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O tema da violência no meio escolar é recente, sendo alvo da atenção de pesquisadores nas últimas duas décadas e tendo ainda uma produção limitada. Sua importância é reforçada por sua dimensão de universalidade (ocorre em países tão diferentes em desenvolvimento quanto os EUA, Brasil e França) e de contemporaneidade. A violência é uma problemática social ampla, no entanto, na escola, ela adquire características próprias. Neste sentido este artigo refere-se tanto à compreensão da dinâmica do meio escolar quanto aos significados próprios de ‘violência’ neste contexto.
Mas o que é violência? E o que é violência no meio escolar? O significado de violência tem variado não só em função do contexto a que se aplica, como também das normas morais, éticas e da própria história e da cultura da sociedade. A violência tem tido um papel central na história ocidental, quer como transformadora de velhas ordens, quer como mantenedora do status quo (através do Estado). Para alguns autores Ver Clastres (1977), Girard (1981) e Maffesoli (1987) entre outros. seu papel é estruturante. A sociedade, neste entendimento, organiza-se em função das formas e presença da violência. Como propõe Mafessoli (1987), por exemplo, é pela presença da violência como uma sombra permanente (mesmo nas relações pessoais há sempre a possibilidade da violência) que o mundo social precisa ser negociado o tempo todo.  Já Clastres (1977) mostra como a vida em certas sociedades primitivas se organiza em torno da guerra, ou mesmo, da possibilidade de entrar em guerra. Adorno (1994), referindo-se à sociedade brasileira contemporânea, dá ao termo a conotação de desrespeito aos direitos humanos. Em educação, as primeiras pesquisas relacionadas à violência na escola e à violência e juventude Guimarães (1996); Reis Pinto (1992); Fukui (1992), entre outros. no Brasil, tratavam do enfoque da depredação (interesse dos poderes públicos com seus gastos) e da violência criminal (narcotráfico), especialmente nas periferias dos grandes centros urbanos (São Paulo, Rio de Janeiro).
Para este estudo o importante é compreender os significados próprios de violência no meio escolar. Mas como chegar a isto? Quem pode determinar a ‘verdadeira’ definição de violência na escola? Neste sentido, a pesquisa que deu origem a este texto investigou os fatos considerados como violência por professores e alunos, e a percepção que estes agentes têm do ambiente escolar e dos fatos citados. Como propõe Debarbieux (1996): “Não há um lado de violência verdadeira e outro do imaginário, mas uma relação dialética entre as representações sociais que classificam os fatos e os fatos que se enquadram mais ou menos nos quadros de classificação.”  Assim, interessam-nos os fatos e sua percepção por parte de agentes escolares estudados. 
Trabalhar com o tema da violência exige, ainda, cuidados para não reforçar os estigmas a ele referentes. Indivíduo e sociedade são entendidos neste artigo em sua interdependência (Elias, 1994), com o objetivo de levantar análises e observações para o debate no campo educacional.
Ainda que a sociedade tenha violência e a escola não possa estar desvinculada deste contexto, não aceitamos a idéia redutivista da fatalidade social. Dizer que na escola tem violência, pois na sociedade tem violência, não contribui para avançar na compreensão da especificidade de nosso tema. Neste sentido esta investigação se apóia no conceito de configuração de fatores (Elias, 1993) e não busca explicações deterministas de causa – efeito. Entende o efeito estabelecimento (Debarbieux, 1996) como a configuração única de cada escola, que lhe permite romper com os prognósticos sobre sua qualidade, feitos em geral a partir de sua clientela e localidade.
Para dar conta de nossas inquietações a partir de nossos aportes teóricos (acima mencionados), elaboramos uma pesquisa que buscou compreender como se manifesta e o que é violência para professores e alunos de 5ª a 8ª série do 1º grau. A pesquisa de campo se deu em duas escolas públicas da rede estadual em Florianópolis (1997). A escolha dos estabelecimentos se fez através de um estudo exploratório e os critérios adotados garantiram que as duas escolas pertencessem à mesma rede, estivessem situadas na mesma cidade e que diferissem quanto a tamanho, localização e reputação. 
A pesquisa de campo constou de observações diárias (por um semestre letivo), aplicação de questionários Foram aplicados questionários a todos os alunos de 5ª a 8ª séries presentes no momento do trabalho, totalizando 253 questionários. Os professores também foram todos investigados, sendo 14 através de questionários e os outros 10 professores através de entrevistas., entrevistas As entrevistas abrangeram todas as turmas de 5ª a 8ª séries (sendo 3 meninos e 3 meninas de cada turma), totalizando 78 estudantes entrevistados. Além dos professores foram realizadas entrevistas complementares com direção, equipe pedagógica e funcionários. e busca em documentos, com o objetivo de obter dados quantitativos e qualitativos. A metodologia, e especialmente os questionários e os indicadores do clima de violência utilizados, basearam-se na pesquisa realizada por Debarbieux (1996). Neste sentido, buscamos apreender a percepção de docentes e discentes sobre os relacionamentos (entre alunos, entre alunos e professores, entre alunos e outros agentes escolares, entre professores e outros agentes escolares), sobre a escola em geral, sobre a violência em particular (sentimento de agressividade, de insegurança), as definições de violência (descrição, tipos, locais, razões), a delinquência (delitos), a gestão da transgressão (senso de justiça, dados sobre punição) e a apreciação do bairro em geral e da violência no bairro especificamente.
As análise recaíram sobre a percepção de alunos e professores quanto ao clima em seu estabelecimento de ensino (Brunet; 1995), as diversas formas de violência apontadas pelos pesquisados e suas configurações, e sobre os modos como a escola (através de seus habitantes Habitantes aqui tem o sentido das pessoas que vivem o cotidiano da escola: alunos, professores, funcionários, equipe pedagógica e administrativa. ) lida com as diferentes situações de violência encontradas.
Neste artigo procuramos apresentar uma discussão a partir dos resultados da pesquisa acima citada em três aspectos: a incivilidade como a forma mais freqüente de violência  nas escolas estudadas,  o sentimento de caos associado às incivilidades e a gerência destas situações por parte dos educadores e direção.
Em consonância com os resultados obtidos por Debarbieux (1996), o que é descrito como violência nas escolas estudadas não se restringe ao crime ou ao uso incisivo da força sobre o outro. No cotidiano dos estabelecimentos de ensino, o que desorganiza e permeia o ambiente são ações de desrespeito que, num certo sentido, agridem a todos, mesmo não sendo propriamente ou constantemente contra a lei. Além disso, existem fatos que numa escala de maior intensidade seriam classificados como ilegais, mas que na escola são considerados maus comportamentos, como ameaças, furtos, intimidação, entre outros. Como explica Debarbieux (1996, p.2)

A violência são crimes e delitos, mas ela não é essencialmente isso no meio escolar, o verdadeiro problema nos parece ser o da incivilidade que desorganiza atualmente o mundo escolar nos seus estabelecimentos desfavorecidos criando uma crise de sentido, às vezes dramática, um sentimento de insegurança que é muitas vezes imaginário. A violência desorganizadora surge do inesperado (Arendt,1952); não se trata de negar a realidade dos delitos mas de não exagerá-los. 

O autor precisa ainda um pouco mais sua definição:

Por incivilidade se entenderá uma grande gama de fatos indo da indelicadeza, má criação das crianças ao vandalismo. As incivilidades mais inofensivas parecem ameaças contra a ordem estabelecida transgredindo os códigos elementares da vida em sociedade, o código de boas maneiras. Elas podem ser da ordem do barulho, sujeira, impolidez, tudo que causa desordem. Não são então necessariamente comportamentos ilegais em seu sentido jurídico, mas infrações à ordem estabelecida, encontradas na vida cotidiana Elas são, segundo Roche, o elo que falta e que explica a insegurança sentida pelas pessoas, mesmo que elas não foram vítimas de crimes e delitos; mas a vida cotidiana se degrada efetivamente e não imaginariamente. Indo mais além, as incivilidades, pela impressão de desordem que geram, são para os que as sofrem a ocasião de um compromisso, uma defesa em causa da organização do mundo. Através delas a violência se torna uma crise de sentido e contra sentido. Elas abrem a idéia do caos.”  (Debaribeux,1996; p.7)

O termo ‘incivilidade’ refere-se às freqüentes erupções de desordem, àquelas manifestações de difícil identificação, mescladas no cotidiano escolar. 
Para fins deste artigo, incivilidade é compreendida nos termos propostos por Derbabieux (1996) como as transgressões no cotidiano, mas para nossa realidade brasileira é imprecindível agregar ao termo incivilidade a discussão sobre cidadania, ou seja, como violência relacionada ao desrespeito aos direitos humanos e de cidadania (Adorno, 1994). O termo civil (de onde decorre a palavra incivilidade), em sua origem, tem basicamente duas significações (Cunha, 1982): a do respeito nas relações pessoais e a de cidadania. O mesmo sentido é proposto por Aurélio (1990): “Civil: Relativo às relações dos cidadãos entre si, reguladas por normas de Direito Civil. 2.Relativo ao cidadão considerado em suas circunstâncias particulares dentro da sociedade,... 5.Social, civilizado. 6.Cortês, polido.”

A pesquisa revelou que para os estudantes a incivilidade também se manifesta nos problemas administrativos como manutenção da escola, funcionamento inadequado, omissão, desrespeito e falta de diálogo por parte da direção e equipe pedagógica. A não observância de direitos e deveres sociais é, nesta perspectiva, também incivilidade.
Neste sentido a noção de cidadania é, como propõe Velho (1996; p.14) “imbricada à consolidação de um espaço público onde indivíduos interagem e negociam politicamente”. Não se tratam, portanto, de ações unilaterais, mas de relações políticas, de poder, de negociações entre indivíduos. Como estas relações nem sempre se dão em termos de igualdade de poder entre as partes, o Estado, ou alguma autoridade representativa da sociedade, tem o papel de coordenar as negociações de modo a procurar garantir um certo equilíbrio, justiça social nas negociações. Na escola, este papel de autoridade tem diferentes representantes: ora são os professores que estão presentes em situação de gerência dos conflitos, ora a equipe técnico pedagógica, ora o diretor.
Os estabelecimentos pesquisados apresentam em seu cotidiano, do ponto de vista dos fatos de violência, freqüentes agressões verbais e físicas, brincadeiras agressivas, ofensas e humilhações, ameaças entre alunos e entre alunos e educadores (nos dois sentidos: também os adultos ameaçam os estudantes). Em sala de aula, a indisciplina confunde-se com o desrespeito ao professor e do professor, e também com o desrespeito entre colegas. Levantar, andar pela sala, empurrar, jogar objetos, gritar, foram citados nas entrevistas com significativa constância e intensidade, descritos como fatos que agridem  parte dos alunos, e especialmente, os professores.
O conjunto destes fatos, no entanto, não constitui um ambiente violento na fala dos alunos. Ainda que agressões físicas mais sérias também ocorram, sua presença, no olhar dos alunos sobre o cotidiano, está mais associada a sentimentos de insegurança (Debarbieux, 1996), de incerteza nas relações e no que pode ocorrer a cada dia do que propriamente nos fatos em si. O sentimento de insegurança diante das ameaças e das possibilidades efetivas de conflitos, aliado às freqüentes transgressões e comportamento anti – social, inclusive à indisciplina em sala de aula e, somado ainda, ao desrespeito aos direitos e deveres de alunos, professores e outros agentes escolares, constitui um ambiente caótico. A idéia do caos é que permeia a vida das escolas estudadas, e confunde a ação da autoridade, que não consegue sistematizar o trabalho educativo no conjunto dos espaços escolares.
A imagem que os estudantes fazem do ambiente é expressa nas entrevistas como “uma selva”, “um hospício” entre outros termos que definem desordem, falta de possibilidade de negociação. Quase a totalidade dos estudantes afirma que ‘ninguém faz nada’ ou que ‘quando faz não adianta’. Referem-se ao fato de professores, equipe técnico pedagógica ou direção, ora omitirem-se de intervir nos conflitos que surgem, ora tomarem medidas (como, por exemplo, ‘colocar para fora de sala de aula’, ou ‘mandar para a secretaria’ ou até mesmo suspenderem por um ou mais dias os alunos envolvidos), que efetivamente não modificam o sentimento de ser a escola um espaço caótico.
Os comportamentos anti-sociais dos estudantes, aqui definidos como “incivilidades”, têm diferentes origens. Tais origens combinam razões pessoais, no sentido das características e circunstâncias próprias dos indivíduos que assumem o papel de “transgressores”; contextuais no sentido da estrutura e funcionamento do estabelecimento de ensino; e sociais, no sentido da estrutura político-econômica vigente e os valores que lhe correspondem.
 A depredação, por exemplo, como tem sido apontada em diferentes estudos (Laterman, 1999;  Reis Pinto,1992; entre outros) , está associada a questão da cidadania, na medida em que a população não tem lugares comunitários para esportes e outros usos de lazer (refiro-me à invasão da quadra da escola em finais de semana com conseqüentes estragos materiais, por exemplo) e, por outro  lado, não tem o espaço da escola como seu, não gerencia o uso da escola. Neste sentido, os estudos sobre violência e/ou insegurança em estabelecimentos de ensino (Codo,1999) mostram a importância da participação da comunidade no espaço escolar. As escolas nas quais a comunidade está próxima, participando nas decisões, em mutirões, etc... são aquelas com melhores resultados em termos de clima de segurança (Codo; 1999). 
As escolas, mergulhadas no contexto de uma população socialmente excluída, sem direito à voz, e distanciadas do uso do espaço público como espaço seu; atendendo a uma população sem poder e/ou organização para a negociação social, ou, ao menos, sem o exercício pleno da negociação social, acaba sendo palco de depredação como ações que buscam à força o que teriam por direito, ou ainda, como ações que denunciam através da agressividade o sentido de exclusão (o espaço público não lhes pertence no sentido da responsabilidade, pois sobre ele não decidem e pouco se beneficiam).
Os valores que representam o paradigma liberal estão presentes no contexto escolar e favorecem uma forma de agir individualista, muitas vezes associando a idéia de sucesso ao ‘se dar bem’. Meritocracia, mercantilismo, consumismo e individualismo desenham uma ambiência de competição, que nem sempre se restringe ao campo do conhecimento. Os alunos vistos como ‘folgados’ (termo usado por estudantes para nomear os colegas que desrespeitam os outros) são, em sua maioria (embora existam raras exceções), alunos que estão ‘atrasados na escola’ (palavras de uma estudante durante as entrevistas). A necessidade de sucesso, que hoje já não está tão vinculada à ética (ver DeLaTaille; 1996), resulta por vezes numa ocupação forçada do espaço social e na imposição agressiva de uns sobre os outros. Quando um aluno, por exemplo, joga a borracha para o colega sentado distante durante a aula, falando muito alto e sem se importar com a situação do contexto (que é uma situação simples) ou quando um aluno, ainda como exemplo, ameaça o colega por causa de um olhar ou risada (numa situação mais grave), parecem estar  demonstrando que existem apesar dos outros, evidenciando que fazem ‘o que querem quando querem’, impondo-se ao meio e contribuindo para a imagem de que a escola é um espaço onde cada um faz ‘o que der na cabeça’ e, portanto, onde ‘qualquer coisa pode acontecer’, ou seja, é um ambiente caótico, sem regras efetivas e claras, sem proteção. Diante da estrutura político-econômica vigente, parte dos alunos não acredita na escolaridade como fator de ascensão social  (“estudar tanto para que, para ser professor?” palavras de um estudante); diante da perspectiva de insucesso (no aprendizado e na inserção social) a vergonha de ser um “trouxa”, um “perdedor” mobiliza para a ação do “mau menino” (ser “mau” é melhor do que ser bom e trouxa) e carrega de positividade a conduta transgressora, que demonstra poder sobre os outros ou sobre o ambiente. A questão da vergonha relacionada ao comportamento moral é bastante trabalhada por De LA Taille (1996)
No interior da escola, outros fatores contribuem para a presença de fatos de incivilidade e violência. A dinâmica de boa parte das aulas, o que inclui aqui desde a metodologia, conteúdos, relações professor- alunos, não corresponde à necessidade de aprendizagem dos estudantes. Tais aulas são caracterizadas pelos alunos como monótonas, repetitivas, em alguns casos apenas leitura de livros didáticos ou séries de exercícios no quadro, sem propostas estimulantes, sem humor e ‘leveza’ nas relações dentro da sala. A disciplina exigida é a do silêncio, da submissão, da imobilidade. Alguns alunos reagem com comportamentos inadequados e brincadeiras, às vezes agressivas, e em sua maioria desrespeitosas do ponto de vista dos professores. Além disso, as formas do ensino-aprendizagem, nestes casos, desqualifica os estudantes que são ofendidos, ora pelo professor, ora pelo colega, por não demonstrarem conhecimento dos conteúdos em pauta. Nestes casos, a metodologia inadequada não favorece o aprendizado e afasta parte dos alunos dos objetivos educacionais da escola. Somado a isso, ocorre em parte significativa das aulas que quando algum aluno demonstra indisciplina, ou questiona /desafia verbalmente o professor, tal situação ganha centralidade na aula, e o tempo passa a ser usado para a discussão entre aluno/professor, interrompendo os objetivos da aula. Desta forma o professor que assim age, ao invés de conseguir dar atenção àqueles alunos que ainda estão vinculados de modo mais positivo à aprendizagem, centralizam sua atenção, o tempo, a energia, os esforços nas questões de indisciplina. Segundo as entrevistas realizadas, a maioria dos alunos observa que muitos professores dão atenção excessiva ao ‘bagunceiros’, o que acaba por favorecer a intenção de interromper a aula, e contribui para o clima de caos, pois as ocorrências de indisciplina ganham uma dimensão maior do que deveriam no contexto da aula.
A escola, como local onde convivem muitas pessoas, é palco, entre outras coisas, de interações conflituosas. Estes conflitos dizem respeito à instituição (por exemplo quando o aluno tem ‘raiva’ de determinados aspectos da estrutura e do funcionamento do estabelecimento de ensino), à própria convivência com os colegas (por exemplo desentendimentos, diferenças, intolerâncias) e a sentimentos e insatisfações pessoais (por exemplo quando o aluno tem problemas fora da escola e já está emocionalmente instável ao chegar na escola). São, portanto, conflitos intra pessoais, interpessoais ou com relação à instituição. Lidar com problemas é parte da condição humana, a questão que se coloca aqui é como fazem estes alunos ao sentirem raiva, insatisfação ou intolerância (como exemplos), qual o modelo de resolução de conflitos que é adotado pelos indivíduos na escola. O modelo de resolução de conflitos é aprendido socialmente, depende da origem familiar e cultural num primeiro momento, mas também é aprendido na escola (que estes estudantes freqüentam, em sua maioria, ao menos desde os 7 anos de idade) e em outros espaços de socialização. A este respeito, o discurso dos educadores pesquisados é bastante incisivo sobre a responsabilidade unilateral da família e do meio socioeconômico dos alunos, alegando com freqüência que os alunos agem como agem porque ‘são assim’, ‘é o jeito deles’, ‘é melhor não se meter’. Muitos estudantes extravasam estes sentimentos conflituosos nas portas e armários da escola, nas agressões verbais e físicas, no estopim de brigas por razões aparentemente rotineiras, sem importância. A falta de diálogo é apontada por alunos e educadores como uma questão central em meio ao caos do ambiente, ao mesmo tempo em que aparece como um recurso importante para o esclarecimento e resolução dos possíveis conflitos. A pesquisa recolheu depoimentos em que, situações de ameaças (como por exemplo o caso de um aluno de 7ª série acusado pelo namorado de uma colega de estar ‘paquerando’ a moça e, conseqüentemente, ameaçado de ser agredido por uma turma de amigos do namorado) são revertidas através do diálogo, mesmo com jovens tidos como truculentos. Até mesmo a maioria dos professores é descrita por estudantes como ‘não sabendo dialogar’. O que deve fazer o aluno que se sente em conflito pessoal, sobrecarregado, pressionado? Num ambiente que reforça a pressão e a necessidade de defesas? Que modelos de resolução de conflitos a escola propõe, especialmente para aqueles alunos que conhecem como recurso principal para se livrar dos sentimentos desconfortáveis a explosão, a agressão? Que medidas a escola adota quando a base do problema é a estrutura e/ou funcionamento da escola? Escuta seus estudantes? Reflete sobre o que escutou? Adota medidas para melhorar o contexto do ambiente de ensino-aprendizagem? A pesquisa mostrou uma realidade bastante inflexível, com poucas alternativas de diálogo ou espaços de discussão dos conflitos, pouco espaço para a reflexão do cotidiano, pouca tolerância ou mesmo paciência para esclarecer os problemas de forma apropriada. 
Uma vez que não existem espaços adequados para o debate sobre as questões relacionadas à violência, incivilidade e indisciplina, os próprios estudantes buscam formas de socialização para “enfrentar” a insegurança que sentem. Neste sentido diferentes estratégias são adotadas, algumas originais e pessoais, outras mais comuns. Entre a forma de defesa mais freqüente, está a prática de evitar os horários de entrada e saída. A maioria significativa dos estudantes entrevistados afirmou já ter sido ameaçada e ter vindo à escola com medo. Isto se dá tanto entre alunos mais pacíficos, quanto entre aqueles que são mais agressivos (que, por sua vez, também fazem ameaças). Para evitar o conflito, os estudantes que se sentem ameaçados procuram chegar com pequeno atraso, ou até para a segunda aula, e vão embora o mais rápido possível, em alguns casos antes do término da última aula. Entre as alternativas menos freqüentes, há alunos que preferem criar algum tipo de amizade ou aliança, como, por exemplo, dividir o lanche, ajudar nos trabalhos, entre outros atos de coleguismo. Existem, ainda, os alunos que evitam ter contato com aqueles percebidos como mais agressivos, não conversam com eles e procuram não olhar, não chamar a atenção. A maioria dos estudantes explica que procura estar na escola entre os amigos, amizades estas bastante valorizadas em sua vida escolar, e entende que o melhor é evitar conflitos, o que implica em deixar colegas mais “encrenqueiros” copiarem trabalhos e provas quando solicitam. Mesmo quando não são vítimas diretas de agressões, a maioria dos alunos se queixa do clima de incivilidade durante quase todas as aulas, e da impossibilidade de um ensino de qualidade neste ambiente. Existem professores que conseguem manter um clima mais adequado em suas aulas, e estes professores são valorizados aos olhos dos estudantes.
Os problemas, incivilidades, violências aparecem todos os dias, e simplesmente passam. Como bolhas, se formam e explodem, com ou sem intervenção da equipe de educadores. Cada situação é vista, pelos educadores pesquisados (e pelas observações realizadas), como se fosse, ao mesmo tempo esperada e naturalizada e portanto, sem ‘merecer’ atenção especial; e por outro lado como particular, no sentido de não estar revelando a necessidade de reflexão sobre o funcionamento do estabelecimento de ensino. Particular no sentido de que tais situações de conflito referem-se a um tipo de aluno com problemas, ou de um conjunto de alunos que por sua origem social estão acostumados a agir de forma agressiva, pois vivem em ambientes violentos em suas casas e bairros, isentando, com esta reflexão, a instituição da responsabilidade sobre seu ambiente. 
Ainda que efetivamente certos alunos tenham uma incidência constante de envolvimento nas situações de incivilidade e mesmo de violência, as características pessoais não explicam completamente seu modo de agir na escola. Durante a pesquisa os estudantes explicaram que, por exemplo, o abuso da força que alguns alunos mais velhos fazem sobre alunos mais novos da mesma sala de aula não ocorre fora do ambiente escolar, mesmo quando moram próximos ou se encontram na rua. Alguma coisa na escola favorece o comportamento exemplificado, e autoriza aos mais fortes sentirem-se seguros para agredirem os mais fracos. Existem, portanto, componentes na escola que também podem ajudar a explicar o comportamento de incivilidade de parte dos estudantes.
De acordo com os alunos, a principal razão para a existência de um ambiente caótico, sem diálogo, onde os problemas são em sua maioria resolvidos (resolvidos?) com agressões verbais e físicas, é a falta de autoridade na escola.
A questão da autoridade na educação vem sendo discutida por diversos autores (Arendt, 1992; DeLaTaille, 1998). Neste artigo a intenção é mostrar como tem agido a autoridade nas escolas estudadas (através da percepção dos alunos) com relação aos fatos de violência e incivilidade, e apresentar algumas reflexões a este respeito.
Nas escolas estudadas, frente a uma situação de violência, incivilidade ou indisciplina, ora ocorrem omissões por parte dos adultos (educadores) ora intervenções. Quando há intervenção, o  professor, alguém da equipe pedagógica, a secretária ou o diretor  são as pessoas chamadas a agir.
De modo geral as intervenções se dão em três sentidos: Orientação, advertência e punição. A orientação, menos freqüente, tem um sentido educativo e baseia-se especialmente no aconselhamento, e, em segundo lugar, no diálogo. Para ser realmente ‘ouvido’, o sujeito que aconselha deve exercer sobre quem o escuta uma impressão positiva, que valorize o que ele diz. Assim, apenas os profissionais admirados pelos estudantes serão bem sucedidos em ter seus conselhos acolhidos. Em cada uma das escolas estudadas, existem alguns professores que são respeitados e admirados por seus alunos por serem bons professores. Na pesquisa isto significa saber dialogar, tratar todos com igualdade, ser firme ao lidar com a turma, saber explicar o conteúdo, explicar quantas vezes for necessário o mesmo conteúdo, diversificar as aulas, descontrair eventualmente, respeitar os alunos.
A advertência ocorre com reiterada freqüência e refere-se a um aviso de que, embora desta vez ainda seja possível haver alguma tolerância ou uma punição não tão rigorosa, o estudante está próximo ao limite do aceitável e “da próxima vez” as conseqüências serão sérias.
Quanto às punições, estas têm por objetivo restringir, delimitar a conduta inadequada. Como exemplo do que acontece: os professores tiram pontos da nota do aluno, retiram o estudante da sala até o final de sua aula, mandam para a diretoria, entre outras ações. A direção pode suspender, chamar os pais, chamar o conselho tutelar e até expulsar. Suspensão e expulsão hoje são limitadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (E.C.A).
Em cada uma das escolas pesquisadas, trinta por cento dos estudantes afirmaram já terem sofrido algum tipo de punição até aquela data (setembro). No entanto, é consenso entre os alunos que, quanto à ‘bagunça’ (indisciplina, incivilidade e violência), ‘nada se faz’. Se quase um terço do total de alunos de 5ª a 8ª série das escolas diziam já terem sido punidos, como podiam  afirmar que ‘nada se faz’? 
Embora efetivamente aconteçam punições relacionadas a comportamentos tidos como inadequados no interior da escola, na visão dos alunos é como se nada estivesse sendo feito. Provavelmente porque tais punições são insuficientes para modificar o sentimento de caos, não conseguem delimitar e ordenar o cotidiano, não servem de referência para que os alunos se sintam protegidos ou seguros.
Mas se observarmos bem, como é que a escola não entra em colapso com estas incivilidades minando permanentemente sua estrutura? Existem, dentro da escola, resistências que acreditam na importância da escolaridade e mecanismos que absorvem os impactos freqüentes que a escola vem sentindo. Então, da mesma forma que, de modo repentino, ocorre a erupção de um conflito, como dois alunos brigarem inesperadamente dentro de sala, esta situação logo se encerra. Neste exemplo,os alunos são separados, são advertidos, ou simplesmente a ocorrência se esgota, e tudo continua como se não tivesse ocorrido.
“Não se faz nada”, dizem alunos e professores. Este não fazer nada que tenha efeitos transformadores, o que implicaria numa ação inicialmente desestruturante (da ordem de como estão as coisas) para então compor uma nova estruturação, é uma forma da escola absorver os impactos e continuar seguindo, equilibrando-se entre a ordem e a desordem. A escola (através de seus agentes) reage a cada situação de um modo próprio, a partir de um pequeno repertório de respostas para estas incivilidades. De modo geral podemos dizer que a autoridade na escola procura limitar, conter estas incivilidades nas fronteiras do “episódio”: Mesmo sabendo que as incivilidades já fazem parte da rotina escolar, que nada há de excepcional em cada episódio, que é esperado que existam novas ocorrências, cada situação é tratada da forma que aquela circunstância permite: dependendo da presença da direção no local, de outros fatos que estejam ocorrendo simultaneamente, dos alunos que estão envolvidos, entre outros fatores momentâneos. Como se não houvesse uma situação que gera e sustenta as incivilidades, como se apenas o caos explicasse a si mesmo. Deste modo mantém-se a vida escolar e o caos, aceita-se que o caos é parte da vida escolar. 
Podemos pensar a respeito da forma de gerenciamento das indisciplinas, incivilidades e violências a partir de três pontos de partida: a autoridade na escola, o impacto e significado das punições sobre os alunos, os efeitos das punições sobre o ambiente.
Há uma permanente tensão entre a direção e os alunos, relacionada aos atos de incivilidade e violência. Como autoridade, a direção busca os culpados, para que possa castigar. Os alunos não ajudam nesta identificação, quando o fazem, é anonimamente. Os alunos “rebeldes” mostram então sua força: a ordem não lhes consegue pegar. Nesta disputa de poder, tal como é, os alunos estão sempre na frente: a direção vai atrás do ato que já ocorreu e enquanto tenta contê-lo, novas ocorrências se dão.
Em meio a este tumulto de vozes, agressões e defesas, a resolução do funcionamento do estabelecimento é também desordenada. Os diretores devem solucionar uma série de pequenos problemas todos os dias, modificando constantemente o planejamento esperado. Como pano de fundo, professores e alunos estão permanentemente sujeitos à mudança dos enquadramentos de horários, das regras, de direitos e de deveres. 
As negociações, nos relacionamentos entre os agentes escolares, estão pautadas por referenciais incertos. Quem tem razão quando as regras estão sempre mudando? Os alunos reclamam que não podem faltar na medida em que alegam que os professores faltam. Dizem ser errado não poderem se atrasar, uma vez que os professores se atrasam. Promessas não são cumpridas, obrigações são adiadas. Alguns estudantes posicionam-se legitimando o próprio comportamento a partir da instabilidade na ação dos educadores. Uma parcela dos alunos acaba não percebendo as diferenças hierárquicas; acredita-se em igualdade com os professores e até com a diretoria na cobrança dos deveres, da justiça. Com significativa freqüência, a fala dos estudantes  não reconhece a autoridade da equipe pedagógica. 
Os pequenos impactos vão sendo absorvidos mas em determinados momentos há uma atitude mais séria por parte da escola: a expulsão, ou reunião com pais, ou a consulta ao Conselho Tutelar, enfim, uma forma de parar o fluxo dos acontecimentos, pois os pequenos acontecimentos vão se somando e tornando-se algo grande. Estas intervenções resultam num desaquecimento dos alunos, há um certo temor. Às vezes a retirada da escola de alguma “liderança negativa” por si só acalma a turma. Por algum tempo. Aos poucos, as pequenas incivilidades voltam ao seu lugar no cotidiano escolar.
Aos olhos dos alunos, as advertências e punições são medidas tomadas, freqüentemente, de modo incoerente. As sanções não estão sempre diretamente relacionadas à conseqüência do comportamento inadequado. Quem é o infrator, quem é a autoridade que está encarregada do caso, quais as circunstâncias da escola naquele momento (que outros problemas estão ocorrendo naquele dia), tudo influi na punição. Além disso uma mesma autoridade pode agir de modo diferente dependendo do dia, de quando está mais ou menos tolerante. Ocorre também do infrator discutir com a autoridade, e nesta discussão perde-se de vista, por vezes, os fatos, e é a ofensa que está naquele momento acontecendo que influi na decisão da punição. Em síntese, a tomada de decisão sobre as punições parece aos estudantes, sem equidade, injusta. Acusam os educadores e a direção de se intimidarem frente a certos alunos, de protegerem outros, de agirem de forma desigual a cada ocorrência. Esta instabilidade propõe uma ação que, em aparência, é ao mesmo tempo autoritária (porque é dependente da decisão circunstancial da autoridade, e não se legitima em critérios e negociações prévias) e, de tão eventual, caracteriza-se próxima a omissão. No sentido sociológico, assemelha-se a uma situação de anomia, de ausência de regras claras e negociadas.
Efetivamente a autoridade deve representar o conjunto social, e defender, com o poder que lhe é constituído, os anseios do grupo a que se refere (Arendt, 1994). Além disso, do ponto de vista psicológico, o lugar da autoridade é ocupado por quem se admira e se confere poder (De La Taille, 1996). Nos dois sentidos há problemas no exercício da autoridade nas escolas estudadas. A autoridade implica em responsabilidade hierárquica, e, uma vez que os estudantes sentem a escola como um espaço descuidado, sentem-se desrespeitados com o funcionamento instável do estabelecimento, sentem-se desprotegidos frente às ameaças dos colegas, não há respeito e admiração suficientes para fazer valer a imagem da autoridade. Consideram, ainda, as decisões sobre punições injustas, desiguais, sem equilíbrio e correspondência frente aos comportamentos anti-sociais.
Um outro fator, além da falta de equidade nas sanções, faz com que, apesar de haver punições, os estudantes insistam que ‘nada se faz’. As punições adotadas nem sempre incidem sobre os alunos como limitadores da ação, como seria o esperado. Pela freqüência com que são punidos, pela naturalização do uso de certa atitudes, como sair de sala ou escrever o nome numa lista de registros, alguns alunos não levam muito a sério as sanções recebidas. As ameaças sobre que o ocorrerá “da próxima vez” raramente se concretizam, e a falta de estima e admiração pela autoridade desqualifica a punição. Ser convidado a sair da sala durante a aula de um professor que não se admira não tem o mesmo peso do que nas situações que envolvem professores considerados de forma positiva. A falta de consideração e admiração pelo profissional que impõe a sanção interfere no significado dado à punição. Na medida em que o profissional é considerado injusto ou desacreditado por alguma razão, a punição por ele imposta pode até ser desqualificada, mesmo ao ser cumprida. As punições, portanto, nem sempre atingem o objetivo de inibir a conduta do transgressor.
Além dos fatores citados acima, há mais uma razão para os alunos considerarem que frente à violência e incivilidade “nada se faz”. Segundo as entrevistas, mesmo quando um aluno é retirado da sala, ou suspenso, ou até mesmo expulso, passa um certo tempo e a “bagunça” volta a ser do mesmo jeito de antes. O que os estudantes percebem é que as medidas punitivas não mudam a ordem das coisas. As punições podem diminuir a temperatura por um certo tempo, mas não apagam o fogo que alimenta a alta temperatura. A observação de que, mesmo retirando determinados alunos, o ambiente permanece o mesmo com relação à incivilidade e ao sentimento de caos aponta, também, para o fato de que as razões pessoais (das características individuais dos estudantes) não são determinantes exclusivos das ocorrências de violência no meio escolar. 
As manifestações de violência no meio escolar expressam tanto a configuração Configuração como propõe Elias (1994).  do estabelecimento (estrutura e funcionamento) como as formas de negociação na sociedade liberal, com seus paradigmas de individualismo, mercantilismo, consumismo e meritocracia. Sua aparência de desordem permanente (afirmada por professores e alunos), embora crie a tensão que poderia levar a um movimento novo, não estereotipado, nas escolas estudadas reforça o sentimento de impotência diante de um caos sem causas determinadas. Ainda assim os estabelecimentos investigados não são apenas espaços de incivilidade, mas conhecem alternativas de cidadania em espaços de ensino – aprendizagem (algumas aulas, recursos como sala de vídeo e biblioteca, entre outros) e de sociabilidade (as amizades, a cooperação em situações de estudo, por exemplo). Estar atento à incivilidade é mais do que desejar bons comportamentos, é buscar compreender, ainda que em parte, importantes questões para a educação através da dinâmica da realidade escolar.
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