ao ex te ri or, escapava
ainda amplamente à delinqüência conhecida
em certas periferias?9 Ou que a preocupação
com a segu ran ça repousava numa sobrevalorização da violência real? A abordagem
dominante da insegurança na Fran ça, como
demonstrou Ro ché (1994), foi durante muito
tempo aquela do “fantasma da insegurança”:
segundo esse modelo, a vi olência recente se
compara às violências mais sé rias das sociedades an tigas. O sentimento de inse gu ran ça
que cresce nas so ci e da des contemporâneas,
melhor protegidas, seria in justificado, fan tasmático: te mos medo de uma violência que
ten de a desaparecer (Ches nais, 1981). A
violência de grande criminalidade diminuiu
fortemente em nos sas soci e da des eu ropéias,
ainda que tenham au mentado as vio lên ci as
do Estado e as vi o lên ci as tec no ló gi cas. Me nos
crimes de sangue, menos estupros, me nos assal tos à mão ar ma da, nos sas so ci e da des se pa cificaram. Chesnais é um caso típico do
mo de lo fran cês de abor da gem dos fe nô me nos
de inse gu ran ça, que distingue sentimento de
insegurança e vitimação, des tacando o papel
dos boa tos, nem sempre fun dados, e de um
imaginário, por vezes, manipulado (Roché,
1993, p. 101 e ss.). Chesnais se atém ao “primeiro círcu lo” da violência, o “núcleo duro”,
“a vio lên cia fí si ca”, a mais gra ve: os homicídios deli be ra dos (ou tentativas), os estu pros
(ou tentativas), os gol pes e fe rimentos de li bera dos gra ves, os rou bos à mão ar ma da ou com
violência. Quanto à violência “moral (ou

8. Partido político francês de extrema direita (nota do tradutor).
9. No original cités, termo que designa áreas urbanas da periferia
parisiense, composta basicamente por altos edifícios populares,
habitados, sobretudo, por populações menos favorecidas e imigrantes.
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simbólica)”, “falar de violência nesse sentido é
um abuso de lin guagem, próprio a certos in telectuais ocidentais, estabelecidos com muito
conforto na vida para conhecer o mundo obscuro da mi séria e do cri me”. Ora, ao utili zar os
arquivos dis poníveis, vári os auto res (Cru bel li er,
1979; Guer rand, 1987; Boumard e Marchat,
1993; Lelièvre, 1994; Debarbieux, 1992, 1996)
puderam notar que as vi olências es colares do
passado atin giam na França uma in tensidade
notavelmente mais elevada que a da es cola do
sé cu lo XX. A uma forte vio lên cia social (Muchembled, 1989) correspondia igualmente uma
considerável vi olência repressiva na educação,
baseada numa imagem pessimista da infância
(Giolitto, 1986; Pra irat, 1994). O for ta le ci mento da “ci vilização dos cos tumes” (Elias, 1936) e
a pro gres si va des va lo ri za ção da vi o lên cia cor retiva (Li povetsky, 1992) acarretaram uma di minuição da violência na educação. Poder-se-ia
ser tenta do a dar razão ao mode lo de Chesna is
e con siderar a “vi olência esco lar” como um obje to ile gítimo de pesqui sa. O relativo silêncio
dos anos 1980 estaria li gado a um desinteresse
da mídia em relação ao as sun to, não ten do ain da as cen di do ao es ta tu to am bí guo de pro ble ma
social ou de fenômeno da so ciedade. To davia,
se os discursos ofi ciais, a mídia e os so ciólogos
emudeceram so bre tal questão, o problema é
colocado com in sistência em alguns traba lhos
de clínicos ou pedagogos.
A pró pria situação é examinada, muitas
vezes, com a ajuda de conceitos psicanalíticos.
Assim, Filloux (1996, p. 295), analisando “o discurso inconsciente da escola” mostra, a partir de
uma amostra de vinte en trevistas clínicas, que o
discurso da violência encontra aí um lugar essencial, entre um discurso de submissão das ví timas e um discurso de angústia e culpabilidade
da parte dos docentes. Pu jade-Renaud, com a
mesma me todologia, numa análise dos dis cursos sobre o corpo do aluno na sala (Pu jade-Renaud, 1983), ou sobre o do docente
(Pujade-Renaud, 1984), revela como interagem
a violência dos alunos e a violência dos pro fes-

sores, mas também como o simples fato de estar sempre no centro dos olhares é algo que
traz di fi cul da des para o do cen te. As aná li ses de
Pujade-Renaud poderiam, aliás, ser muito bem
lidas através da noção de habitus, o “apren dido pelo corpo”, segundo a expressão de Bourdieu (1997). Os trabalhos de Pujade-Renaud
são complementares aos de Zimmermann
(1982), que eram o correlato so ciológico da
tese coletiva es cri ta por es ses au to res. Zim mer mann pode talvez ser si tu a do na li nha de Bour dieu da violência simbólica, pois descreve com
grande precisão como os meros ges tos afe tuosos, as simples palavras ternas, ou, ao con trário, as punições, as observações desagradáveis,
as avaliações que desvalorizam, são marcadas
pela pertinência social e cultural. Ele anuncia
amplamente os trabalhos so bre etnicização
dos fenômenos escolares que serão con du zidos a seguir (Payet, 1992; Debarbieux, 1996a,
1997b), ao mostrar que tal violência simbólica
se dirige principalmente às crianças “imi grantes” de meio operário, depois aos filhos de
operários “franceses”. Douet (1987) analisa o
sistema penal escolar, na escola elementar.
Com a ajuda de questionários passados a 231
docentes e 320 alunos, mostra a permanência
de castigos corporais: por exemplo, 44,2% dos
docentes dizem ter visto açoites nas nádegas
em sua escola (e 17,3% reconhecem tê-los
dado), 95% dos alunos do CP, 23,8% dos alunos do CM1 e 33,8% dos alunos do CM210 dizem ter visto um docente dar palmadas ou
tapas. É até hoje o estudo empírico mais completo so bre as punições na escola primária.
Infelizmente, faltando as variáveis sociais, não
podemos in ferir tipologias dos castigados segundo diferenças socioculturais, mas esse estudo mostra, de todo modo, a permanência de
uma brutalidade “corretiva” dos mestres (ver
também Jubin, 1988).
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10. Cours preparatoire, cours moyen 1, cours moyen 2,
correspondentes, no Brasil, respectivamente à última série da
pré-escola, às primeira e segunda séries do ensino fundamental.

São os pedagogos que vão abor dar di retamente o pro blema da vio lên cia na escola,
como ob je to prin ci pal de suas pu bli ca ções. Tais
pedagogos muitas ve zes le cionam em es ta be lecimentos difíceis: colégios em zona urbana
desfavorecida, clas ses de educação espe ci al.
Podemos, aliás, le vantar a hipó te se de que o
desenvolvimento da educação es pe ci al no co lé gio foi uma das maneiras de processar a mas sificação, assegurando a triagem dos elementos
mais perturbadores. A equipe do Colégio Paul
Éluard, nos Minguettes, na pe riferia de Lyon,
lem bra, as sim, (Co le ti vo, 1987, p. 34) qual era a
situação em 1982:
Os ar do res da Edu ca ção Na ci o nal es tão vol ta dos
para o colégio Paul Éluard, alerta dos pelas
moções, gre ves e in cidentes que se tornaram
quotidianos (...) nesse colégio onde asso lam a
in jú ria, o roubo, o vandalismo, o fe nômeno do
racket, a vi olência, o absenteísmo de uns e de
outros. Mulheres que não ou sam mais dar aulas
a por tas fechadas, o conselheiro de educação
agredido, automóveis da nificados em estacionamentos trancados a cadeado, invasões
contínuas de estranhos ao colégio, mas, de
modo geral, por antigos alunos que vêm acertar
contas.

A criação de uma cul tura de es ta be le cimento que permi ta es capar a tal vi olência –
com o au xílio de uma forte parce ria entre as sistentes so ciais e pais – é descrita com uma convicção mi litante. Reencontramos tal con vicção
nos trabalhos mu ito marcados pela pertinência
às equi pes de pe da go gia ins ti tu ci o nal (Vas quez
e Oury, 1967, 1971; Pochet-Oury, 1979;
Colombier, Mangel e Perdriault, 1984; Pain,
1984) e aos movi mentos pedagógicos (De france, 1988, Derbarbieux, Méric e Schillin ger,
1989, Debarbieux, 1990). A filiação com a pedagogia Freinet é afirmada freqüentemente:
estratégias de discurso e ex pressão, crí tica da
escolástica, abertura da escola. Soluções pe dagó gi cas são pro pos tas para fa zer face às vi o lên -
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ci as na esco la. Seu ca ráter mu itas ve zes
militante não deve masca rar a acumulação de
um sa ber profissional con siderável, ain da que
sua eficácia este ja por ser demonstrada,
sobretudo em termos das crianças de meio
popular (Descottes, 1994; Debarbieux e
Caralp, 1996). Tais pu blicações são poucos
sociológicas, a não ser numa referência bastante crítica à in terpretação da vio lên cia dos
alunos pela violência da escola (por exem plo,
Defrance, 1988, p. 105). A mera existên cia
dessas publicações já demanda por si, contudo, da sociologia da vi olência, uma in terpretação.
Podemos pensar que as propostas e
análises essencialmente pedagógicas fei tas
por esses auto res sejam a naturalização da
violência, esquecendo em parte os me ca nismos so ci a is em cur so. Alguns tí tu los pos te ri o res exageraram, aliás, essa tendência ao
superestimar, sem dúvida, as possi bi li da des
da es co la: Escola: Vi olência ou Pe dagogia
(Pain, 1992) ou mais re cen te men te: Escola ou
Guerra Ci vil (Meirieu e Gu irard, 1997). Apesar dis so, num período em que a violência era
em gran de medida ainda um tabu (De bar bi eux, 1990, p. 14), em que não existia política
pública para fazer face a ela, es ses traba lhos
eram um modo de processar, na práti ca, um
sofrimento. Enquanto certos relatórios co meça vam a se pre o cu par com a sa ú de psi co ló gi ca
dos docentes, conseqüência em boa parte, se gundo esses úl timos, de proble mas de dis ciplina (Rancurel, 1982, citado em Hamon e
Rot man, 1984, p. 165), aque les tra ba lhos per mitiam ul trapassar, no meio escolar, o bloqueio da problemática da in segurança,
bloqueio con secutivo à categoria psi co lo gizante do fan tasma da in segurança, as sim
como à sa tu ra ção do ob je to por meio da ques tão urbana.
Ao mes mo tem po, os trabalhos da sociologia anglo-saxã começam a penetrar na
França (por exemplo, For quin, 1983, 1989;
Woods, 1992; Coulon, 1993; De Queiroz e
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Definitivamente os anos 1980 co nhe ceram uma considerável produ ção de traba lhos
pedagógicos e psico ló gi cos abor dando dire ta
ou indiretamente a vi olência na escola. Mas
inexistem polí ti cas pú blicas, os trabalhos sociológicos são muito esparsos: o ob je to “vi olência na escola” não está ainda constituído
enquanto objeto so cial ou soci o ló gi co. Tudo
muda quando, no início dos anos 1990, a opinião públi ca é impli ca da atra vés das im por tantes mani fes ta ções de alunos de liceus que
exigiam, entre outras coisas, mais segurança e
maior vigilância naqueles es tabelecimentos. É
difícil dizer o que cho cou mais os te les pec ta do res fran ceses – pois a televisão se tor na do ravan te um ve tor significativo na fabricação do
objeto: as reivindicações de segurança ou os
“quebradores” quei man do ve ículos nas margens do Sena. Sem dúvida, a con junção de ambos, mos trando abertamente as di visões so ci a is
no próprio seio da juventude, li gando de fi ni tivamente o tema da peri fe ria ao da violência
escolar.
Na mí dia “a violência na escola” se torna
um as sun to de por te. A par tir da aná li se te má ti ca de uma amostra de 150 artigos publi ca dos
na imprensa naci o nal en tre 1992 e 1996, Debarbieux (1997) pôde mostrar que pre do mi nava a impressão de uma esca la da geral e nova de
cri mes e de litos na escola. Os fatos mais fre-

qüentemente evocados são os mais pesados.
Por exem plo, 28% dos arti gos fa lam de dois
assassinatos cometidos por jovens, ge ne ra lizando esses fa tos para uma bar bá rie ju ve nil li ga da à “perda de referências” num jogo de
pa la vras pseudo-especializado. Verifica-se a
exploração do fenômeno pela mídia, e o “retor no da criança selvagem” se tor na a ques tão
em dis puta na política, de que se apodera a
im prensa da Frente Na cional, modificando-a
numa di reção xenófoba, chamando as cri anças de selvagens, nova en carnação do retorno
das classes pe ri go sas (Che va li er, 1958; Ja zouli, 1992; De barbieux, Garni er e Tichit, 1998).
A evolução recente li gará igualmente esse
medo da criança e esse medo pela criança aos
fenômenos de pedofilia.
A im pren sa es cri ta e au diovisual de sempenha en tão um papel importante na construção do objeto. Ela é acusa da de contribuir
para fa zê-lo existir – seja ao exa gerá-lo, seja
ao co locá-lo em cena – pela violência das
ima gens (Gerbner, 1995), as “classes da te levisão” sendo as no vas “classes perigosas” no
es pí ri to do públi co (Mariet, 1994). As prin cipa is pes quisas so bre mídia e vi olência de senham, contudo, um quadro de maior
contraste: os ris cos de apren dizagem so cial e
de per da de ini bi ção são re a is, mas per ma ne ce
di fí cil responder de maneira uní voca à questão da res ponsabilidade da mídia, em par ti cular por ra zões metodológicas (Vedel, 1995).
Entretanto, é in contestável que a imprensa
encontra e reforça uma sensi bi li da de cres cente do pú blico francês. O ob jeto acha-se profundamente mo dificado ao se tornar questão
de disputa ideo ló gi ca ma ior: a impressão de
decadência glo bal dos cos tumes edu ca ci o na is
é relacionada ao declínio das nor mas fa mi li ares, às insuficiências políticas, à fraqueza do
Estado e a uma su posta frouxidão dos
professores.
As polí ti cas públi cas, intensamente in terpeladas, tentam doravante responder à expectativa so ci al, que se tor nou gran de
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Ziolkovski, 1994). Alguns trabalhos iso lados
abordam o proble ma da or dem e da de sordem
nos estabelecimentos franceses, pre parando o
terreno para os trabalhos sobre o efe ito-estabelecimento (Paty, 1981) e começam a
acumular da dos et nográficos que acabarão por
for mar um corpus con siderável, como os
primeiros traba lhos de Pa yet (1985) so bre a insolência. A abordagem é freqüentemente in teracionista, apoiando-se numa definição
relacional da violência, não se inscrevendo o
desvio na per sonalidade do indi ví duo.
Midiatização e políticas públicas

(Leydier, 1997): a Operação Edu cação Na ci onal Justiça, decre ta da a 8 de ou tubro de 1991
por Li o nel Jos pin, mi nis tro da edu ca ção, e Hen ri Nallet, ministro da jus tiça; a cir cular de 27 de
maio de 1992 criando pla nos departamentais
interinstitucionais; planos Bayrou de 20 de fevereiro de 1996 e de 20 de março de 1997; e,
por fim, recentemente, em no vembro de 1997,
plano de ex perimentação em mais de 400 es tabelecimentos, proposto por Claude Allègre, ligado ao Minis té rio do Interi or. Por an gelismo
ou por dene ga ção, sucedeu-se uma fase de intensa mobilização ins titucional, que leva
adiante um certo núme ro de medidas já to madas para tentar bloque ar o fra casso es colar. A
tendência é de trata men to “positivamente
desigual” das di ficuldades, para uma dis tri bu ição diferente dos meios, privilegiando em prin cípio os estabelecimentos ditos “sensíveis”,
cuja classificação se faz em sua maior parte
doravante por cri térios so ciais (Ron de au-Trancart, 1995). É a prolongação da po lítica de
Zonas de Educação Pri oritária, que mani fes tou
as desigualdades sociais, rompendo o mito
igualitário francês por meio dos efeitos da discriminação posi ti va (Char lot, Bautier e Ro chex,
1992 e Chauvreau/Rogovas-Chauceau, 1995).
Medidas detalhadas fo ram to ma das e tes temunham o tratamento cen tralizado da educação na França, por in tervenção do Estado:
não-nomeação de professores inex perientes
em es ta be le ci men to di fí cil, 11 ações de for ma ção
inicial e con tínua (M.E.N., 1996, Auduc, 1996),
compensações sa lariais específicas, cria ção de
equipes de intervenção, tal como a GASPAR em
Lille, uni versidades de ve rão, etc. Um cer to nú mero de ações tenta territorializar me lhor o
tratamento do problema: ins talação de ob servatórios de partamentais, comunicação en tre os
serviços envolvidos e particularmente com a
polícia ou a justi ça. Em certos de partamentos
tal co mu ni ca ção é efe ti va e de mons tra uma real
eficácia no tra ta men to dos de li tos (Bottin,
1993, 1994; Le Gal, 1994). Paradoxalmente,
enquanto há alguns anos a simples presença de
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policiais perto das escolas era caricaturalmente estigmatizada como imagem da
“repressão” pelos professores, há uma crescente demanda que traz di ficuldades à própria polícia, que não pode, nem quer,
en tre tan to, se en car re gar des se as sun to. O ris co está em ceder a uma demanda cada vez
maior de repressão pelos serviços espe ci a li zados (Payet, 1997). Em todo caso, a abor dagem oficial do fe nô me no na Fran ça pas sa pela
delinqüência, con cebida sobretudo como
uma ameaça exterior.
A administração procura também conhecer melhor a am plitude do fe nômeno. Os
únicos índices disponíveis, vi mos, eram, até
1992, aqueles dos rela tó ri os Tal lon, datando
de quase quinze anos. Dois relatórios assi nados por Inspe to res Ge ra is ten tam, por sua vez,
captar qual é a situ a ção. O re la tó rio de Phi lip pe Barret foi en tregue a François Bayrou, em
1994, com o título As condutas agres sivas
nos liceus e co légios. Ele não foi in te gral men te publicado, mas a pu bli ca ção de cer tos frag mentos na im prensa (Dumay, 1994, p. 42) dá
uma idéia de seu teor essencial – mui to vol tado para a questão da segurança –, que sus tenta a punição ri gorosa dos atos vi olentos e o
recurso mais sistemático aos pro cedimentos
de exclusão. Os índices apresentados são parciais, dizem respeito às Academias de Ami ens
em 1991-92 e 92-93 e Crete il em 1991-92.
Por exemplo, reve la que de 88 agressões de
professores ou administradores, que foram
objeto de queixa na Aca demia de Amiens, 51
tiveram por autor um adulto, do que se conclui: “o aluno é, ao menos, pressi o na do por
sua família em seu comportamento agres sivo”, tema que encontramos fre qüentemente,
testemunhando a ruptura estigmatizante escola-pais de alu nos de meio popular. Os ín dices publicados no relatório mais recente da
Inspeção Geral (MEN/IGEN, Fotinos, 1995)
11. Horenstein (1997) nota, contudo, uma grande representação de
professores entre 50 e 60 anos dentre as vítimas de agressão.
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são também mu ito parciais, visto incluírem
apenas “dois exemplos”: a Aca demia de Paris e
o de par ta men to do Sena Sa int-Denis. Dis põe os
se guin tes ín di ces: fa lan do de “cer tas aca de mi as
chamadas sensíveis” (sem precisar o núme ro)
afirma que “para essas acade mi as o núme ro de
incidentes registrados durante o ano de 1993 é
em mé dia por volta de 200 ou 300 por ano”.
Qu al quer que seja o va lor pres cri ti vo des se re la tório, podemos ape nas notar a im possibilidade
de avaliar quantitativamente os “incidentes” a
partir dessas in dicações: 200 a 300 incidentes
por ano, mas em quantas academias? E quanto
às aca demias não-sensíveis? Por outro lado, o
que sig ni fi ca essa “mé dia de 200 a 300 in ci den tes por ano”, cal culada so bre um único ano, o
de 1993?
Os ín dices pu blicados pela Educação Nacional são ain da in su fi ci en tes para uma aná li se,
ain da que uma pes qui sa da Di re ção dos Li ce us e
Colégios (no vembro de 1997) ve nha a com pletar tais dados e dê lu gar a um acom pa nha mento. To davia, os Ministérios Públicos mais
envolvidos em preenderam em anos recentes
uma contabilidade particular e o Mi nis té rio do
Interior tentou estabelecer uma vi são de conjunto do que ele denomina “vi olências es co lares”. Essa compilação das infrações foi iniciada
em 1993 “sobretudo em razão de o número de
agressões per petradas con tra alu nos e membros do pesso al docente se mostrar crescente”.
Tal im pressão deixava pressentir ín dices ele vados; ora, não era nada disso: “con tu do, os ín di ces recolhidos são relativamente moderados:
771 eventos com gol pes e fe rimentos de li be rados (interrupção temporária de trabalho de
mais de oito dias) contra alunos e 210 contra o
pessoal docente”. Os autores identificados são
em sua ma ioria alunos do estabelecimento –
contrariamente ao mito arraigado e con sen su al
na opi nião francesa –, o grosso da violência es colar não é diretamente per petrado por elementos vindos do exte ri or, embo ra seja, por
ve zes, o caso. Aliás, o número de quei xas prestadas é maior quando os agressores são alunos

es tra nhos ao estabelecimento – 90% do pes so al presta queixa, ín dice esse que passa a
53% quando o aluno per tence ao es ta be le cimen to (Horenstein, 1997).
Tais ín dices podem levar a pensar que a
es co la permanece em boa medida um lu gar
pro te gi do, qualquer que seja o indicador esco lhi do. Com efei to, se relacionamos o nú mero de even tos com o número de alunos,
constatamos que tal proporção é mui to pequena: 1999 even tos recenseados para 14 mi lhões de alu nos, ou seja uma pro porção de
0,014%. Podemos compa rar esse ín di ce com a
pro por ção de cri mes, de litos e in frações cons tatadas no total da po pulação fran ce sa: esta é
de 6,5% (cer ca de 3,7 milhões de de litos e infra ções para 57 milhões de pessoas). Tais cálculos de veriam, com cer teza, ser ponderados
para cima, se, como esti mam os dire to res de
estabelecimentos (Foti nos, 1995), cerca de
80% dos even tos são tratados in ternamente
pela ins tituição escolar. 12 Mas mesmo uma tal
ponderação da ria índices ain da mu i to in fe ri ores aos da criminalidade geral. A evolução dos
ín di ces des de 1993 mos tra um aumento bastan te sig ni fi ca ti vo dos eventos relatados: mas
será que tal aumen to traduz um aumento real
e/ou uma melhor con tagem e um aumen to da
sen si bi li da de, que faz aumentar me ca ni camente as notificações? Haveria com o que ficar per plexo, pois no mesmo ins tante em que
a sen si bi li da de da mí dia se mos trava mu ito
grande, um relatório do Pro curador Geral
Jour da, ana lisando a de linqüência em meio
es co lar re lativamente a Paris e aos de par tamentos li mítrofes, notava em 1994 uma queda bastante sig nificativa (50%) das violências
mais gra ves, con tra uma sig nificativa alta dos
“atos ge radores de tensões no cotidiano
(roubos simples, estragos, insultos raciais,
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12. A nota da direção geral da segurança pública precisa, aliás, que a
delinqüência juvenil é mais conhecida que a de adultos, em razão de
melhor vigilância. A ponderação não iria, então, obrigatoriamente na
proporção da alta.

violências le ves)” (Mo reau, 1994). Os eventos
recenseados não po dem dar verdadeiramente
conta da peque na de linqüência, mu i to des conhecida e fre qüentemente trata da in ter na mente. Mas eles podem ao menos mos trar que o
problema não reside atu almente nas ca tegorias
mais graves.
Além desses rela tó ri os ofi ciais, uma chamada para pesquisas foi lan çada em maio de
1994, testemunhando a vontade do Estado em
avançar no conhecimento do problema. Tal
chamada foi iniciada con juntamente pelo Ministério da Educação Naci o nal (D.E.P.) e pelo
Ministério do Inte ri or (Institu to de Altos Estudos da Segu ran ça Inte rior, I.H.E.S.I.). Essa associação inco mum mos tra que doravante o
problema da vio lên cia na escola é con cebido
pelas ins ti tu i ções como um proble ma de se gurança pública. Se tenta e cinco equipes res ponderam, 9 fo ram finan ci a das e 5 se juntaram a
essas 9. Sete das pesquisas são sociológicas.
Não se trata aqui de apre sen tar o con jun to des ses trabalhos, o que já se ten tou algures
( Fabre-Cornali, 1997), e se com pôs um li vro co letivo com resumos dos próprios pes quisadores
acerca de seus principais resultados (Charlot-Emin, 1997). Todavia, o papel des ses tra balhos na transformação de um objeto cons tru í do
socialmente em ob jeto de investigações ci en tíficas é evidentemente es sencial, mas, cer tamente, não único, pois outros autores
propuseram, por sua vez, quadros in ter pre ta tivos (por exemplo, Wal grave, 1992; Du bet,
1994; Bachmann, 1994; Bachmann e Le guennec, 1996; Lepoutre, 1997). Nós nos con ten taremos em apre sen tar as di men sões so ci o ló gi cas
desses traba lhos.
Pesquisas empíricas e debates
teóricos

Em 1994, pela primeira vez na França,
um vasto programa de es tudos empí ri cos é ela borado acerca da vi olência na esco la. Seu instrumental metodológico é extremamente va ri a-
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do: “relatos de violência”, questi o ná ri os por
correspondência ou diretamente aplicados,
grupos de re flexão, entrevistas individuais,
pesquisas de vitimação, aná lise secundária de
dados estatísticos ou de documentos ad ministrativos, observações et nográficas e es tudos de caso, pesquisa-intervenção por me di ação, pro cedimento glo bal por mediação
sociológica. 13
Trata-se, portanto, de uma rup tura metodológica real, que é uma maneira de tomar
a dis tân cia ne ces sá ria à cons tru ção do ob je to.
Todavia, é in contestável que os traba lhos pu blicados recentemente responderam a uma
demanda so cial e ins titucional. A per gun ta
acer ca de um pos sí vel exa ge ro dos fa tos se co loca en tão de for ma ar guta: há o “fantasma
da insegurança” a propósito da vi olência na
escola, fan tasma esse que faria so mente recrudescer a demanda so cial de repressão, o
controle so cial recrudescido e ilegí ti mo; os
pesquisadores não te riam por seus traba lhos
participado na ali mentação dessa fan tas má tica? A modés tia dos fa tos re censeados pe las
estatísticas ofi ciais poderia, com efeito, le var
à re la ti vi za ção da im por tân cia da vi o lên cia esco lar e ad mi tir o mo de lo do fan tas ma so ci al. A
maior parte dos traba lhos recentes está, aliás,
de acor do acer ca do fato de que – sem que de vamos por isso subestimá-los – a importância
quantitativa dos crimes e deli tos em meio escolar é, afi nal, res trita (De barbieux, 1996,
Facy, 1997). O arrebatamento pela mídia é in contestável e nos estabelecimentos certos ob servadores no tam a tendên cia real em utili zar
a “violência” como desculpa repressiva e imo bilista (De bar bi e ux, 1996, p. 60; Pa yet, 1997).
Contudo, o modelo do “fantasma da in se gurança” pode ser ma tizado em vários pon tos:
não consideração das víti mas e da relevância
do índi ce des conhecido – pela não declaração
dos de litos –, incapacidade de dar con ta do
13. Para não tornar o texto pesado descreveremos nas notas as
escolhas metodológicas dos diferentes estudos.
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nal da pesqui sa Debarbieux reve la 9% (De barbieux, Dupuch e Montoya, 1997, p. 30). Tais
trabalhos são ainda pi oneiros, pois, ao contrá rio de ou tros pa íses eu ropeus, ne nhum estu do sis temático das vi timações foi
conduzido em nosso país. Ao se optar por ou vir as víti mas, as pes quisas con vidam as sim à
pri me i ra in versão epistemológica. Essa in versão altera não apenas o modo de abor dagem
da vi olência na escola, mas tam bém sua de fini ção. A “violência simbólica” invisível, tal
como foi teorizada por Bourdieu e Passeron,
permanece um modelo subjacente, explicativo
em mu itas pesquisas. Mas um outro ponto de
vista é privilegiado, que considera que a vi olên cia é ini ci al men te “o que eu con si de ro como
tal” (Debarbieux, 1991; Carra e Sicot, 1996).
Não se trata aqui de uma posição subjetivista e
solipsista, mas de uma tentativa de agrupar se gundo categorias so ciais e ordenações ins ti tucionais os fatos qualificados de violência pelos
próprios atores so ciais que os sofrem, os operam ou são deles tes temunhas (ver também
Coslin, 1997). A variabilidade dessas qualificações é significativa, elas diferem tanto entre
alunos e docentes quanto en tre docentes e ad ministração, por exemplo (Ballion, 1996).
Entretanto, se, por um lado, todos os atores

que compõe a maior parte da delin qüên cia
atual na Fran ça, vale dizer, a pequena de linqüência, e impossibilidade de pensar a de sordem no co tidiano, que deteriora a vida de
certos estabelecimentos esco la res.
Não é porque uma ví tima é es ta tis ti camente rara, que ela não tem importância, e seu
sofrimento cria a obrigação moral de res pon sabilização por ela. A pes qui sa de Ho renstein
(1997),14 mé dico psiqui a tra na MGEN, lembra,
aliás, relativamente aos docentes, que onde os
ris cos de vi ti ma ção são me no res – nos es ta be le cimentos fa vorecidos – o tra umatismo so frido
pelos queixosos é mui to mais significativo.
Com o fito de relativizar demais a im portância
quantitativa da vi olência, corre-se o risco de
encerrar as ví timas em sua cul pabilidade e em
seu silêncio. Na sociologia francesa do desvio,
bem como na sociedade francesa em geral,
adotar o ponto de vista das víti mas tem sido
mu i tas ve zes difícil. O mo delo da “violência
simbólica” e ain da mais o da violência po li ti camente reacional fa zem freqüentemente das víti mas os culpados do que so freram: tal é
verdade ainda no caso em que o professor agre dido é estigmatizado como “mau professor”.
Além disso, o “índi ce desconhecido” da
vitimação está liga do à própria produção dos
dados estatísticos ofi ciais, diretos ou indi re tos
(Facy e Henry, 1997) e somente a pesquisa de
vitimação pode per mi tir re du zi-lo. Car ra e Si cot
(1996, 1997)15 en saiaram tal pes quisa no departamento do Doubs e, no que diz respeito ao
rac ket, por Debarbieux (1996). Horenstein
(1997) escolheu, por sua vez, pesquisar junto
aos docentes as próprias ví timas, o que em si é
já uma alteração de perspectiva. As pes qui sas
epidemiológicas reve lam igualmente in for mações interessantes, por exemplo a am pla pesqui sa de Choquet e Ledoux (1994, p. 155-173),
que mostra que um em cada seis jo vens re conhe ce ter sido víti ma de vi olências físicas. A
amostra do departamento do Doubs reve la
4,3% de alu nos praticantes do rac ket (Carra e
Si cot, 1997, p. 70), enquanto a amostra na ci o-

14. Essa pesquisa tenta analisar sob a ótica da saúde mental as
reações de stress pós-traumáticas dos docentes vítimas de agressões
físicas ou de ameaças graves. O material é constituído de 269
processos agrupando dados sociodemográficos, um relato de agressão,
dados médicos dos impactos do traumatismo e alterações cognitivas,
assim como avaliação do suporte recebido.
15. Carra e Sicot utilizaram a pesquisa de vitimação. Transgressões e
infrações são captadas do ponto de vista da vítima, considerada um
informante privilegiado. Contudo, seu método permite ir além e emitir
uma visão do conjunto da “violência escolar” em seu departamento.
Para ter acesso ao conhecimento das “vítimas”, era necessário, com
efeito, que aquelas pudessem se declarar enquanto tal. Um primeiro
questionário foi passado a uma amostra de 2.855 colegiais nos 21
colégios (1/10 da população do departamento), depois um segundo
questionário a 1.300 colegiais de 13 colégios sorteados entre os 21 e,
finalmente, 350 alunos responderam a um segundo questionário. Esses
350 se reconheciam como vítimas. O questionário foi aplicado pelos
pesquisadores a cada série, sem que qualquer pessoa do
estabelecimento estivesse presente. As séries retidas: uma por nível,
mais as 4as AS, as 3as e 4as techno, as SES. O tratamento dos dados foi
realizado por análises univariadas, bivariadas e AFC.
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aceitam con siderar as vi olências em ter mos de
Código Penal, por outro lado, é certamente so bre as violências pequenas, cotidianas, que o
debate é mais vivo, em torno da noção de in civilidade. De fato, as pesquisas de vitimação demonstram que, se um número não derrisório de
alunos e docentes são vitimados, na imensa
maioria dos casos o que é con siderado como
violência não emer ge me ramente do Códi go
Penal, mas se agrupa sob as categorias cô modas da “violência verbal”, ou até mesmo simples men te do “cli ma” ou da “fal ta de res pe i to”.
Para pensar tal re presentação de uma
“degradação do cli ma escolar”, uma se gunda
inversão epistemológica foi en saiada por De barbieux (1996a, 1996b, 1997), que transpõe
para a es cola a demonstração fei ta por Roché
(1993, 1994, 1996) ao utili zar o con ceito norte-americano de incivilidade, con ceito esse que
já ha via sido empregado por Pa yet (1985,
1992) e é aceito pela maior parte das equipes
de pesquisa (Ballion, 1996, 1997; Carra e Sicot,
1997; Facy, 1997), mas re je i ta da por outros au tores dada sua imprecisão (Bonnafé-Schmidt,
1997, Ra mog ni no et al., 1997). Podemos pensar que é um conceito provisório – aguar dando
su pe ra ção –, mas cô mo do. A tra du ção de tex tos
fundadores, tal como o cé lebre Broken Windows, de Wilson e Kelling16 (IHESI, 1994), os
trabalhos e sínteses de Roché (1993), de Lagrange (1995) con tribuíram am plamente para
en gen drar uma mu dan ça de pa ra dig ma no pen samento francês acerca da insegurança por
meio desse pris ma da incivilidade. Se os crimes
de sangue regrediram mas sivamente nos úl timos dois séculos, as estatísticas crimi na is mos tram, há quase trin ta anos, que o aumen to da
pequena delinqüência é uma ten dência forte da
sociedade francesa (Lou is Dirn, 1990). As in civilidades são, de iní cio, essa pe quena de linqüência e, en quanto tal, são muitas ve zes
penalizáveis, qua lificáveis. Ora, per to de 80%
dos eventos de peque na de linqüência não resultam em elucidação, não por negligência policial, mas porque a de linqüência mu dou
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estruturalmente. As ví timas de tais peque nos
delitos ou infrações re têm des ses eventos a
impressão global de desordem, de vi olência
num mundo mal regulado. O mo delo psico-sociológico da insegurança como “fan tasma” é então ques tionado: longe de ser uma
inquietação in justificada num pe ríodo de rarefação do cri me, a in segurança está ligada a
microvitimações, que não podem ser trata das
pelos poderes públicos. Além disso, tais eventos não são necessariamente penalizáveis,
mas, mesmo em suas formas mais ino fen si vas,
são intoleráveis, pelo sentimento de
não-respeito que induzem naquele que os sofre. Na escola isso se traduz por uma grave
crise de identidade, tanto en tre alunos quanto entre docentes e o termo mais nodal nos
discursos é exa tamente o de “respeito”, sem o
qual não há prestí gio, nem identi da de so cial
sólida (Dhoquo is, 1996). A vitimação mais
freqüente, descrita pe los alu nos da pesqui sa
do Doubs, é, aliás, de mui to longe a “falta de
respeito” (Carra e Si cot, 1996). Há igual men te
consenso sobre o fato de que não se deve utili zar a incivilidade para subes ti mar a im portância da in segurança senti da. Mui to pelo
contrário. Tudo impele a tomar seri a men te a
incivilidade, con siderando-se que não há solução de continuidade en tre aque la e a in fração, e o que se reve la é uma grave degradação
do cli ma de certos estabelecimentos, que os
põe na fronteira entre a in ci vi li da de e o de li to.
As in civilidades são um dos fatores ex pli ca tivos essen ci a is em relação ao “cli ma dos es tabelecimentos”, elas permi tem, por exemplo,
explicar essa observação de Dubet (1991, p.
144): “O clima de in disciplina é, pa ra do xalmente, mais ní tido que os incidentes que o
16. Esse texto desenvolve a famosa metáfora do “vidro quebrado”,
segundo a qual, se um vidro é quebrado numa janela, os outros não
tardarão a sê-lo se não se consertá-lo. Trata-se de um prolongamento
dos trabalhos já antigos de Zimbardo (1969), Wilson (J.Q.) e Kelling
(G.L.), Broken Windows, The Atlantic Monthly, março de 1982, p. 29-38
(trad. Francesa em Les cahiers de la sécurité intérieure, 1994, n. 15, p.
163-180).
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fun dam (...) A vi o lên cia pa i ra e ame a ça, mais do
que é real”. A incivilidade per mi te pen sar as mi croviolências que, se acumulando, tornam inabitável o mundo dos homens.
A incivilidade não deve, portanto, servir
para minimizar a vi olência e a de linqüência.
Contudo, tam bém não deve ser vir para su pe res timá-la, ao ge neralizá-la, nem para ali viar a re presentação de insegurança de um pos sível
exagero, ou para confun dir todo ques ti o namen to da ordem com uma de sordem into le rável, in sensata, resultando no crime ou no
delito. Debarbieux (1996, p. 75 e ss.) mostrou,
aliás, que a de gradação do cli ma não era geral,
nem ne cessariamente dramática, ten do os alunos ain da, como quer que seja, uma con fiança
massiva na es cola (ver, para a posição in versa,
Du bet e Martucelli, 1996). O uso excessivo da
no ção de incivilidade cor re o risco de acar retar
uma sobrequalificação das desor dens es colares
e de esva ziá-las de sentido, na mesma me di da
em que se reforça um culturalismo xe nófobo. A
in ci vi li da de que se reve la na escola não deve ser
pen sa da sob a forma do conflito “bárbaros” X
“civilizados”: a incivilidade não é a não-ci vi lização, nem simplesmente a “má educação”. Ela
é con flito de civilidades, mas não um conflito
de ci vilidades estranhas umas às outras e para
sempre ir redutíveis e relativas. Há, antes, troca
e oposição de va lores, de sen timentos de per tinências di versas. A incivilidade pode ria mesmo
ser ape nas a for ma de base das re la ções de clas se, ex primindo o amor frus tado por uma esco la
que não pode man ter as promessas iguali tá ri as
de in ser ção. A to ta li da de das pes qui sas so ci o ló gicas con duzidas in siste, portan to, sobre essa
ligação entre vi olência es colar e desi gual da des
sociais.
“A incivilidade” não é o incivismo. A vi olência escolar é uma resposta de sajeitada, freqüen te men te ine fi caz, ao in ci vis mo de si gual do
mercado escolar e urba no. Esse “mercado” está
ligado às estratégias de ma nutenção so cial dos
pais de classe média que escapam da escola po pular (Tripier e Léger, 1986). A escola não é

única e o jogo de escolha da “boa escola”
(Bal li on, 1991) põe em questão bem mais o
igualitarismo republicano que as violências
dos incluídos na exclusão (Dubet, 1996): a
massificação, num con texto de desemprego
global dentre os que têm menos de 25 anos,
não pode ser assimilada a uma de mo cra ti zação. Para Peralva 17 (1997) e para muitos au tores (por exemplo: Dubet, 1994; Payet, 1995;
Ballion, 1997), a massificação produ ziu uma
diversificação e complexificação das atitudes
face à escola e ao trabalho escolar, rompen do
o fun damento “meritocrático” e republicano
da esco la. Prost (1992) mostrou bem como a
um siste ma abertamente de sigual – o pri mário para as classes populares, o li ceu para os
herdeiros – su ce de ra uma escola em que a estratificação social se encontrava para do xalmente le gitimada por uma visibilidade nova
dos pro cessos de sele ção: “A reforma dos colé gi os não somente con solidou a es tra ti fi cação so ci al, como legitimou-a, visto que a fez
repousar sobre critérios aparentemente es cola res e não mais cla ra men te so ci a is”. Po de mos
ver bem, portanto, na mo dificação da com posi ção social do público es colar a origem das
desregulações, como já em 1967 analisava
Testanière. Para Pe ral va, a par tir da mas si fi ca ção o fato de ser exclu í do da escola signi fi ca,
na ex periência dos jovens, ser excluído da sociedade, o que implica uma mudança do signi fi ca do do julga men to es colar, que se torna
julgamento sobre a exis tên cia, o qual é “pa ra lisado pelo pro ces so de dualização que atin ge
a soci e da de francesa”. Daí a passagem ao ato
violento. Uma grande parte da violência é
para ela, por tan to, rela ci o nal e não delituosa.
É essa também a aná lise de Ramognino
(1997), que examina, como ou tros au tores, o
papel da ori entação e das classes de níveis
(Pa yet, 1995; Montoya, 1994; Debarbieux,
1996).
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17. Peralva desenvolve sua argumentação a partir de um estudo de
caso num colégio da periferia parisiense.

Segundo Pe ralva, a vi olência, conforme a
visão dos alunos, é motivada, inse rin do-se
numa lógica de afrontamento e protes to. O que
é, aliás, uma das causas da impossibilidade de
tratar o pro blema pela eli minação dos núcleos
duros: o sentimento de injustiça não depen de
disso e o terreno de conflitos mais sensível são
a avaliação e a ori entação. A ló gica de re sis tência se manifesta sob variadas for mas, mu itas
vezes violentas, para reduzir a in fluência do
julgamento es colar ne gativo entre os sujeitos
envolvidos. Peral va acompanha as análises de
Dubet (1994), segundo as quais certas violências se inse rem num re gistro “anti-escolar”.
Elas manifestam resistência à imagem negativa
que a escola pode propagar a certos alu nos e
são expressão de uma espécie de “raiva”, constituindo-se na “úni ca ma neira de alguém não
se identificar com as categorias difamatórias da
relegação” (Dubet, 1994, p. 25). Ballion18 (1997)
nota que a distribuição social diferenciada é
também difração do sentido que cons truía o
acordo escolar. O enfraquecimento do senti do
da escola (Char lot, 1987, 1994; Debarbieux,
1994) impli ca o desaparecimento do consenso
em torno do quer di zer a “lei”. Essa di fi cul da de
em dizer e fa zer a lei está liga da à ero são ide ológica do consenso que per mitia “o implícito
das relações partilhadas”, que fun damentava a
disciplina “suave” e as “ne gociações” (Peral va,
1997). Balli on mos tra que um consenso cul tural sobrevive em “alto ní vel”, permi tin do cla reza e legitimidade na imposição da regra. 19 De
modo contrário, na pe riferia des favorecida da
grande cidade dominaria a ruptura cultural. É
nesse tipo de es tabelecimento que as vi ti mações são mais fortes e as transgressões (sal vo
roubo e drogas) mais presentes (três vezes mais
que nos liceus mé dios).
Os trabalhos recentes con firmam pois,
amplamente, cer tos mo delos mais anti gos.
Numa vasta pes quisa compa ra ti va, inter ro gando mais de 14.000 alunos e 600 docentes e
responsáveis pe dagógicos, a equipe de De barbieux (1996)20 pôde mostrar que a “violência” é
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amplamente dependente das condições
sociodemográficas da po pulação escolar
abrigada: quan to mais os estabelecimentos
abrigam popu la ções so cialmente des fa vo re cidas, 21 mais freqüentes são os de litos e infrações, mais o clima é degradado, mais o
sentimento de in segurança pre domina. Há
uma ligação direta en tre o au men to do sen timento de insegurança e a vi timação real ou,
para ser mais preci so, o conhecimento de ví timas, numa “rede de vitimação” (Grémy,
IHESI, 1996); a insegurança está muito

18. A pesquisa de Robert Ballion foi conduzida por dois eixos
metodológicos. Uma investigação qualitativa em cerca de 30 colégios e
liceus, nos quais se procedeu a entrevistas individuais e em grupos e
onde se instalaram grupos de reflexão. Uma pesquisa com
questionários, realizada na primavera de 1995, tomou 92 liceus (70 LGT
e 22 LP), distribuídos por 12 academias. Em cada estabelecimento
questionários foram enviados ao diretor, ao CPE, a professores (seis por
estabelecimento, escolhidos pelo diretor) e a alunos (também seis,
escolhidos entre delegados, alunos considerados “dinâmicos”). 88
diretores responderam, 149 CPE, 464 professores, 460 alunos, isto é,
1.161 pessoas.
19. Pensamos certamente nos “verdadeiros alunos de liceu”
descritos por Dubet em Os alunos de liceu, Paris: Le Seuil, 1991, pp.
34-56. Carra et Sicot, 1996 (op. cit. p. 14), sugerem que podemos
pensar, em termos da perspectiva aberta por Dubet e fazendo a síntese
com os trabalhos de Testanière, que os “verdadeiros alunos de liceu”
encarnam o ideal escolar e os “bons alunos de liceu” incorporando o
sentido do programa e do trabalho eficaz encarnam a “bagunça
tradicional”. “Violência, desordem anômica sendo, antes, algo dos
novos alunos de liceu”.
20. A equipe Debarbieux ambicionou uma visão ao mesmo tempo
global e local, constituindo uma amostra idealtípica de cerca de 100
estabelecimentos e neles aplicou questionários em mais de 14.000
alunos e 600 profissionais. Esse questionário tenta medir o “clima
escolar” dos estabelecimentos por meio de diversos indicadores:
relações adultos/alunos, relações entre alunos, violência e
agressividade observadas, locais agradáveis e desagradáveis. Ele inclui
também uma pesquisa de vitimação baseada no racket . De fato, tal
equipe, ao invés de buscar um “conceito da violência”, procura
construir “indicadores”, isto é, pontos de vista parciais, que permitam
captar a “violência” tanto de um ponto de vista “vivido”,
fenomenológico, quanto objetivo (os delitos) ou enquanto “sentimento
de violência”. Ao interrogar individual e coletivamente os atores, a
abordagem se faz mais qualitativa e, finalmente, é nos grupos de
mediação sociológica que a abordagem integra mais os atores no
processo de pesquisa.
21. Essa equipe adapta para caracterizar o constructo social dos
estabelecimentos o índice de Precariedade Escolar proposto pela D.E.P.
(Rondeau-Trancart, loc.cot.): índice de alunos cujos pais são CSP
desfavorecidos, índice de alunos estrangeiros, índice de alunos com
mais de dois anos de atraso.
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ex ter nas aos estabelecimentos escolares, con forme o mode lo da escola sitiada e agredida.
Com efe ito, ao insistir so bre as correlações da
violência com os fato res so cioeconômicos, a
pes qui sa po de ria nu trir a re pre sen ta ção de um
“handicap so cioviolento”, acarretando um
desencorajamento fa talista, ou nutrir a imagem de uma escola-santúario, assaltada por
bár ba ros, ima gem que faz sentido numa sociedade em que a xenofobia está am pla men te
presente. Há, por vezes, evidências que masca ram realidades implícitas. Tal é o caso da
externalização da vi o lên cia na es co la (que po de ria provir so mente de jovens “de co lo ra ção”
das pe riferias difíceis), que ocul ta o pa pel da
ins ti tu i ção na produção do fe nômeno (Payet,
1997). Certamente uma parte con siderável
das vi olências recenseadas é con seqüência de
ele men tos externos e a cria ção do “de lito de
in tru são” tenta respon der a isso. Entretan to,
os intrusos são relativamente ra ros e a maior

presente e de maneira acen tuada nas zo nas ur banas difí ce is e nas fileiras se gregativas. Sen timen to de vio lên cia e exposição ao risco são
socialmente desi gua is e corre la tos à exclusão
social e escolar. 22 Estabeleceu-se um consenso
entre os pesquisadores acerca da importante li gação entre vio lên cia e exclusão interna pela
prá ti ca, freqüentemente oculta, das classes de
níveis no co légio (Pa yet, 1995; Ramognino, 23
1997). Payet 24 mostra como pa ulatinamente se
constitui a se gregação escolar: mixofobia en tre
25
alunas “européias” e alu nos maghrebins , escolha das opções mais va lorizadas para os filhos da classe média, etc. Como Debarbieux e
Ti chit (1997), ele mostra o quanto o re gime re pressivo é ét nica e so cialmente marca do, contribuindo para a construção de uma car reira
delinqüente para certas ca tegorias de alunos,
aplicando uma máscara etnicizante so bre essas
relações de classe, num proces so de de sig nação/autodesignação das populações en vol vidas. A etnicização da violência na esco la
apa re ce em certos pes quisadores como um dos
elementos mais inquietantes para o pac to es colar republicano, não no senti do de uma “vi olência étnica”, ligada a tra ços cultu ra is
pré-formados, mas no sentido de uma di fe rença imposta e, fi nalmente, identitariamente re ivindicada (ver também Barrère e Martuccelli,
1997; Lorcerie, 1996). A experiência so cial dos
filhos de imigran tes e seus pais se constrói menos so bre uma dife ren ça cultural que sobre
uma experiência de es tigmatização e de re le gação. A resistência dos alunos nas classes ruins,
em vez de exprimir a ten tativa do retor no às
ori gens, as sume uma dimensão “de etnicidade
reativa” e mesmo “oposicional”, por di fi cul dade de acesso ao jogo soci al. A etnicização da
violência na escola é explicada pelos atores da
violência dos alunos como es tan do li ga da a sua
“cultura”; o ris co de desvi os xenó fo bos e ra cistas é considerável na es cola, da mesma forma
que no conjun to da soci e da de francesa.
As causas da violência não são para a
maior parte dos pesquisadores simplesmente

22. A ligação racket -exclusão é sensível também em outra
desigualdade de exposição ao risco, desigualdade essa que pareceria,
por sua vez, estar relacionada à idade se nos contentássemos com uma
leitura rápida dos dados. Encontramos, na verdade, as vítimas, antes,
na categoria dos 12 e 13 anos, na 6ª e na 5ª, e os vitimadores na
categoria dos maiores de 15 anos. Mas a idade está longe de explicar
tudo. De fato, os alunos “em dia” na 6ª, mais comuns nos
estabelecimentos de favorecidos, não são mais vítimas de racket que
os outros (média = 6%, 11 anos = 5,7%). Os alunos que mais praticam
o racket são os de 17 anos ou mais, particularmente presentes (8,6%
contra 5% em média) nas fileiras de exclusão. Da mesma forma, a série
em que o racket mais incide é a 6ª SES, com um aluno vitimado a cada
dez: vítimas e vitimadores estão na mesma estrutura segregativa.
23. Os trabalhos do LAMES dizem respeito a 82 “relatos de violência”
recolhidos em três colégios marselheses, escolhidos não nos bairros do
norte, mas do centro de Marselle.
24. Jean-Paul Payet empreende sua longa pesquisa etnográfica se
instalando durante um ano num colégio da periferia de Lyon. Essa
abordagem etnográfica e interacionista não pretende a generalização.
Todavia, como ele nota, a importância do trabalho cumulativo
conduzido em dez anos permite fazer emergir uma realidade mais
contraditória e ambígua que métodos mais formais nivelam demais.
Sua pesquisa levou um ano escolar, ao longo do qual procedeu à
observação durante um ou dois dias por semana em diferentes locais do
estabelecimento. A esse material se acrescentam observações
não-focalizadas, observações de reuniões e conselhos de classe, de
reuniões semanais de ajuste da equipe de direção e de educação,
entrevistas e a coletânea de documentos “endógenos” escritos.
25. Designa os estrangeiros provenientes do Maghreb, região do
norte da África (nota do tradutor).
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parte do tem po não são “verdadeiros” desconhecidos. Na pesquisa de Syr (1996, 1997),
que es tu da os pro ces sos de pro fes so res de cla ra dos víti mas, numa academia mu ito sensí vel,
não existem senão 33 ca sos recenseados. O
agressor, em 88% dos casos, é um maior, um
pai de aluno em 55% dos ca sos. Mes mo no caso
em que o agressor não é um pai, nota-se que
em 85% das denún ci as há, na realidade, uma
ligação entre autores e ví ti mas. Mu i tas ve zes os
alunos es tão pre sentes como “agressores
mediatos”, usan do a apre sen ta ção do in ci den te
aos pais para fazê-los reagir e agredir o pro fessor. Mais do que a imagem de invasão, Bal li on
(1997) propõe a imagem “de esponja” do meio
nos liceus de zona urbana deserdada. Bal li on
critica de modo veemente a abertura dos es tabelecimentos em relação ao meio so ci al, por
esta amea çar “a or dem so cial” (Ballion, 1993).
Esse tipo de abordagem faz, pois, dos com portamentos a-escolares o prolongamento das
con du tas ju ve nis no ba ir ro. Contudo, a escola se
acha então desresponsabilizada, sendo a origem
da violência voltada para a periferia ou para o
próprio jovem. O debate científico é também um
debate estratégico fundamental, e é difícil dar
conta das opções ideológicas pessoais e escolhas
cientificamente fundadas: será necessário “cortar” a escola do bairro, protegê-la das agressões
exteriores? Ou então é, ao contrário, na parceria
real com os moradores que jaz a solução? A
escola deve ser uma escola do bairro ou uma
escola no bairro (Debarbieux, 1994)? As causas
das violência escolar são puramente externas ou
o estabelecimento de ensino tem sua parte de
responsabilidade?
De fato, a maioria dos pesquisadores estuda em profundidade as di mensões internas
ao estabelecimento, di men sões es sas que ex pli cam sua maior ou menor porosidade à agressão. Essa porosidade é, por sua vez, até mesmo
diretamente res ponsável pela vi olência en gendrada a par tir das características do estabelecimento (Ballion, 1997; Pa yet, 1995; Debarbieux, 1996a/b, 1997; Carra e Si cot, 1996,
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1997; Pain, 1996). Walgrave (1992) res salta
que a escola tem “um efei to ca usal ine gável”
sobre a origem da de linqüência. Segundo ele,
é, antes de tudo, a “atmosfera so ciocultural
da escola, composta pela to talidade de va lores, ati tudes e comportamentos comuns” –
que poderíamos nomear cli ma escolar – que
vai ser discriminante. É uma nova dire ção de
pes qui sa. Até aqui “o efe i to-estabelecimento”
tinha sido estudado na França, so bretudo na
produção das competências escolares (por
exemplo, Cousin, 1993; Grisay, 1993). Contrariamente aos resultados recentes rela ti vos
a es sas aquisições (Bres soux, 1995), pare ce
amplamente que, no que con cerne à “vi o lência”, o efeito-estabelecimento prevalece sobre o efeito-classe, a ordem glo bal sendo ordem em comum. Os espaços fora da clas se
são, aliás, os mais “perigosos” e os me nos regulados pelos adultos. Todavia, o efe i to-classe e o efeito-fileira são mui to sensí ve is
(Montoya, 1994; Payet, 1995). Debarbieux e
Ti chit (1997a) recusam-se, aliás, a opor uma
dimensão à outra no colégio: o efeito-classe
está li gado à política global do es ta be le cimento, que gera a heterogeneidade pela
constituição de classes de níveis ou a ori en tação em fileiras se gregativas. O efeito-classe é,
pois, de fato homotético ao efe i to-es ta be le cimento, que relega e acumu la os alunos em di ficuldade em clas ses “panela de pres são”
(Montoya, 1997).
Na linha da Effective school lite ra tu re,
a pesquisa francesa procura doravante iden tificar sis tematicamente as ca racterísticas que
explicam uma melhor resistência dos es ta belecimentos escolares à vi olência, ou uma
maior exposição ao risco, ambas as co i sas
sendo iguais, por outro lado, no pla no so ci ológico. Numa primeira aproximação pode mos
dizer que essas pesquisas reencontram em
boa parte os resultados das pesquisas anglo-saxãs antigas, tais como já haviam sido
expostas no relatório Se losse (1972, Pain e
Villerbu, 1996), ou ainda os trabalhos mais
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recentes dos Gottfredson (1985, ver também
Hellmann e Beaton, 1986). As características
“físicas” (tama nho, efetivo) e humanas dos estabelecimentos são exa minadas. Pare ce, por
exem plo (Grisay, 1993; De barbieux, 1996), que
o efe tivo do estabelecimento de sempenha um
papel con siderável nos es tabelecimentos cuja
população é mais desfavorecida, o que pode
apoiar a política de “dis criminação posi ti va”
das ZEP. O papel do diretor do esta be le ci mento, a importância da mobilização e da co esão
das equipes, a parceria in terinstitucional são
elementos es senciais. Os conflitos en tre adultos (Pain, 1993a,1993b; Debarbieux, 1994) pa recem con tribuir para a desregulação da or dem
escolar, que ressurge for temente no clima da
escola e in fine na violência em todas as suas
formas. Os espaços “intermediários” tornam-se
nesse caso espaços de alto risco. As determinantes macro-sociológicas da violência escolar são,
pois, massivas, mas não devem impedir a re flexão in ter na, que es ca pa atu al men te à so bre crí ti ca dos anos 1970. Tal reflexão considera, antes,
que há uma real liberdade dos atores e que a
ação permanece possível. Sobretudo ao mostrar
a existência dos efeitos-estabelecimento, ela
rompe com a falsa evidência da relação de ca usalidade entre pobreza, imigração e violência es colar. Contribui para desconstruir a crença
fatalista no “handicap socioviolento”.
Se as pesquisas francesas acompanham as
anglo-saxãs, não é menos verdadeiro que são
identificadas particularidades franco-francesas,
que se explicam em parte pela história de nossa
escola pública. As comparações internacionais
evidenciam bem as particularidades (French
American Foundation, 1996; Body-Gendrot,
1997; Barrier e Pain, 1997). Desse modo, os tra balhos psicológicos comparativos do canadense
Laurier Fortin e do fran cês Da ni el Fa vre (For tin e
Favre, 1997) permitem propor um modelo multinível, ordenando as variáveis que prenunciam
problemas de comportamento (Fortin e Bigras,
1996; ver também Coslin, 1996, 1997), modelo
esse que parece ao mesmo tempo coerente com

as variáveis estudadas nas pesquisas so ciológicas (importância do sexo, da idade, do atraso
escolar, etc) e aplicável tanto ao público francês quanto aos públicos norte-americanos envolvidos. Contudo, e tal é importante numa
perspectiva sociológica, os alunos franceses
parecem mais “dogmáticos” e “agressivos”,
com um baixo nível de auto-afirmação. Po deríamos pensar que o modelo francês univer salista é mais conformista que os modelos
diferencialistas anglo-saxões. É pelo menos
um dos ensinamentos que se pode tirar da pes 26
quisa de Pain e Barrier (1997). A escola poderia, ao final dessa pesquisa, ser qualificada de
“lu gar de edu ca ção de mo crá ti ca” na Ale ma nha
e na Inglaterra, ao passo que tratar-se-ia, na
França, de um “lugar de ensino”. Entretanto, a
abordagem estritamente culturalista pode ser
ques ti o na da, pois não leva suficientemente em
conta o fato de que as sociedades modernas
são estratificadas e contraditórias.
Por exemplo, se Sophie Body-Gendrot
(1993, 1996, 1997) mostra bem que a soci e dade americana está efetivamente fundada nos
valores do liberalismo, ao contrário da soci edade francesa, que está fundada na preo cu pação com a igualdade, ela mostra igualmente
que esse quadro deve ser objeto de mediações.
Certamente a sociedade americana é pro fundamente dualizada, as crianças negras e his pânicas são vítimas de um sistema econômico
que marginaliza os mais pobres, na turalizando
sua violência, apelando para uma repressão
crescente, 27 que é uma tendência forte nos
EUA. Todavia, Body-Gendrot mostra que iniciativas individuais e coletivas, por meio de
programas comunitários de prevenção, têm

Educação e Pesquisa, São Paulo, v.27, n.1, p. 163-193, jan./jun. 2001

183

26. Geograficamente, foram tomadas no caso da França: os Yvelines,
os Hauts de Seine; para a Alemanha: a Sarre; para a Inglaterra: a região
de Bristol. Entre os 12 estabelecimentos tomados, 10 foram objeto de
aplicação de questionários, o que dá 1.307 questionários/alunos para
245 questionários/adultos. Foram realizadas monografias.
27. Os jovens americanos têm duas vezes mais chance de serem
presos se provierem de um meio dito pobre. Houve, nesses cinco
últimos anos, um aumento de 56% de encarceramentos de jovens nos
EUA.

permitido aos EUA acumular um importante estoque de experimentações eficazes nos bairros
em dificuldade. A implicação dos pais na escola
é uma constante nessas experiências. Para tentar circunscrever os fenômenos da violência nos
bairros difíceis, certos programas optaram por
desenvolver “a dinâmica do bairro, a inserção
dos pais e o quadro de vida das crianças e dos
adolescentes, a fim de permitir, depois, à ins tituição desenvolver, coletivamente, providências
inovadoras em termos de prevenção”. Longe da
abordagem “absolutamente repressiva”, outras
formas de abordagem estão sendo ex perimentadas nos EUA, tais como as técnicas de mediação
ou de resolução de conflitos que Bon nafé-Schmitt (1992, 1997) tenta adap tar à re a li da de france sa28 e que parecem per mitir reduzir os
índices de vi olência. De modo oposto, na França os pais de alu nos e a co mu ni da de em sen ti do
amplo são freqüentemente in tru sos, par ti cu larmente mal ace itos (Pa yet, 1992; De barbieux,
1996; Du bet et al., 1996). A política das Co missões de meio social dificilmente mobiliza os mo radores, sendo, antes, considerados parceiros
tanto outros serviços públicos quanto os as sistentes so ciais. Uma das grandes diferenças en tre
os EUA e a França “diz respeito ao fato de que a
América tem pro gra mas, ao pas so que nós te mos
serviços públicos” (Body-Gendrot, 1997). E o
apelo ao Esta do para re gu lar os pro ble mas des sa
“ordem pública” que constitui a ci vi li da de é, tal vez, uma tentação francesa constante (Roché,
1996), remetendo a civilidade a especialistas,
tais como os Conselheiros Principais de edu cação, cuja fun ção é úni ca na Eu ro pa (Pain e Bar ri er, 1997).
A “violência em meio esco lar” põe em
questão o próprio sen tido da escola francesa e
de seus atores. Retira sua marca da crise dos
sis te mas sim bó li cos que per mi tem a cons tru ção
da identidade (Demailly, 1991). Tais sistemas
sim bó li cos têm sua ori gem na cons tru ção so ci al
da imagem do ofício, a qual neces si ta de mitos
fundadores. Num país que se quer ainda a “pá tria dos Direitos do Homem”, não importa
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quais se jam suas prá ti cas acer ca da imi gra ção,
país em que os professores são ainda nutri dos
no pensamento das Lu zes, como não veriam
eles na resistência dos alunos aos valo res
“universais” de seu ensino o sinal da barbá rie
nascente à qual a “fortaleza” deve resistir? O
debate francês so bre a vi o lên cia na esco la
francesa, bem como a ocorrên cia do dis curso
sobre os valores da educação, pa recem-nos
receber um eco extra or di ná rio porque tocam
na questão da identidade nacional, que re cusa as lógicas comunitárias. Esque ce-se aqui
que o universal não existe senão encarnado.
Não se trata de con cordar com “os que não
começam a se inquietar por defender o universalismo senão quan do apa re cem mo vi mentos eficientes de protesto con tra as lacu nas
mais gritan tes do universalismo, denun ci a dos
estes logo como dissidências particularistas”
(Bourdieu, 1997, p. 93). As pesquisas aqui
apresentadas de modo demasiado resumido
não dizem, no fun do, que aquilo que é re almente “selva gem” na violência são as de sigualdades, de sigualdades essas que, por sua
vez, a geram sem, con tudo, desculpá-la (Kozol, 1991)? Mas a denúncia das de si gual dades, não obstante útil, nada diz so bre a
maneira de gerar essa vi olência e de le var em
consideração as vítimas. Estu dar com pa ra tivamente os “progra mas” empreendidos nas
outras so ciedades liberais pode acarretar uma
nova inversão epistemológica e es tratégica
numa sociedade imobilizada em seu projeto
social. Estu do esse que, por sua vez, em nada
in vi a bi li za o olhar crí ti co que o so ció lo go di ri ge a essas so ciedades.

28. Seis estabelecimentos foram tomados em duas ZEP da academia
de Lyon. Quinze a 20 alunos foram formados na mediação (8 horas de
estágio) em cada estabelecimento, usando-se o método dos papéis
filmados. Reuniões de supervisão dos mediadores completam o
dispositivo. Não se trata de um simples modo de pacificação das
relações escolares, mas muito mais da emergência de um novo sistema
de regulação social, assentando-se este numa outra racionalidade mais
comunicacional, que faz apelo às noções de contrato, confiança e
eqüidade.
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Em trinta anos, o obje to “vi olência na
escola” ampliou-se con sideravelmente. Inicialmente dimensão oculta das bagunças tra dicionalmente reguladoras, a violência dos
alunos apareceu como resultado da mu tação
profunda do sis tema escolar, que acolhia no vos
públicos, menos favorecidos, e faz su bi ta men te
perceptível sua desi gual da de fun damental,
malgrado suas promessas de igua litarismo republicano. A vi olência dos alu nos apareceu
como determinada pela violência sim bó li ca da
escola e, enquan to tal, não parecia poder ser
tratada se não pela mudan ça glo bal da ins ti tu ição e da sociedade. No limi te, foi con cebida
como eminentemente revolucionária, lógica de
resistência do prole ta ri a do face à escola de
classe. Elemen to de uma teoria glo bal da in justiça so ci al, durante longo tempo raramente
produziu trabalhos empí ri cos.
A se guir, mas ca ra da pela ques tão ur ba na,
também não apa receu como um proble ma social em si. Contudo, certo nú mero de re la tó ri os
oficiais e os tes temunhos de pe dagogos e clí nicos mostraram que, a partir do fim dos anos
1970, o sofrimento de alunos e professores
nes sa situação podia ser grande nos loca is socialmente desfavorecidos. A pesqui sa so ci o lógica negou por mui to tem po essa dimensão,
relegando-a a um fantas ma da insegurança, o
que significou, afinal, des consideração com as
vítimas. As manifestações de alunos de liceu de
1991 e a ex plosão na mí dia que se seguiu acar retaram uma nova sensibilidade, a um só tempo, pú bli ca, po lí ti ca e ci en tí fi ca. A “vi o lên cia na
escola” apareceu en tão como um obje to dig no
de ser pensa do em si mesmo. Por isso o “si lêncio” dos anos 1980 foi re interpretado como um
erro na construção pre cedente do objeto:
aban do nan do o mo de lo úni co do “fan tas ma”, a
violência cotidiana tornou-se uma pre o cu pação da pesquisa, per mitindo mostrar assim a
construção in terativa da desigualdade em face
do risco e de seu desenvolvimento na relação

com a ex clusão so cial. Se os sociólogos con tinu a ram a ligar essa vi olência à de si gual da de
social e à questão urba na, foram, por sua vez,
capazes de sistematizar o papel das ca rac terís ti cas dos estabelecimentos escolares na
produção – ou prevenção – da vi o lên cia, mostrando a eficiência de certas culturas de es tabelecimento. Permitiram, des sa mane i ra, não
pensar as estratégias de ação apenas em termos de re pressão, recuo temeroso e des mo tivado dian te do “santuário”. Examinaram o
próprio sentido da esco la, em sua dimensão
socializante, e, fi nalmente, fizeram surgir novas di mensões da tria gem so ci al, dentre as
qua is os desvios xenófobos não são os menos
importantes.
Todavia, uma renovação de perspectivas
nos parece inevitável. Uma primeira direção de
trabalhos a surgir é aquela da ligação entre
violência e aquisições escolares: os pesqui sadores demonstram que certos estabelecimentos eram mais eficientes que outros na luta
contra a violência, mas são eles, em razão disso, mais eficientes na transmissão dos saberes
(Charlot, Bautier e Rochex, 1992)? A “paz social” não significa ne cessariamente justiça escolar, e um estabelecimento calmo pode ser
apenas um instrumento de controle social e de
reprodução das desigualdades. Uma segunda
direção é ca paz de reorientar ainda mais profundamente as pesquisas: os trabalhos foram
efetuados sobretudo no interior dos esta be leci men tos es co la res. O es tu do das es tra té gi as de
ação implantadas focaliza principalmente ato res adultos, funcionários da educação na ci onal, docentes, administradores, ou então
alunos. Não há aqui uma outra forma de manter afastado o bairro e seus moradores, e tal
posição não superestima o papel da escola e
dos professores? Se certos estabelecimentos
são mais ou menos eficientes que outros, não
se deve isso também à mobilização ou à desmobilização dos habitantes do bairro em que
estão localizados? O estudo (crítico) dos programas “comunitários” de ação em outros paí-
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Conclusão

ses e o desenvolvimento da parceria escolafamília seriam uma forma de pensar e acom panhar a mutação educativa em curso nas demo-

cracias liberais dualizadas, conferindo-se, por
sua vez, a mes ma dig ni da de so ci al – e so ci o ló gica – aos diferentes atores da educação.
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