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PRÁTICAS CULTURAIS NA ESCOLA NOTURNA: OPOSIÇÃO, DIVERSÃO E VIOLÊNCIA
Shirlei Rezende Sales do Espírito Santo (UFMG)

	Este trabalho trata das práticas culturais na escola noturna, enfatizando aquelas que transgridem as normas da escola, buscando compreender os significados produzidos pelos sujeitos – prioritariamente os/as jovens – para essas práticas e a partir delas. Trata-se de um estudo sobre os significados, em que foram investigadas práticas transgressoras às normas, por meio de observação participante, em uma escola pública estadual de Belo Horizonte que atua no turno da tarde e noite. Este trabalho discute como as práticas que acontecem na escola são culturais à medida que são relevantes para o significado e que funcionam a partir dos significados produzidos. Esses significados são múltiplos e complexos podendo uma mesma prática significar diversas coisas como oposição, diversão ou até mesmo violência.
A escola investigada
A pesquisa de campo foi realizada de fevereiro a outubro do ano 2000 em uma escola pública estadual que ministra exclusivamente o ensino médio – geral e profissionalizante Curso pós-médio com duração de um ano e formação técnica de magistério. Pode ser freqüentado por alunos/as que já tenham concluído o ensino médio geral. Esse curso liga-se à origem e tradição da escola, criada para a formação de professores/as de nível médio. Com as mudanças na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei 9394, de dezembro de 1996, os cursos de magistério foram recebendo modificações, a fim de dar cumprimento à nova lei a qual estabelece que em um prazo de 10 anos todos/as os/as professores/as, até mesmo do primeiro segmento do ensino fundamental, devem ter habilitação de magistério superior. Isso acabou por fazer com que, paulatinamente, os cursos de magistério de nível médio fossem-se extinguindo. Foi justamente a partir do ano seguinte à promulgação da lei, 1997, que a escola criou turmas de ensino médio geral. – atendendo a um público prioritariamente jovem, localizada nas proximidades do centro de Belo Horizonte, capital do Estado, e circundada por bairros de classe média. Do ponto de vista dos serviços urbanos, pode-se dizer que a referida escola localiza-se em uma região privilegiada.
Trata-se, pois, de uma escola tradicional, quase centenária. Sua criação ocorreu em 1906, nove anos, portanto, após a inauguração da cidade Assim como outras cidades do país, Belo Horizonte foi projetada e construída para tornar-se a capital do estado. Sua inauguração foi em 12 de dezembro de 1897.. Em sua origem, destinava-se à formação de professores/as, no clássico curso de magistério de nível médio. Ainda nos dias de hoje, goza de uma alta reputação e prestígio junto à população da cidade de modo geral. Sendo uma escola de renome, ela faz parte do sonho e do ideal de muitas famílias que buscam lá encontrar o verdadeiro “paraíso” para onde enviar seus/suas filhos/as.
Desse modo, chamarei a escola pesquisada de Paraíso a fim de discutir as expectativas produzidas pelos/as sujeitos – tanto alunos/as, como professores/as – em torno do nome e do prestígio da escola e também a desilusão de muitos deles ao depararem-se com a realidade da escola, principalmente com as dificuldades que ela enfrenta. Assim, analisarei as situações que acontecem na escola, ressaltando suas especificidades, para que as generalizações possíveis sejam rigorosamente fundamentadas.
Paraíso é uma escola de grande porte, com trinta turmas em cada um dos dois turnos de funcionamento, tarde e noite. À tarde são vinte e quatro turmas de ensino médio geral e seis de profissionalizante, ao passo que à noite são vinte e três turmas de ensino médio geral e sete de profissionalizante. No ano da pesquisa eram mais de 2500 alunos/as matriculados/as. 
No período da manhã o prédio do Paraíso é utilizado pelas turmas de outra escola localizada no mesmo quarteirão, que aqui chamarei de Escola Marcílio Santos Por questões éticas, todos os nomes utilizados neste trabalho são fictícios.. Assim como algumas escolas da cidade, Paraíso convive com mais duas escolas e, juntas, as três ocupam um quarteirão com aproximadamente 8000 alunos/as no total. As três têm autonomia administrativa, com direção e orçamento independentes, mas com uma direção geral e vice-direção geral que articulam as três escolas em determinados aspectos. Na sua origem, as duas outras escolas foram criadas com o propósito de servir de aplicação para os/as estudantes de magistério, já que uma delas ministrava exclusivamente a educação infantil e a outra o ensino fundamental. Mas com o passar dos anos, com as mudanças na legislação educacional, as duas escolas começaram a abranger também outros níveis de ensino, sobrepondo-se umas às outras e iniciando-se uma disputa acirrada entre as três, especialmente entre as escolas Marcílio Santos e Paraíso. Essa disputa acabou culminando na imposição de um processo de reestruturação, por parte da Secretaria de Estado da Educação – SEE –, que não permitiu a eleição de diretores/as no ano de 1999 e colocou no cargo de diretora geral uma inspetora de ensino, no ano 2000 Por meio de resolução, a SEE, instituiu um “grupo de trabalho” que tem por incumbência a sugestão de “medidas e providências que permitam a reestruturação administrativa e a reformulação pedagógica” das três escolas que compõem o conglomerado Paraíso.. 
O espaço físico da escola pesquisada é altamente imponente. Tem um belo jardim na entrada e no hall principal, onde se localiza a sala da diretora-geral. Ali encontram-se belas esculturas e uma escada de mármore que dá acesso às salas de aula do 2º andar. Na parede há uma imagem de Nossa Senhora. Na sala de espera da diretoria geral há diversos quadros com fotos de antigos/as diretores/as e também uma belíssima pintura do prédio do Paraíso em sua origem, sem os muros que hoje circundam a escola. Há um enorme e suntuoso auditório que é freqüentemente alugado a terceiros, constituindo uma importante fonte geradora de recursos próprios. Há uma sala de música que, além do tradicional piano, abriga uma grande televisão e um aparelho de vídeo cassete, funcionando como espaço áudiovisual. Existe um laboratório antigo que pode ser utilizado em aulas práticas de biologia, química e física. Para as aulas de educação física, que acontecem apenas no diurno, a escola utiliza três boas quadras que fazem parte do espaço físico da escola Marcílio Santos. Há ainda uma piscina olímpica que, devido às dificuldades de limpeza e manutenção, não é utilizada, o que gera indignação entre os/as alunos/as. Com essa breve descrição, verifica-se que o espaço físico da escola pesquisada destaca-se entre a maioria das escolas públicas brasileiras e também constitui um importante elemento a alimentar o sonho de muitas famílias de que seus filhos lá estudem e encontrem o verdadeiro “paraíso”.
Neste trabalho analiso algumas práticas que transgrediam as normas da escola, entendendo que os fatos aconteciam de forma processual, sendo importante apreender os desdobramentos que se seguiam, relacionando tudo aos depoimentos colhidos em inúmeros e diferenciados momentos. Busquei ler os significados produzidos articulando as falas ditas em tempos distintos. Só assim foi possível entender que a uma mesma prática eram atribuídos os mais diferentes significados dependendo do sujeito, e que esse mesmo sujeito diferenciava o significado produzido para aquela prática dependendo do momento em que falava dela. 
Desse modo, os episódios que analiso são práticas culturais uma vez que funcionam a partir do significado para elas produzido. Cada ação tem um sentido e é esse sentido o responsável para que aquele ato aconteça. Como bem nos lembra Hall (1997), “todas as práticas sociais, na medida em que sejam relevantes para o significado ou requeiram significado para funcionarem, têm uma dimensão cultural” (p. 32). 
Busquei, portanto, compreender os significados produzidos pelos sujeitos para as práticas observadas, entendendo que a tarefa do/a pesquisador/a é compreender o sentido da ação dos sujeitos e que a análise científica é uma interpretação das explicações que os sujeitos constroem para seus atos a partir dos discursos culturais (Geertz, 1989; Souza, 2000).
Violência Escolar
O “guarda-chuva” teórico, “violência escolar”, abriga uma série heterogênea e complexa de fenômenos. Debarbieux (1998) e Wieviorka et al. (1999) estudando o contexto francês, discutem as manifestações às quais se atribui o nome de violência escolar e distinguem os diferentes tipos. Segundo eles, o domínio da violência está mais circunscrito aos atos delituosos, aqueles que ferem o código penal e que, na França, são excepcionais. Eles/as argumentam, entretanto, que a raridade desses fenômenos não diminui a sua importância nem a de seu estudo. Além do mais, argumentam que o mais freqüente nas escolas são os atos denominados incivilidades, conceito apropriado da criminologia norte americana que nomeia os pequenos atentados à segurança, as microvitimações, gerando um sentimento de insegurança que cria a impressão de uma violência latente. A incivilidade não é, pois, um conceito moral ou ético e sim um termo técnico que estabelece uma distinção entre os tipos de manifestações que ocorrem nas escolas. As incivilidades minam as relações entre os sujeitos sem que constituam necessariamente um delito (Debarbieux, 1998; Wieviorka et al., 1999). 
	Wieviorka et al. (1999) ressaltam ainda a importância de analisar o caráter interno das manifestações de violência e incivilidade. Segundo eles/as, as invasões de grupos externos às escolas, embora permanecem como uma explicação recorrente dos/as professores no que concerne ao fenômeno, na verdade constituem-se num mito. Eles/as argumentam que as escolas devem entender o fenômeno como desenrolado em seu próprio seio, internamente, e provocam: “A escola não pode imputar todas as suas dificuldades ao seu ambiente exterior e a violência escolar encontra então, uma parte ao menos, de suas origens na organização do sistema educativo e no seu funcionamento” (p. 120).
	Já na Inglaterra, segundo Peignard, Roussier-Fusco e Zanten (1998) A tradução do francês é minha, com  revisão da professora Rita Lages. os estudos sobre a violência na escola têm-se intensificado em torno do “bullying” que não tem uma tradução precisa para o francês, mas que pode ser entendido como as “provocações” entre os/as estudantes. Segundo os/as autores/as, o bullying “representa uma modalidade particular da conduta desviante ou perturbadora de alguns estudantes” (p.138). Embora haja divergências entre o que é ou não definido como bullying entre os/as pesquisadores/as ingleses/as, há, de acordo com os/as autores/as, um consenso sobre a distinção entre três formas de bullying:
“O bullying físico, qualificado de ‘hurt’ em que o bully [dominante, que vitima] agride corporalmente a vítima; o bullying verbal, qualificado de ‘name-calling’ em que o bully apelida ou qualifica a vítima de modo injurioso; o bullying afetivo, enfim qualificado de ‘ostracism’ em que o bully é excluído de seu grupo de colegas” (Peignard, Roussier-Fusco e Zanten, 1998: 141).
Os/as autores/as argumentam ainda que o bullying não faz parte das categorias utilizadas pelas pesquisas francesas para definir a violência no meio escolar e explicam:
“O bullying não pode ser classificado como crimes e delitos e não constitui uma incivilidade na medida em que opõe dois indivíduos particulares e não uma população de ordem pública. Ele se origina mais da razão do mais forte do que da desorganização social” (Ibidem).
	No Brasil, a literatura especializada (Sposito, 1994 a e b,1998; Aquino, 1999; Cardia, 1997; Lucinda et al., 1999; Santos, Nery e Simon, 1999; Whitaker, 1994; Nascimento, 1999; Guimarães, Paula e Scholl, 1991) não tem diferenciado violência, incivilidade ou bullying, e trata as mais diversificadas manifestações com o nome de violência na escola. O trabalho de Laterman (2000) é praticamente uma exceção, e apoiada em Debarbieux distingue violência e incivilidade.
	No entanto, um tema faz parte de todos os estudos mencionados, quer na França, na Inglaterra ou no Brasil: a crise ou ausência de sentido para a escolarização. Os/as teóricos/as desenvolvem a tese de que com a massificação da escolarização, produziu-se uma defasagem entre as aspirações dos/as estudantes e as oportunidades efetivas que a escolarização proporciona. Além disso, Wieviorka et al. (1999) argumentam que tal massificação do sistema educacional francês produziu a perda de status e de reconhecimento social gerando um sentimento de “degradação  moral” nos/as professores/as.
	Dubet (1997) também discorre sobre o sentido da escolarização e argumenta que o conjunto de transformações sociais alteram não só o sentido da escola como o público por ela freqüentado, já que as camadas que antes não tinham acesso a ela passam a usufruí-la. Segundo ele, “esse conjunto de mudanças é freqüentemente vivido como uma crise, como uma decomposição da ordem antiga” A tradução do francês é minha, com revisão da professora Rita Lages. (p. 22), e os/as professores/as são tomados/as por um forte sentimento de nostalgia marcado por um “conservadorismo ideológico” (p. 23).
É justamente essa corrosão no significado simbólico da escolarização que tem sido apontada por estudiosos/as da questão da violência nas escolas como uma das possíveis explicações para o fenômeno. A violência seria, então, uma resposta a essa escola que não cumpre a promessa de mobilidade social, sem que nenhum outro sentido seja colocado em seu lugar. Para Sposito (1998), a escola tem atualmente uma reduzida capacidade de possibilitar a ascensão social. Não oferece outras alternativas para que sua importância seja reconhecida pelos/as estudantes. Ela conclui que “na falta de outras referências, a indiferença e a violência serão respostas freqüentes e banalizadas, expressões parciais da crise que atinge os sistemas escolares” (p. 73).  
Peralva (1997b) também alerta para esse problema, afirmando que com a massificação da escolarização na França, há um processo em que a escola passa a ser destituída de sentido à medida que os diplomas por ela concedidos não são capazes de garantir uma colocação no mercado de trabalho. Em suas palavras, “a ruptura de consenso em torno do sentido da escola, que ele acarreta [o diploma escolar], reduz as chances de construção de uma ordem escolar” (p.19-20).
Para Wieviorka et al. (1999), numa escola desprovida de sentido, a violência pode surgir da não comunicação, do não conhecimento mútuo na interação que ainda resta da relação entre alguns/algumas alunos/as e alguns/algumas professores/as, quando a escola torna-se incapaz de impor suas normas tradicionais. Por outro lado, à medida que a escola é percebida por alguns/algumas alunos/as como desprovida de sentido e de utilidade, ela pode parecer-lhes a fonte de seu fracasso ou da rejeição social que vivenciam. Segundo os/as autores/as, nesse caso,
“A violência não é da ordem da interação mas ela procede da mesma desinstitucionalização. Ela surge não da fragilidade de uma relação que as normas e as regras não estruturam mais, mas em razão da frustração e do ressentimento que o fracasso escolar suscita. Neste caso, ela pode operar fora do momento da interação propriamente dito, ser mais fria, preparada, e até mesmo organizada” (p. 120). 

Trabalhando em outra perspectiva, Bourdieu (1999b) também nos chama a atenção para a crise crônica do sistema de ensino que encerra as contradições de possibilitar a novas camadas da população o acesso à escola, mantendo (de forma modificada) os mecanismos de exclusão social. Para o autor,
“A instituição escolar tende a ser considerada cada vez mais, tanto pelas famílias quanto pelos próprios alunos, como um engodo, fonte de uma imensa decepção coletiva: essa espécie de terra prometida, semelhante ao horizonte, que recua na medida que se avança em sua direção” (Bourdieu, 1999b:221).

O acesso maciço ao ensino modifica o valor simbólico e material dos diplomas, e os/as mais desprovidos/as têm muitas chances de obterem ao final de uma escolaridade sacrificada, diplomas já desvalorizados. Os/as próprios/as beneficiários/as do acesso passam a se dar conta de que o benefício é ilusório, à medida que no mercado de trabalho, o diploma não tem o valor esperado, prometido.  
Acontece, então, uma “defasagem entre as aspirações que o sistema de ensino produz e as oportunidades que realmente oferece” (Bourdieu, 1999a:161), gerando uma espécie de desilusão coletiva em relação aos benefícios da escolarização e, conseqüentemente, em relação à própria escola. Diante de uma escolarização que só tem sentido por ela mesma, a violência que atinge as instituições escolares pode ser explicada como uma espécie de contrapartida. Bourdieu, analisando o contexto francês, refere-se a essas questões. Em suas palavras: 
“As manifestações dos estudantes dos liceus que, nos últimos vinte anos, têm surgido de tempos em tempos sob pretextos diversos, e as violências mais ou menos importantes que, continuamente, têm tido como objeto os estabelecimentos escolares mais deserdados, nada mais são que a manifestação visível dos efeitos permanentes das contradições da instituição escolar e da violência de uma espécie absolutamente nova que a Escola pratica sobre aqueles que não são feitos para ela” (ibid. p.224).

Esse processo de desilusão coletiva diante da escola é também alimentado pelo processo de exclusão continuada que nela acontece. À medida que a democratização do ensino amplia o acesso à escolaridade, mas mantém as condições desiguais de permanência e de êxito escolar, contribui para a manutenção do processo de desigualdade e exclusão social.

As bombas
Chovia forte na hora do recreio, a maioria dos/as alunos/as estava pelos corredores da escola, quando um enorme estrondo foi ouvido. Fiquei zonza com toda a movimentação que se seguiu. Do banheiro masculino no 2º andar, bem próximo à sala dos/as professores/as, exalava uma fumaça densa e sufocante. Era a primeira bomba a explodir. Dias depois, cinco bombas menores explodiram nos corredores, uma após a outra, durante uma noite de aula. Desta vez, praticamente não houve repercussão. Então, no dia seguinte, no recreio, uma nova explosão no banheiro masculino, tão grande e assustadora como a primeira. Mas nós já estávamos nos “acostumando”... (Extraído do diário de campo).
No dia 13/04/00, ao terminar o recreio, uma bomba de fabricação caseira explodiu no banheiro masculino do 2º andar. Esse banheiro é o mais próximo da sala dos/as professores/as, onde eles/as estavam, como rotineiramente o fazem, na hora do recreio. Foi um barulho imenso. Como chovia muito na hora da explosão tive a impressão de que um transformador de energia havia estourado. Quando vi a movimentação dos/as alunos/as em direção ao 2º andar, fui até lá e pude ver e sentir a fumaça sufocante que saía do banheiro. Os/as alunos/as gritaram e muitos/as vibraram com o fato, alguns entraram no banheiro para averiguar o que havia acontecido, mas houve também muitos/as alunos/a que se indignaram com o episódio, não só pelo medo da ameaça à própria integridade física, mas também por não aprovarem o dano ao patrimônio do Paraíso. 
No 3º andar vários eram os comentários dos/as alunos/as. Valmir, aluno do 1º ano noturno, veio até mim comentar sobre a bomba e disse que “os meninos” contaram-lhe que tinha sido uma “bomba-relógio” e que o ato foi “para aparecer”. Ele me conta que no início do ano “os meninos” colocaram uma outra bomba no museu e que o motivo foi o mesmo: “para aparecer”. Disse-me que não gosta “desses atos vândalos”, mas não me pareceu preocupado ou indignado, pois até sorria com seus comentários. Alguns alunos aproximaram-se e um deles, Ricardo, descreveu detalhadamente como a bomba foi construída que, segundo ele, utiliza explosivos retirados de foguetes e um cigarro como pavio. Nenhum dos dois me diz quem fez a bomba. Carlinhos e Dezinho apareceram e assim como os primeiros disseram não saber de nada. Carlinhos ainda comentou que acha que eles serão acusados pelo fato, bem como, segundo ele, o foram, injustamente, em outras ocasiões. Insisto com os alunos para saber os motivos da bomba, Ricardo e Dezinho falam que o motivo foi “rebelião”. Ricardo chega a fazer uma analogia entre a escola e as prisões, já que, segundo ele, os/as alunos/as ficam “presos” na escola, e aponta a portaria fechada Durante toda a pesquisa inúmeras vezes os/as alunos/as faziam uma analogia entre a escola e as penitenciárias. Lembrei-me também do dia em que um aluno do 3º ano sugeriu que se jogasse uma bomba para explodir todo o Paraíso, como forma de reação à proibição de se realizar festas utilizando o nome da escola. Uma aluna acrescentou que “tem muita gente querendo fazer isso”. Esses comentários aconteceram, em sala de aula, na presença de um professor, dezessete dias antes da primeira bomba.. Ele acrescenta ainda que “no ano passado não era assim!” Dezinho comenta que vai parar de estudar porque “é muito chato!” e diz que vai à escola somente “por causa das mulheres”. 
É complicado pensar na constante analogia que os/as alunos/as fazem entre a escola e os presídios. Repetidamente dizem-se “presos” na escola muito embora para lá se dirijam voluntariamente quase todas as noites. Nesse aspecto o ato de colocar bombas na escola pode ser interpretado como uma reação àquela escola sem sentido (Peralva, 1997). O ato poderia ser analisado como um protesto motivado contra o Paraíso.
Por outro lado, se Dezinho vai à escola somente “por causa das mulheres”, como diz, provavelmente está muito mais interessado em “chamar a atenção” delas para si, com seus atos, do que em demonstrar uma oposição à essa escola sem sentido, como os/as teóricos/as têm discutido. O significado da escola para ele, parece não residir na importância ou irrelevância de seu nome ou respectivo diploma, mas sim em proporcionar o encontro com as mulheres desejadas. Logo, podemos pensar que colocar as bombas na escola pode ser uma maneira eficiente de atrair a atenção das mulheres com as quais Dezinho sonha.
Após essas conversas, voltei para a turma do 3º ano, a qual estava acompanhando há alguns dias. Nem o professor de História, nem o de Matemática comentaram sobre a bomba, em sala de aula. Os/as professores/as não discutem, ou problematizam os episódios que parecem ir crescendo, aumentando a atitude desafiadora para com a escola. Uma aluna perguntou-me sobre o barulho, queria a confirmação da bomba, ela estava assustadíssima e, segundo as colegas, teria se assustado muito na hora do estouro No dia seguinte ao da bomba, na sala de aula, Marisa pergunta a Rosana se ela “já superou o trauma de ontem” e Rosana respondeu que não ficou traumatizada. As alunas comentam, no entanto, que suas mães ficaram “horrorizadas” com o caso e Rosana acrescentou que sua mãe argumentou: “a diretora tem que conversar com esses meninos!”.
No dia seguinte, o aluno Valmir explicou-me detalhadamente como tinha sido fabricada a “bomba tempo” que, segundo ele, utiliza explosivo e cigarro. Disse ainda que foi “para aparecer, para chamar a atenção”. Quanto à autoria, disse-me apenas que foi “uma turma do 1º ano”.
Nesse mesmo dia fui tentar saber do aluno Gustavo mais detalhes, pois ele havia deixado claro para Rosa, auxiliar de serviços gerais, no dia anterior, que sabia quem era o autor. Para mim, era importante perguntar os motivos, ouvir os significados, entender os fatos. Gustavo apenas disse: “tem coisa que a gente sabe quem fez mas não pode contar.” Quanto aos motivos, assim como Valmir, disse que foi “para aparecer” e acrescentou: “para ganhar IBOP”. Nesse momento questionei a questão do IBOP, já que ninguém  sabe quem foi o/a autor/a, então ele disse que “alguns” sabem e quando se escuta os comentários sobre a bomba “o IBOP sobe”. Esse é um aspecto interessante, esconder a autoria parece fazer parte de um jogo de suspense, criando a eterna dúvida de quem realmente praticou o ato, alimentando as fantasias e as imaginações acerca do episódio.
Após essa semana de provas tivemos mais um feriado prolongado, do dia 29 de abril ao dia 1º de maio. Desse modo, as aulas recomeçaram no dia 02/05/00 e já no dia 03/05/00 tivemos mais cinco bombas na escola. Dessa vez as bombas foram menores, mas a ousadia e a capacidade de desafiar a escola, não. As explosões aconteceram no corredor do 3º andar e não no banheiro como da primeira vez. As bombas foram soltas diante das portas das salas onde professores/as e alunos/as realizavam as aulas. Elas foram soltas na presença de vários/as alunos/as que, como costumeiramente o fazem, matavam aula nos corredores. 
A primeira das cinco bombas da noite explodiu logo no 2º horário e não originou um barulho muito alto, talvez pode ter sido abafada. É importante lembrar que o 1º horário tem uma baixa presença de alunos/as na escola, já que começa às 18h 40 horário incompatível com a chegada de alunos/as que trabalham fora da região central. Eu estava na sala do 1º ano, aula de inglês, e a professora não comenta o barulho. Logo em seguida, a aluna Solange entra na sala e pergunto-lhe se sabe o que foi que causou o barulho e ela responde “uma bombinha”. Minutos depois, um grande estouro. A professora e os/as alunos/as assustam-se. Saí da sala para ver o que acontecera, um auxiliar de serviços gerais sobe ao 3º andar e vemos restos da bomba na lixeira plástica que fica no corredor, de frente para a porta da sala do 1º ano. Foi uma bomba grande, porém menor que a do dia 13/04/00, e deixou um enorme cheiro de pólvora no local. No corredor de frente para a sala do 1º ano estavam matando aula Douglas e seu grupo, Dezinho, Carlinhos e Aline, além de outras meninas. No corredor perpendicular a esse, e próximo às escadas, estavam Valmir e o Ricardo. Três auxiliares de serviços gerais vêm andando pelos corredores do 3º andar e perguntando quem foi que soltou a bomba. Ninguém responde. Um dos auxiliares de serviços gerais, contraditoriamente, está usando boné. Fui perguntar ao grupo de Douglas, Carlinhos e Dezinho Todos estão repetindo o 1º ano e Dezinho já teve uma ocorrência no ano passado, por ter pichado a escola. os motivos da bomba e todos/as agem como se não tivessem sido eles/as. Dezinho desconversa e pergunta se poderia me dar um beijo na boca, encerrei a conversa e voltei para a sala. A estratégia do aluno para me tirar dali foi extremamente eficiente. 
Parece que tanto os/as alunos/as como professores/as e funcionários/as assustaram-se bem menos, desta vez. Talvez porque a maioria estivesse dentro da sala de aula, local que tem-se revelado um espaço à parte na escola, ou talvez porque, assim como eu, estivessem habituando-se com as bombas. 
A segunda bomba pareceu-me acontecer como conseqüência do silenciamento da primeira bomba da noite e também daquela do dia 13/04/00. Tenho a mesma sensação de bola de neve e desafio crescente. Os episódios acontecem e a escola faz “vista grossa”, não faz nada e a coisa vai aumentando, intensificando-se e agravando-se.
No início do 3º horário, Valmir entrou na sua sala e me disse que uma bomba tinha “mascado” e por isso não teria estourado também. Enquanto ele me relatava o fato, aproximadamente às 20h 20, há outro grande estouro. Na turma do 1º ano, estava o professor Luiz de história, o qual apenas abaixou a cabeça como se tivesse assustado um pouquinho com o barulho. Continuou apagando o quadro, silenciosamente, como já estava fazendo, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Com essa 3ª bomba da noite (a 2ª forte) estamos todos/as acostumados/as, e quase não nos assustamos, o significado das bombas vai-se modificando para todos/as, até mesmo para mim. Parece-me que a seqüência das explosões vai gerando uma espécie de acomodação.
Durante o recreio, na sala dos/as professores/as, a supervisora Luiza reclamava genericamente com os/as professores/as de que as “questões pedagógicas” deveriam ser discutidas primeiramente com ela, alegando que ela é “a supervisora pedagógica concursada e lotada na escola” Posteriormente fui informada por Mateus - matemática - e Ana, orientadora educacional, que o “discurso” de Luiza voltava-se para os dois já que ele foi eleito, de acordo com suas palavras “professor orientador”, do 3º E, e teria orientado a turma a procurar Ana para oficializar uma reclamação contra a professora de biologia. Diante da fala genérica de Luiza, Mateus solicitou em voz alta que ela fosse mais explícita e colocasse “o dedo na ferida”, mas ela não o faz e encerra o assunto do mesmo modo, falando sem dizer nomes ou o problema concreto a que se referia., quando há um outro estouro. É a 4ª bomba da noite. Luiza continua falando, como se aquele fato não lhe dissesse respeito, e assim como os/as professores/as, age como se nada tivesse acontecido. Vou até a janela da sala para observar os/as alunos/as os/as quais pareceram-me igualmente desprezar o fato.
No 4º horário, volto para a turma do 1º ano, Luiz recomenda aos/às alunos/as que façam uns exercícios e se retira da sala para “subir aula” “Subir aula” é o principal recurso utilizado pela escola para lidar com as constantes ausências de professores/as. Para isso, o/a professor/a responsável pelo último horário da turma que tem um/a professor/a ausente dá aula simultaneamente em duas turmas. Assim aquela turma para a qual o/a professor/a “subiu aula” e consequentemente o/a respectivo/a professor/a são dispensados/as mais cedo de aula. para uma outra turma que estava sem aulas devido a ausência da professora de geografia. Douglas e Dezinho entram para a sala. Minutos depois mais um estouro. É a 5ª e última bomba da noite. Há alunos/as nos corredores como de costume. As auxiliares de serviços gerais desta vez ficaram apenas olhando em direção ao 3º andar onde as bombas estouraram.
Ao término das aulas Rosa contou que o aluno Gustavo disse que como ninguém tomava providências os/as alunos/as estavam “aproveitando”, referindo-se às sucessivas bombas da noite. Segundo Rosa, ele teria dito que a orientadora educacional sabia quem era o aluno responsável pelas bombas. Rosa alegou estar preocupada com a segurança, mas que não quer procurar saber quem foi, já que acredita que não poderá revelar. Disse ainda que uma auxiliar de serviços gerais teria “desconfiado” de alguns alunos e chamado Isabel, vice-diretora do noturno, mas ela “não foi” até eles alegando que estava atendendo outras pessoas.
No dia seguinte, 04/05/00, antes do recreio, perguntei a Isabel sobre as bombas da véspera e ela disse que foram apenas “bombinhas de festa junina” e que suspeita de um aluno o qual será chamado pelo serviço de orientação “para conversar”. Mas como Ana estava entrevistando os/as alunos/as para doar algumas blusas de uniforme, não quis interrompê-la. 
Logo após esta rápida conversa bateu o sinal do recreio e fui para a sala dos/as professores/as. Mal havia chegado lá quando estourou uma outra grande bomba no banheiro masculino do 3º andar. Foi uma bomba maior que as do dia anterior, nas mesmas proporções da bomba do dia 13/04/00. Houve um pequeno burburinho na sala dos/as professores/as neste momento e o professor de Inglês disse: “todo dia é isso agora?!” Isabel saiu em direção ao banheiro e eu a segui. Noto que alguns/algumas alunos/as se indignaram com o fato. Como da outra vez em 13/04/00, parecem sentir ameaçada a própria integridade física. Mas alguns/algumas admiravam o espetáculo. Os vigilantes e as auxiliares também se indignaram e arquitetavam estratégias para conter os episódios, como ficar de prontidão nos banheiros. Dentro do banheiro, Isabel disse para Mauro que “isso é um jogo” e que os/as alunos/as estão “desafiando” a escola. Afirmou que está “habituada” com o fato e chegou a prever para a próxima quinta-feira [uma semana depois] uma nova explosão. Por causa do forte cheiro, ela mandou fechar o banheiro, como havia feito no episódio do dia 13/04/00.
Ainda no recreio, Rosa disse que Gustavo contou que o autor das bombas é Dezinho, do 1º ano, o qual estava em sala no horário que antecedeu o recreio. Assim como na noite anterior, ele parece utilizar a sala de aula como álibi. 
Ao terminar a aula, Isabel disse-me que descobrira quem tinha soltado as “bombinhas” da noite anterior, volta a insistir que tem certeza de que “foi com o intuito de brincadeira” e ressalta que foi diferente da bomba de hoje. Diz que o chamará no dia seguinte para conversar e que “teve algumas meninas no meio”. Perguntei o que ela faria e ela respondeu que não sabia e que veria “na hora”, e completou: “Eu só funciono na hora!” sendo que primeiro quer ouvir o que o aluno tem a dizer. Diz que há alunos/as que querem o bem da escola, a acham “linda e maravilhosa”, que acabam ajudando, e que esses/as teriam revelado-lhe os nomes dos/as autores das “bombinhas”. Não quis revelar-me os nomes. Mas garantiu que me chamaria para que eu presenciasse sua conversa com os/as alunos/as, no dia seguinte. Quando a informei que estaria na sala do 1º ano porque eu estava acompanhando aquela turma, ela pareceu surpresa e perguntou por que eu a havia escolhido, se tinha sido “por intuição”. Eu afirmei que os dados que eu havia coletado inicialmente, durante as observações gerais, tinham-me levado a essa turma. Disse que havia avaliado e planejado antes de fazer a escolha. Ela usava apenas a improvisação para tratar com esse tipo de episódios. Talvez nem conheça outras possibilidades. Provavelmente não tem tempo para isso É preciso ressaltar que durante quase toda a coleta de dados Isabel conduziu praticamente sozinha o noturno. Para administrar as 30 turmas, todos/as funcionários/as e 56 professores/as, ela contava com a ajuda de uma supervisora, uma orientadora e por vezes com a vice-diretora do Paraíso, Thereza. A partir dos últimos meses do trabalho de campo ela passou a contar com Carina, vice-diretora do ensino médio..
Na saída, eu conversava com Rosa, quando Gustavo aproximou-se para comentar em alto e bom tom, (além de mim e da filha de Rosa, havia umas alunas no grupo que se formou perto de Rosa) que tinha ficado sabendo que a direção está “acusando” alunos/as do 1º ano como responsáveis pelas bombas e que isso seria “uma calúnia”. Ele comentou também que no ano passado ele, Gustavo, estava sempre na sala da diretoria, e este ano ainda não havia sido chamado nenhuma vez. Ele diz isso com uma aparente indignação, como se quisesse ser chamado à diretoria e como se houvesse este ano um certo descaso para com ele. Depois que ele e as outras alunas saíram, Rosa e sua filha disseram achar que Gustavo estaria “disfarçando” para que ninguém desconfiasse que ele próprio teria denunciado Dezinho. Rosa  afirmou que não contou nada a ninguém, mas que pensa em falar com a orientadora a respeito.
Na noite seguinte, dia 05/05/00, sexta-feira, Dezinho não foi à aula. Maria e Mauro, auxiliares de serviços gerais, foram à sala duas vezes à sua procura. 
Segundo Isabel após a referida “bombinha”, ela chamou para conversar um grupo de alunos/as dentre eles/as Aline e Dezinho. Aline ter-lhe-ia dito que onde eles moram – uma favela próxima – estão “acostumados é com tiros” e não com bombinhas. Isabel, então, foi dispensando todos/as os/as alunos/as até ficar apenas com Dezinho na sala. Mas não conseguiu “sensibilizá-lo”, ele ficou “duro”, “irredutível” e não admitiu ser o autor das bombas. Isabel disse-lhe que não o quer fora da sala de aula e que irá vigiá-lo. Reclamei por ela não me ter chamado como havia prometido e ela alegou que tudo tinha sido muito rápido.
Meses depois, em entrevista, Carlinhos e Aline admitiram ter explodido as bombas no Paraíso, mas os motivos apontados são apenas a diversão, o entretenimento, o “chamar a atenção”, causar “impacto”. A motivação de protesto, revolta, rebelião contra a escola não aparecem mais no discurso dos/as jovens, como anteriormente nos dias das explosões. 
Quando questionada sobre a sua motivação quanto às bombas, Aline declara: 
“Diversão. [risos] Cê não vê o impacto? Todo [risos] todo mundo querendo saber o que que aconteceu, por que que aconteceu isso. Nossa senhora! É bom demais! Nós começa a rir, nós não guenta, não. Quando cê vê rindo assim, cê pode saber: foi fulano” (Aline, 18 anos, 1º ano).
Sobre os sentimentos que ela teve depois que a bomba estourou, ela diz: “Ah, felicidade! É legal demais! Nossa! É chique demais!” Quando questionada sobre as razões que a levaram a fazer isso na escola, ela responde:
“Impacto. Se soltar na rua não faz diferença. No colégio todo mundo quer saber. Tá todo mundo lá distraído, estudando, e ouve aquele barulho, já fala: ‘nó! Que que aconteceu?’ É muito legal!” (Aline, 18 anos, 1º ano).

Carlinhos afirma que as bombas colocadas na escola por ele e seu grupo tinham o propósito de divertir, e acredita que a escolha do lugar para colocá-las, supostamente escondido e inacessível aos/às colegas, protegia-os/as de qualquer ferimento, ao mesmo tempo que garantia-lhes o anonimato diante da direção da escola.
“Porque as bombas todo mundo entra no banheiro, é um lugar que, de livre acesso, pros homens. Então, entra homem e sai homem toda hora. Então, assim, se ocê colocar lá pode ser qualquer um. [...]no banheiro, é só cê entrar lá, fechar a porta, colocar a bomba, sair, pronto. Aí entra outra pessoa lá, faz também o que quiser fazer e depois sai. Entra várias pessoas. Então, assim, não tem uma pessoa observando. Então, é muito Nas transcrições de relatos, os destaques em negrito representam a ênfase que o/a entrevistado/a dá para determinada palavra ou frase. mais seguro. [...] A bomba, a gente sempre coloca num lugar bem escondido, assim, pra não ficar à vista e nem de fácil acesso pra pessoa, porque se ela não vê e não tem como chegar perto, só a gente mesmo que coloca, não tem como ela chegar perto, então não tem perigo de pegar nela. É só o susto mesmo, assim” (Carlinhos, 16 anos, 1º ano).

Parece-me que isso não é possível. Não há esse lugar de difícil acesso no banheiro masculino e as bombas foram colocadas, uma na janela e outra na lixeira. Mas ele acredita que isso protegia os pares. Por outro lado, ao colocar as bombas, Carlinhos calculava e deliberava, avaliava onde colocar, o momento, etc. e com esse planejamento podia sentir-se no controle da situação, supostamente garantindo a segurança dos/as colegas.
Percebemos alguns critérios para produzir esse tipo de prática transgressora na escola:
1º) É preciso colocar bombas em lugares freqüentados pela maioria dos colegas, sem ser visto, sem se expor.
2º) A bomba não pode ser descoberta. Isso significa que o/a transgressor/a tem que ter habilidade para encontrar um lugar bem escondido. Ou seja, a localização da bomba também deve ser um elemento que surpreenda a todos/as.
3º) A bomba deve explodir com intensidade suficiente para “chamar a atenção” de todos/as, “causar impacto”, mas sem machucar ninguém. É apenas para assustar.
4º) O/a transgressor/a tem que ser habilidoso/a o suficiente para se misturar com os pares e não atrair a atenção para si.
5º) O/a transgressor/a não deve admitir nunca a autoria do fato, primeiramente para não ser penalizado e também para que se possa criar uma atmosfera de suspense em torno da autoria do fato. Cria-se um anonimato em que poucos/as ficam sabendo exatamente quem praticou o ato, mas os comentários pelos corredores, os elogios à coragem e astúcia dos/as praticantes lhes servem de troféu.
A juventude arrisca e transforma alguns episódios em festa, em formas de sociabilidade. Causa impacto e diverte-se. Esses significados atribuídos pelos sujeitos que colocaram as bombas na escola são apenas parte da realidade, pois nos dias das explosões os/as alunos/as produziam também outros significados como revolta, indignação, oposição. Por outro lado, essas práticas também assustam e causam indignação em alguns sujeitos, deixa outros apavorados e perplexos. Isso demonstra que as ações dos sujeitos são práticas culturais, à medida que funcionam a partir dos significados produzidos, significados que variam da oposição, à diversão e violência.
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