A INTRANQUILIDADE DAS ESCOLAS
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Como gostaríamos de passar notícias boas sobre a educação pública brasileira, diferentes das
que vêm sendo veiculadas pela imprensa. Porém, diante da realidade, revelada por pesquisas
sérias, seria procedimento ingênuo, ilusório.

Pode até existir exceções, mas no final, a escola acaba sendo envolvida, arrastada, pelo meio
social no qual se insere. Dificilmente, a escola hoje se sente segura. Tem medo do entorno, da
violência das ruas que entra nela e da própria violência que existe dentro dela: brigas, furtos,
rebeldia, alunos que não aceitam repreensão, seja por notas ou por comportamento e
provocam estragos. Alunos que se espelham em traficantes e assaltantes, considerando-os
heróis “porque eles andam de golf enquanto nós andamos a pé”.

A realidade das grandes cidades entrou nas escolas. Uma recente pesquisa, janeiro de 2006,
coordenada pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco),
sobre a realidade das escolas, mostra que estudantes e professores vêem a escola pública
como um local para se tomar cuidado.

A intranqüilidade toma conta da escola. Ela deixou de ser, de 10 anos para cá, um lugar
seguro, como era no passado. Segundo a pesquisa, a percepção da violência começa nas
pequenas coisas, como furtos. Os furtos são freqüentes nas escolas e o pior é que os
estudantes já vêem a situação como natural: “Se pega é porque não tem, é só comprar outro”.
O furto sendo visto com normalidade, fica difícil para os professores encararem essa situação.
O ato permanece sem conseqüências, comumente a direção não toma providências, e leva a
violência para além dos prejuízos materiais. A pesquisa assinala que quase 20% dos jovens
dizem já ter batido em alguém, dentro da escola. Cinco por cento admitiram já ter apanhado.

Um outro aspecto da pesquisa foi notar a agressividade das meninas. Quase 10% delas dizem
ter agredido alguém e 3% admitem ter apanhado. Geralmente, elas andam em grupos e
agridem colegas que estão usando uma roupa diferente, um tênis da moda ou material escolar
mais caro.
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As meninas estão tendo reações típicas dos meninos, brigam por xingamentos ou por estar
olhando feio uma para a outra. Nesse ambiente de confronto, a violência, às vezes, surge
como uma maneira de aprender a se defender. A grande tarefa é melhorar o ambiente escolar.

Há, também, com muita freqüência, invasão, por pessoas de fora da escola. A pesquisa fala
que em 55,8% das instituições pesquisadas houve invasões e em muitos casos o objetivo era
bater em estudantes. O ambiente no entorno é pesado e colabora com a desordem. Há relatos
de roubos, tiroteios e brigas perto das escolas.

Esse cenário de violência traz conseqüências de convivência, de relacionamento entre os
alunos e alunos e professores, dificultando a aprendizagem e até mesmo a permanência na
escola. Alunos e professores sentem medo da criminalidade no ambiente escolar.

O clima de insegurança no pátio e na sala de aula arrefece o ensino-aprendizagem. A violência
abala os fundamentos das práticas pedagógicas.

A conclusão da pesquisa é de triste situação. Diz a pesquisadora: “Vejo a escola
profundamente infeliz, que não se consegue pensar, se relacionar com a juventude, que tem de
ensinar. Sobre uma enorme frustração”.

Num ambiente como esse, marcado pela violência, pelo medo, como ressurgir para o
desenvolvimento, ostentado pelas grandes nações? Como investir nessa direção? Como
mudar as condições sociais que atingem educação e criminalidade?

Essas questões têm suscitado posicionamentos de educadores. Uma grande idéia vem
surgindo, a do pertencimento. Levar o estudante a engajar-se em problemas sociais de sua
comunidade, fazendo-o sentir um membro integrante dessa comunidade. Integrá-lo ao modo
de vida do lugar onde vive, buscando melhorá-lo. Atrelando-se o estudante a compromissos
sociais, é um valioso instrumento que vai refletir sua auto-estima, na sua identidade.

Esse é um dos encaminhamentos a que a escola deve postular. Incluir, ao conhecimento, o
sentido de pertencimento, de abraçar os valores da comunidade, de melhorar o ambiente, o
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aluno enfincando raízes no seu passado. Não é educação só em escola, mas no meio em que
vive o aluno.

Diz Gilberto Dimenstein que uma pessoa que não tem o senso de pertencimento pode
aproximar-se com muito mais facilidade das drogas e está muito mais predispostas à utilização
da violência, porque não tem nada a perder. Reforça o seu pensamento, dizendo: “As
universidades precisam inserir os jovens rapidamente em estágios, em trabalhos comunitários,
para que o estudante comece a lidar com a realidade”.

Sabemos que esse é um processo a médio e a longo prazo, mas é também uma grande
possibilidade de redimir a juventude, de fazê-la sentir que, por detrás dela, há uma estrutura de
vida, de família que ela precisa preservar. Essa propositura deve vir acompanhada de um
policiamento sério, de um sério combate à violência, ao crime.

* Supervisora de ensino aposentada.
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