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 Diz uma conhecida anedota que ao despertarem, na atualidade, uma pessoa 

que havia sido “congelada” em meados do século XIX, o choque foi total: assustou-se 

com os novos meios de transporte que via, surpreendeu-se com os arranha-céus, não 

conseguiu entender os computadores. Depois de tantos espantos, um ainda maior a 

aguardava: entrou em uma escola e a surpresa foi ver que ali nada mudara. Pois se 

esse personagem tivesse visitado a Escola dos Murais (EM), a piada perderia a 

(duvidosa?) graça. A julgar pelas observações realizadas, a EM sinaliza que – se não 

constituir exceção à regra, o que não suponho que seja nesse aspecto – a escola 

mudou, e não pouco. Talvez não do modo sonhado por muitos educadores, mas há 

que se reconhecer transformações significativas.  

 A começar pela sua materialidade. No nosso tempo, qualquer prédio pode 

abrigar uma instituição de ensino, seja ela pública ou privada. Nesse sentido, a escola 

que inspira este artigo é típica: ocupa um prédio que não foi construído para esse fim, 

carecendo de espaços outros que não os das salas de aula, e essas, por sua vez, se 

apresentam bastante problemáticas em seus formatos e proporções. Os muros altos 

escondem sua fachada e pouco lembram os “grupos escolares” idealizados no século 

de origem do nosso personagem anedótico. Estes, destacados nas paisagens urbanas 

pela grandiosidade da sua arquitetura, tinham o objetivo de difundir entre seus alunos 

e a população em geral “o apreço à educação racional e científica, valorizando uma 

simbologia estética, cultural e ideológica constituída pelas luzes da República” (Faria 

Fº & Vidal, 2000, p. 25).  

 Na verdade, no Brasil, essa escola monumental se configurou mais como projeto 

e desejo de alguns do que como realidade, pois de fato poucas foram construídas 

nesses moldes. Entretanto, esse modelo institucional ainda hoje é a referência que, 

para muitos, denuncia a falência da escola. 
‘Acabou tudo. Hoje em dia, não tem mais aquele respeito [...] Não se forma, não se canta 
hino, o uniforme é uma bagunça. É tudo um esculacho!’ (professora Paula, caderno de 
campo 1, 17/5/061) 

  

                                                 
1 Conversávamos na sala de professores, antes de começar uma reunião do Centro de Estudos. A 
professora havia me perguntado como andava a minha pesquisa e eu respondera que estava muito 
interessante, sem me alongar muito nesse assunto. Ela, então, comentou que achava que estava tudo 
muito difícil em educação e deu essa declaração que consegui anotar em parte (as chaves indicam que 
houve alguma fala que não pude registrar, mas que não alteraria o sentido da afirmação em questão). 
Todos os nomes referidos são fictícios. 
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 É importante lembrar que esse modelo não se restringia à sua 

monumentalidade. Data desse período também a generalização do que na época se 

entendeu como racionalização das práticas escolares: o ensino simultâneo a grupos 

organizados segundo faixas etárias, que permitiu, por sua vez, a estruturação do 

ensino em classes seriadas. Se as edificações grandiosas não se multiplicaram 

significativamente pelo país, esses modos de organização do trabalho escolar, por 

outro lado, se universalizaram de tal modo que hoje em dia encontram-se 

naturalizados entre a população em geral, assim como entre profissionais do ensino.  

 Apesar desse tipo de permanência, nosso personagem que viajou pelos séculos 

estranharia esse modelo quando em funcionamento em muitas escolas da atualidade, 

dado que se realiza em um contexto bastante diferenciado. O público é outro, o que 

traz cores e culturas antes ausentes nos espaços escolares, misturando-se agora 

gêneros, etnias, sotaques, estéticas e valores diversos. Detalhes como o uniforme que 

não é uniforme, a ausência (ou quase) de inspetores, os tempos vagos cotidianos por 

faltas de professores, tudo isso talvez o confundisse mais do que a arquitetura 

improvisada, ou mesmo a presença de artefatos eletrônicos pelo pátio da escola. No 

entanto, avalio que a mudança mais surpreendente a espantar nosso visitante seria a 

relação professor-aluno, irreconhecível para os que mantêm a referência da 

autoridade docente do grupo escolar. 

 Neste artigo, com base no estudo de caso desenvolvido em uma escola pública 

da rede de ensino municipal da cidade do Rio de Janeiro, discuto questões da 

autoridade e da ordem do direito no cotidiano escolar contemporâneo, tendo como 

principal interlocutor teórico o sociólogo francês François Dubet, nas suas formulações 

a respeito do que nomeia de declínio do programa institucional. 

 

 O estudo de caso 

O estudo de caso que dá origem a este artigo se desenvolveu em uma escola 

definida em consulta à Divisão de Educação da 2ª Coordenadoria Regional de 

Educação da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, quando se 

tentaram conciliar algumas necessidades: a escola deveria atender ao segmento do 6º 

ao 9º anos, posto que o foco da pesquisa estava nas questões de indisciplina e de 

violência escolar entre os adolescentes; deveria ter um Núcleo de Adolescentes 

Multiplicadores – NAM – em funcionamento, tido então como indicativo da disposição 

institucional de dialogar com as culturas adolescentes; não poderia estar situada nas 

chamadas áreas de risco, pois essa característica poderia marcar de forma 

indesejável o contexto a ser estudado, dado que interessavam as questões de 

indisciplina e de violência mais diretamente pertinentes ao universo escolar; não 
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poderia ser nenhuma das escolas em que havia trabalhado quando fui professora da 

rede municipal de ensino, pois queria garantir um olhar sem esse tipo de construção 

prévia. Não restaram muitas opções e, assim, cheguei à Escola dos Murais. 

Ao longo do ano letivo de 2006, a pesquisa passou pelos seguintes momentos: 

do final do mês de janeiro até o mês de maio, foram observadas as interações 

discursivas e as práticas não discursivas que tinham lugar na secretaria da Escola 

(onde se situa também a direção), nas reuniões de equipe (reunião de planejamento, 

centros de estudo, conselho de classe), no pátio e em outros espaços de estar dos 

estudantes (como o hall do prédio principal, escadaria do prédio anexo, portão e 

arredores da Escola), na sala de professores, no refeitório. Nesse período, fiz 

entrevistas formais com as gestoras da escola, com a professora responsável pelo 

NAM e com a professora da Sala de Leitura, que colaboraram para a construção de 

uma primeira visão geral da Escola.  

No final do mês de maio, passo a observar as aulas em quatro turmas diferentes 

– duas do oitavo ano (uma da manhã e uma da tarde) e duas do nono (também manhã 

e tarde). Quase todas as professoras2 autorizaram a observação das suas aulas, com 

exceção de uma das professoras de História, que alegou temer pelo uso do material 

construído, com base em relatos de colegas que haviam permitido estágio nas suas 

aulas e tiveram aspectos dos seus trabalhos divulgados de forma por ela considerada 

desrespeitosa. Tampouco foi possível assistir as aulas de música – por 

incompatibilidade de horário – ou de educação física, sendo esta última devido à 

seguinte situação: como a escola não possui quadra, essa aula acontece em outro 

espaço, em horário alternativo ao turno freqüentado pelos alunos; desse modo, não é 

atividade obrigatória, e, no período em que realizei essas observações, as turmas em 

questão não estavam freqüentando as aulas. Foram observadas, então, aulas de 

Artes, Ciências, Francês, Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática, em 

um total de 102 horas-aula assistidas, encerrando-se essa etapa da pesquisa no final 

do mês de outubro.  

Nesse período, mas também antes e depois dessas observações, coletei dados 

das fichas dos alunos das turmas de oitavo e de nono anos, buscando informações 

que pudessem auxiliar na caracterização daquele corpo discente. Procurei também ter 

acesso a todos os documentos que pudessem informar sobre a escola e seu 

funcionamento, como os “Registros de Classe”, conhecidos como “Livrão”, atas de 

reuniões do Conselho Escola Comunidade, Projeto Político Pedagógico, relatório de 

atividades do NAM, entre outros.  

                                                 
2 Embora houvesse também professores e não apenas professoras, eram em número reduzido; para 
evitar sua identificação, será mantida no texto a generalização pelo feminino. 
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Em novembro, retomei as entrevistas formais – com alunos, professoras das 

turmas observadas, coordenadora, inspetora e, mais uma vez, diretora – que só se 

concluíram no mês seguinte, já quase no final do período de aulas. Repetiu-se nesse 

momento o que já acontecera quando da observação das aulas: por razões variadas, 

mas principalmente devido ao elevado número de faltas de algumas professoras, era 

freqüente ir à escola e não conseguir realizar a observação ou a entrevista planejada, 

ou ter de esperar por algum tempo para fazê-lo; aproveitava, então, para retomar a 

observação da escola em geral3.  

A Escola dos Murais está localizada em rua aprazível, em bairro privilegiado da 

cidade do Rio de Janeiro. É uma escola relativamente limpa, com poucas pichações, 

mobiliário já bastante desgastado e aspecto geral de alguma penúria material 

(infiltrações em algumas paredes da escola, pintura precisando de renovação, sem 

quadras, laboratórios de Ciências ou de Informática). Conforme mencionado, o prédio 

é antigo e não foi concebido para abrigar uma escola, o que é informação da maior 

importância: por isso não há quadras ou planejamento acústico, as salas de aula são 

de tamanho variado, deixando algumas turmas em salas muito pequenas, outras em 

salas grandes demais, mas sempre com muito barulho vindo do lado de fora, seja da 

rua, do pátio ou dos corredores da escola. A sala de leitura, que fica conjugada à sala 

de vídeo, tem uma professora responsável, que estava organizando seu acervo 

(considerável, em termos quantitativos e qualitativos), até o final da pesquisa ainda 

indisponível para empréstimos aos alunos.  

Na secretaria da escola, chamavam a atenção os vários troféus e menções 

honrosas, por participações de alunos em mostras de dança, olimpíadas de 

matemática e outros projetos da Secretaria Municipal de Educação. Etiquetas 

renovadas em arquivos e gavetas apontavam para um ambiente de trabalho em 

atividade.  

                                                 
3 As observações foram registradas em cadernos de campo e, no caso das aulas, a partir do mês de 
agosto, em fichas codificadas com o objetivo de maximizar as anotações das informações de interesse, 
totalizando cerca de 580 páginas manuscritas e 150 fichas preenchidas. Quanto às entrevistas, foram 
realizadas 17 entrevistas individuais, gravadas, com os seguintes adultos da escola: diretora (duas 
entrevistas, uma no começo e outra no final da observação), diretora adjunta, coordenadora, agente 
educadora/inspetora, todas as professoras das aulas observadas, com exceção de uma das professoras 
de francês, que se aposentou em setembro. Com os estudantes, foram realizadas 9 entrevistas coletivas, 
também gravadas, que reuniram de 2 a 7 alunos das turmas observadas, em um total de 41 participantes. 
Na maior parte dos casos, esses coletivos foram formados espontaneamente, reproduzindo os 
agrupamentos já existentes no cotidiano da Escola. Pude contar também com um survey realizado entre 
alunos desta e de mais cinco escolas da rede pública municipal, para a pesquisa As escolhidas – 
compreendendo as escolas de alto prestígio da rede pública do Rio de Janeiro, coincidentemente 
desenvolvida no período de 2005 a 2007, pelo Gesed – Grupo de Estudos de Sistemas Educacionais, 
coordenado pelo professor Marcio da Costa, da Faculdade de Educação da UFRJ, com quem realizei 
produtivo “escambo acadêmico”: cedi ao Gesed entrevistas realizadas com professores da Escola e pude 
ter acesso aos dados do survey relativos à EM.  
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Os murais reiteravam essas primeiras impressões e justificam o nome fictício 

aqui empregado para referência à escola pesquisada, por razões diversas. Durante 

todo o ano da observação, foram permanentemente renovados com trabalhos de 

relativa elaboração e, em geral, muito bem cuidados. Os corredores ficavam vivos de 

cor, presença e intenção: os trabalhos só estavam nos murais, porque houvera aulas, 

porque alunos delas participaram, e porque professoras se dispuseram a arrumá-los 

em exposição. Quem já montou um mural escolar sabe do tempo e do trabalho que a 

mais simples das suas versões demanda. Em outras palavras, esse aspecto do 

ambiente comunicava uma escola em atividade, produzindo, trocando4, se 

organizando, e revelava também a presença de trabalho comprometido. Contudo, no 

decorrer da observação, esses murais foram, na minha interpretação, se multiplicando 

em significado e propósito, evidenciando a pluralidade que se apresentara inicialmente 

na forma de uma única escola: dinâmicas diversas resultavam nos materiais ali 

expostos e distintas motivações animavam suas autoras; ocupavam os corredores, 

porém não as salas de aula; com freqüência, apareceram como alvo preferencial do 

vandalismo de alguns alunos. A referência aos murais no nome dado à escola cumpre, 

assim, uma dupla função: rende justa homenagem ao trabalho de profissionais 

atuantes naquele espaço e lembra da complexidade da tarefa de interpretação de 

qualquer dado de observação em pesquisa. 

Aos poucos, essas impressões primeiras deram lugar à constatação de se tratar 

de uma “escola de prestígio”5. Conforme observa Costa (2007, p. 10): “A imagem 

externa de uma escola seria um elemento que proporciona competição pelo acesso a 

ela, o que permite algum tipo de seleção por parte de sua burocracia, no caso de 

imagens valorizadas”. Não presenciei práticas de seleção, mas certamente a Escola 

dos Murais possui “imagem valorizada”, e a caracterização do corpo discente, apesar 

de apresentar algum nível de diversificação, aponta para alguns indicativos de 

atendimento a grupos sociais mais favorecidos: poucos moradores de favelas; 

presença, ainda que minoritária, de alunos filhos de pais com escolaridade de nível 

superior6; maioria auto-declarada branca; praticamente nenhum aluno declarado 

trabalhador; maior parte de estudantes que não repetiu nenhuma série na sua vida 

escolar7. Complementa a informação sobre a origem social dos alunos dessa escola, o 

levantamento da ocupação profissional dos responsáveis, que revelou um grande 
                                                 
4 Era comum a cena de alunos e professoras em frente aos murais, efetivamente lendo essas produções. 
5 Concordando com Costa (2007, p. 1), “reconhecemos a possível fluidez desse conceito de ‘prestígio 
escolar’. No entanto, em estudo anterior, observamos nítida diferenciação traçada pelas burocracias 
educacionais – seja em níveis administrativos intermediários seja no corpo funcional das escolas – e, 
principalmente, pela população de alunos e seus parentes quanto a uma intrincada teia hierárquica 
composta pelo sistema público em estudo”.  
6 Informações baseadas nas fichas dos alunos. 
7 Dados do survey realizado pelo Gesed. 
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número de filhos de porteiros, taxistas, motoristas, esteticistas, suboficiais militares, 

funcionários públicos de nível médio, uma minoria de profissionais liberais, como 

advogados, psicólogos, professores e um número semelhante de profissões de menor 

status social e/ou remuneração, como camelôs e empregadas domésticas8.  

Outros dados podem ajudar a compor um quadro geral do contexto pesquisado. 

A escola atendia do 1º ao 9º anos, com um total de cerca de 870 alunos, e lida com 

pressão constante para ampliar esse atendimento. A esse respeito, a diretora informou 

que, gradativamente, todos os espaços da escola foram sendo transformados em 

salas de aula, e as turmas lotadas até o limite da capacidade física da escola. Na 

verdade, pela minha experiência, lotadas para além desse limite: quando da 

observação das aulas nas turmas de oitavo ano, várias vezes, tive problemas para 

conseguir um lugar para sentar nas salas de aula, sempre repletas; ainda mais grave 

foi a situação presenciada na turma de oitavo ano do turno da tarde, quando, em 

época de provas, com a presença massiva dos alunos, não havia lugar para todos se 

sentarem na sala de aula, sendo feitos arranjos bastante problemáticos9, para que os 

últimos a chegar pudessem se acomodar de algum modo para fazer a prova.  

Mas não faltavam apenas carteiras na Escola. Faltava verba para manutenção 

do prédio, para renovação do restante do mobiliário escolar, para comprar tinta e papel 

para a fotocopiadora. Segundo as gestoras, faltavam também funcionários para o 

serviço burocrático, coordenação pedagógica e inspetores para os alunos 10, o que as 

levava a assumir um número excessivo de tarefas, que tornavam seu tempo na escola 

sempre insuficiente e sua atuação limitada, o que foi confirmado pelas minhas 

observações. 

Apesar do todos os problemas citados, a EM ainda contava com condições 

privilegiadas em vários aspectos, quando comparada com grande parte das demais 

escolas da rede pública de ensino da cidade. Embora não houvesse buscado uma 

escola com condições diferenciadas, tal especificidade proporcionou uma 

oportunidade de estudo por si significativa: os problemas com a autoridade e com a 

ordem do direito identificados pela pesquisa aconteciam em um dos contextos mais 

favoráveis da rede, no qual, a despeito dessas melhores condições gerais, emergiram 

                                                 
8 Informações baseadas nas fichas dos alunos. 
9 Como carteiras na entrada da sala de aula, que, por esse motivo, não podia ter sua porta fechada, para 
diminuir um pouco o barulho que vinha de fora, como seria desejável. 
10 No segundo semestre, a escola recebeu uma funcionária concursada para o cargo de “agente 
educadora”, que teria a função tradicionalmente denominada de inspetora: sendo apenas uma para toda a 
Escola, sua remuneração ia pouco além de um salário mínimo e não recebeu qualquer preparação ou 
orientação para seu trabalho – o resultado dessa perversa equação foi que pouca diferença fez seu 
ingresso na Escola. Nessa mesma época, recebeu também uma professora que assumiu o cargo de 
coordenadora pedagógica, que, entretanto, teve de se dividir entre diversas outras tarefas, inviabilizando-
se desse modo um trabalho de coordenação propriamente pedagógica sistemática e consistente.  
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dificuldades que pareceram se remeter a problemáticas mais amplas da 

contemporaneidade e não apenas àquela circunstância particular.  

Por fim, é importante ainda situar o estudo em suas interlocuções teóricas, 

mesmo que de modo breve, como impõe o formato deste texto. A teorização de Vera 

Candau (2006, 2002a, 2002b) proporcionou a interlocução de base para as discussões 

dos processos de ensino-aprendizagem abordados, que também contaram com 

contribuições de Norbert Elias (1993, 1994), para tratar do sentido da regulação do 

coletivo escolar, e de Mikhail Bakhtin (1993, 2003; Bakhtin/Volochinov, 1996), nas 

questões da linguagem, além de François Dubet (1996, 2002; Dubet & Martucelli, 

1998), para pensar a autoridade e a ordem de direito no cotidiano da escola da 

atualidade – tema central do presente artigo. 

 

Declínio do programa institucional escolar 
Sabemos o que se perdeu, mas ninguém sabe ao certo o que se ganhou desde que os 
meios audiovisuais implantaram sua hegemonia. Entre o que se perdeu, é preciso contar 
as identidades cristalizadas e os velhos preconceitos: hoje é comum a condenação de 
atitudes (como o machismo e a violência doméstica) que pareciam pertencer à natureza 
das coisas. Entre o que se perdeu, também devemos contar a obediência cega a formas 
tradicionais de dominação simbólica (como a do caudilho, a do senhor, a do padre, a do 
pai, a do professor).  (Sarlo, 2004, p. 104) 

 
 Identidades cristalizadas e preconceitos que impunham essências sobre formas 

de vida mais dinâmicas do que o sujeito uno e autocentrado projetado pelo iluminismo 

não deixarão saudades; a obediência cega das hierarquias sociais da tradição 

tampouco. Mas o que se coloca em sua substituição para a regulação dos coletivos 

sociais da atualidade? 
P – É, é verdade, é verdade... Pensando, bom, então... Mas... Você falou de violência 
aqui e teria alguma outra questão disciplinar que você acha que... 
E – É... eu acho que, por exemplo, eles são, eles têm, eles são muito mal educados, no 
sentido mesmo da palavra. Por exemplo, não sabem a hora de ficar quietos, é, eles... 
Parece que muitas vezes se desligam do lugar onde estão e tomam atitudes assim, 
completamente... falta de educação mesmo. Falam alto, dão um berro fora de propósito 
ou ouvem discman na hora da aula. Você tem de ficar chamando a atenção... Falta de 
educação mesmo, aquela educaçãozinha básica. Não sei... Talvez os pais estejam 
preocupados com a formação, é... formação, digamos, assim, mais voltada pra profissão, 
pro estudo, mas não pra parte de limites, né, aquela educação que vem de casa, que a 
gente traz de casa e isso acho que tá afetando de modo geral, nem é só aqui não, de um 
modo geral na educação, eu percebo. Você vê: o pai vem buscar aqui na porta da 
escola, o aluno completamente sem educação, e o pai não chama a atenção. Não tem 
mais aquela coisa de família mesmo, educando, não tem mais. (entrevista com a 
professora Silvana) 

 
 Segundo os demais registros da pesquisa, na perspectiva quase unânime dos 

adultos da EM, a família está ausente física e/ou simbolicamente, o que dificulta seu 

trabalho, pois fica faltando “aquela educaçãozinha básica” que a ela caberia. Porque 

trabalham fora de casa na maior parte do seu tempo e não sabem do que se passa, 
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porque se sentem culpados por essa ausência, porque têm pena dos seus filhos, que 

são jovens e deveriam se divertir nessa idade, porque não querem se aborrecer – os 

motivos apontados foram vários, mas houve grande convergência no depoimento das 

professoras e gestoras entrevistadas no sentido de atribuir aos pais a 

responsabilidade pela suposta falta de limites dos alunos da Escola. Ou seja, teria 

caído a “obediência cega” aos pais, mas a Escola e as professoras não pareciam se 

sentir em condições de suprir essa falta e dela se queixavam cotidianamente, não 

apenas nas entrevistas. Entretanto, é digna de nota a cena presenciada na aula que 

abriu o ano letivo, em auditório de outra instituição de ensino próxima à EM, assim 

relatada no caderno de campo 1, em 6/2: 
Professora Sílvia: necessidade do livro didático (existe um exemplar para cada aluno); 
falou que a escola era o caminho para a universidade: tem um filho de 15 anos e, 
lembrando experiência própria, defendeu a necessidade de acompanhar de perto os 
filhos, que dar limites e acompanhá-los é mostrar amor – foi muito, muito aplaudida pelos 
responsáveis e professoras presentes. 

 
 A julgar pela visão daquele auditório, não haveria dúvidas por parte das famílias 

quanto à necessidade de se trabalhar a questão dos limites na educação dos 

adolescentes, nem por parte das famílias, nem por parte dos educadores. Onde 

estaria o problema então? 

 Na verdade, problemas com questões de autoridade não apareceram como 

exclusividade do âmbito familiar. Ao longo da pesquisa, registrei, na escola, sinais de 

desconforto com o lugar do não, assim como suposições de que eu não aprovaria 

medidas de regulação fundadas na autoridade adulta, nesses momentos visivelmente 

indistinta de autoritarismo. O caso da professora Violeta é exemplar: mais de uma vez, 

falou-me em “chibata” para definir seu modo de regular o trabalho em sala de aula. O 

tom da sua fala parecia de aviso: justificava-se e me prevenia quanto ao que ia 

encontrar nas minhas observações, ficando subentendido que supunha que eu 

desaprovaria seus métodos de condução das aulas. Quando assisti às suas aulas, em 

quatro turmas diferentes, no turno da manhã e no turno da tarde, não se confirmou o 

quadro por ela descrito, pois a “chibata” apareceu na forma de regras claras e 

coerentes, o que foi reconhecido e valorizado pelos alunos em entrevistas formais e 

informais11. 

 No livro Le déclin de l’institution (2002), o sociólogo francês François Dubet, 

assim como Beatriz Sarlo, também relaciona a hegemonia dos meios audiovisuais na 

atualidade com o contexto de profundas transformações das hierarquias tradicionais 

de autoridade hoje em curso: “O mundo da mídia não se estrutura segundo qualquer 
                                                 
11 A generalização se justifica: houve unanimidade entre os alunos nesse ponto – todos afirmaram a 
qualidade da sua aula. Observe-se que alunos de posturas e situações bastante diferenciadas entre si 
compartilhavam essa avaliação. 



 9

ordem, segundo qualquer projeto ou segundo qualquer hierarquia que não a 

concorrência pela conquista de mercados e de públicos” (2002, p. 5512). Desenvolve 

em maior detalhe a análise dessa conjuntura, propondo que vivemos um contexto de 

declínio das instituições, do qual decorrem problemas de legitimidade e de autoridade 

para a escola contemporânea. Para tanto, articula a sociologia do trabalho com a 

sociologia da socialização, buscando responder a seguinte questão: “Que mudanças 

acarretam, para os processos de socialização, o declínio e as mutações do programa 

institucional?” (ibid., p. 33813). Tal reflexão faz parte de um projeto mais amplo de 

discussão dos processos de socialização na atualidade, em que prioriza os espaços 

de atuação profissional, o que exclui, portanto, o âmbito familiar. Nessa publicação, 

baseia-se em pesquisas realizadas em três grandes domínios do “trabalho sobre o 

outro”: educação, saúde e trabalho social (ibid., p. 9-1114). 

 Para Dubet, as instituições moderno-republicanas não estão passando por uma 

crise, pois seu declínio é irreversível, partícipe da própria modernidade, que, 

paradoxalmente, engendrou não apenas esses programas institucionais, como 

também o caminho para a sua implosão. Apesar de esse processo ter se acelerado de 

modo significativo a partir das últimas décadas do século XX, já vinha sendo gestado 

pelas contradições estruturais das instituições. Estas deveriam articular os objetivos de 

formação de sujeitos, segundo valores ditos universais, e de sua socialização, além da 

integração social, tanto dos indivíduos por ela formados, quanto da própria sociedade 

em geral, em um sentido sistêmico. Todavia, esse mesmo mundo moderno trazia a 

valorização da razão crítica e do direito de autodeterminação dos indivíduos, com 

conseqüente criação de espaço para a diversidade de valores, ou, pelo menos, para a 

reivindicação da legitimidade dessa diversidade (ibid., p. 373). Desse modo, em 

especial a partir das explosões críticas dos anos 60-70, as instituições foram 

fortemente contestadas pela dimensão de dominação que lhes era intrínseca, como 

também por se colocarem fechadas e com pretensões de fixidez em um contexto de 

fluidez crescente e de multiplicidade de valores e demandas sociais (ibid., p. 52). Na 

verdade, o sentido mesmo dos programas institucionais – a busca da homogeneização 

ou, pelo menos, a hierarquização estável de valores – revelou-se sua mais grave 

fragilidade, não resistindo às contradições que deveria conciliar. Em sociedades 

democráticas e capitalistas, o valor da igualdade proclamado pela democracia choca-

se com a desigualdade justificada nesse sistema pelos princípios da meritocracia; 

                                                 
12 “Le monde des médias n’est structuré par aucun ordre, par aucun projet et par aucune hiérarchie en 
dehors de la concurrence pour la captation des marchés et des publics”.  
13 “Que changent le déclin et les mutations du programme institutionnel dans les processus de 
socialisation?”. 
14 “travail sur autrui”. 
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além disso, trata-se de sociedades simultaneamente individualistas e sociais: o 

indivíduo é chamado a se realizar segundo o que seria, nessa perspectiva, sua 

natureza essencial, mas também se espera dele o respeito às regulações e aos 

modos hegemônicos do coletivo.  
[...] não há ruptura com o programa institucional, não há passagem brutal de um modelo 
a outro, mas sim um tipo de longa implosão proveniente da própria modernidade, quando 
persegue um processo de racionalização, de desencantamento e de diversificação da 
vida social e das suas representações. (ibid., p. 5315) 

 
 A instituição escolar foi particularmente atingida pela massificação do seu 

atendimento, o que implicou um amplo processo de diversificação do seu corpo 

discente, que tornava mais e mais difícil a unidade projetada por esse programa 

institucional. Além disso, no caso dos jovens e adolescentes, a crescente autonomia 

que lhes foi socialmente concedida passou a se chocar com a pretensão de imposição 

do papel de aluno isolado das suas demais experiências sociais (ibid., p. 347-348). 

Entre diversos outros sinais, poderia citar, como exemplo das várias evidências da 

pertinência dessa argumentação de Dubet também no contexto do estudo de caso em 

questão, a reinvenção cotidiana do uniforme, por parte dos alunos da EM, que trazia 

para o espaço escolar a vida juvenil traduzida em mil adereços imprevistos no 

desenho homogeneizador da calça jeans e camiseta padrão. Mas foi na sala de aula 

onde se pode constatar com maior clareza  um dos aspectos mais problemáticos do 

quadro de declínio da instituição escolar analisado por Dubet: a crise da autoridade 

docente. 

 

Crise da autoridade 
 As observações de aulas na EM confirmaram várias proposições de Dubet 

relativas à crise da autoridade que decorre do declínio do programa institucional.  

 Em primeiro lugar, a autoridade de fato vive uma situação crítica e de 

transformação, porém não deixou de existir e de organizar as relações sociais em 

alguns contextos. No caso da autoridade docente, esse quadro pode ser exemplificado 

pelo seguinte registro da pesquisa: 
P – Tá. Mas e a turma? O que vocês acham do comportamento das turmas nas aulas? 
Giovanna – Ah, depende. Tem aula que fica legal e tem aula que enlouquece. [risos] 
P – Mas depende de quê, Giovanna? 
Giovanna – Depende do professor, ué...  
(entrevista com alunos do 8º ano) 

 

P – Mas e a turma nessa história? Do jeito que vocês falam, fica parecendo que é só o 
professor que tá em sala de aula... 

                                                 
15 “il n’y a pas de rupture avec le programme institutionnel, pas de passage brutal d’un modèle à l’autre, 
mais une sorte de longue implosion issue de la modernité elle-même quand se poursuit le processus de 
rationalisation, de désenchantement et de diversification de la vie sociale et de ses répresentations.” 
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Marta – A turma só se comporta se o professor põe moral. 
Carla – É, até o Jackson fica quieto na aula da Violeta, mas no resto... 
Sílvio – Não, na da Aline todo mundo fica quieto. 
P – É? Por quê? 
Sílvio – Porque todo mundo tem medo dela! [risos] 
(entrevista com alunos do 9º ano) 
 

 “Depende do professor, ué...” – a interjeição do final desse enunciado diz muito 

da naturalidade com que os alunos pareciam encarar o protagonismo das professoras 

no seu processo de ensino-aprendizagem, sugerindo mesmo o desconhecimento da 

possibilidade de haver alternativas a esse modelo de ensino tão absolutamente 

centrado na professora. Como exemplificam os recortes acima destacados, nas 

entrevistas, esse padrão ficava claro: quando indagados sobre a turma ou sobre os 

alunos, em relação a questões de regulação do coletivo, as respostas dos 

entrevistados com freqüência traziam o foco novamente para a autoridade professoral, 

nelas depositando toda a responsabilidade pela produtividade dos encontros 

escolares. Essa perspectiva contrastava com os depoimentos das professoras 

entrevistadas, que freqüentemente responsabilizavam os alunos pelos problemas de 

comportamento que enfrentavam em sala de aula, fosse pela sua “falta de educação”, 

responsabilidade da família, fosse pelo desinteresse generalizado pela escola que 

derivava da sua condição etária e geracional: 

 
E – [...] Nessas séries, eles são mais difíceis também, a indisciplina é pior. Já vêm muito 
mal educados de casa, a gente não consegue dar jeito não. (entrevista com a professora 
Paula) 

 
E – [...] como eu vou lidar com o problema de um desinteresse que é crônico, de uma 
coisa que parece que a escola não tem nada a dizer para os alunos, nada de que o 
professor faça, mesmo sendo professores bons que se importam – claro que tem aquele 
professor que não está nem aí, mas eu sei que tem pessoas que se importam – e nada 
do que você faça parece que prende, nada do que você faça parece significativo. Acho 
que o grande problema de indisciplina na escola vem daí. É uma geração diferente, que 
quer coisas que a escola não dá. (entrevista com a professora Cláudia, uma das 
gestoras) 

 
 Apesar de não poder concordar com o entendimento aparente dos alunos e das 

professoras citados, isto é, embora considere que o encontro da sala de aula dependia 

de muitos outros fatores além do encaminhamento que as professoras davam às aulas 

e da condição dos alunos, as observações apontaram que, uma vez estabelecida a 

situação de sala de aula, diversas ações estudantis de fato variavam conforme a 

atuação da professora presente. Interpreto essa constatação como evidência de que 

ainda havia lugar para a autoridade docente naquele contexto, a depender da atuação 

da professora. Conforme afirma Dubet, no quadro mais geral de declínio da instituição 

escolar, a autoridade docente não propriamente desapareceu, antes se transformou, 

tendo agora de ser reconstruída, reafirmada e justificada a cada dia, pois os papéis de 
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aluno e de professor não estão mais naturalizados e sua definição está sempre 

propensa a questionamentos. 
O desafio da construção de uma ordem escolar não constitui novidade radical, mas ele 
foi consideravelmente reforçado pelo declínio do programa institucional, que vem 
acompanhado, para os professores, de uma crise da autoridade. Sua autoridade não 
acontece mais por si só, ela não mais repousa sobre uma tradição indiscutível e ‘natural’, 
aquela em que se concede à ciência e ao conhecimento uma ordem sagrada. (Dubet, 
2002, p. 155)16 

  
 A análise dos registros de observação das aulas na EM confirma seus 

argumentos. As aulas da já citada professora Violeta exemplificam o esforço que tinha 

de ser depreendido para garantir o exercício da autoridade docente em sala de aula. 

Da chamada – que não era feita em ordem alfabética, para que os alunos se 

mantivessem ligados à atividade em curso – ao ritual exigido aos atrasados para 

entrar em sala de aula – um cumprimento e pedido de licença em formato combinado 

e bem humorado – praticamente todos os detalhes da sua aula pareciam voltados a 

afirmar sua presença e centralidade em sala. Buscava cuidar da atenção de toda a 

turma, chamando constantemente os distraídos e sonolentos à participação no diálogo 

desenvolvido em aula. Mas é importante assinalar também que sua autoridade não se 

fundava apenas na constância e na abrangência do seu próprio exercício. 
Carol – A Marluce é uma professora boa, se dá bem, brinca com a turma, mas quando 
ela, sei lá, ela tem que dar esporro, ela humilha muito... Ela fala, pô, ela humilha 
demais... A Violeta não, ela conversa e tudo... A Marluce, ela dá aula na boa, ela brinca 
com a turma, mas na hora de humil... de brigar com o aluno, ela humilha pra caraca! 
P – Só um minutinho, Moranguinho... 
Moranguinho – Eu não acho não, eu acho que todo mundo só respeita ela, porque tem 
medo que ela esculache geral na frente, sabe por quê? Ela vai, esculacha todo mundo, e 
aí a gente não pode falar nada! Uma vez, tava eu e a Xuxu de casaco, a gente tava na 
frente do ventilador, então, a gente tava com frio, aí ela virou e falou assim: ‘pra estar de 
casaco, só pode estar doente ou demente!’ [exagera a voz da professora] Olhando pra 
mim e pra Xuxu... Pô, cara, eu não faço isso com ela, ‘pra dar aula de [...] só tem que ser 
demente mesmo!’ [risos] Eu não falo isso! Por que ela faz isso comigo? 
Carol – Eu acho isso também, eu acho que ela humilha muito as pessoas... Se for botar 
na balança e ver, as duas têm moral, mas ela é respeito mesmo, a outra, não, é medo. 
(entrevista com alunos do 8º ano) 

 
P – Deixa eu perguntar... Dessas aulas que vocês mencionaram, quais vocês acham que 
funciona melhor, que dá mais pra prestar atenção e aprender? 
Saulo – Vou falar por mim, assim, eu consigo... Nas aulas que eu consigo aprender, 
assim, as aulas da Violeta, eu consigo aprender, porque a forma que ela leva a aula dá 
pra você entender... Numa forma... 
Lourenço – Ela brinca... 
Saulo – De um jeito dinâmico, deixa todo mundo interessado e como isso deixa legal a 
aula. Mas também não deixa o moleque ficar maluco, tocar muita zona, ela sabe falar, aí 
neguinho fica na boa, fica todo mundo ligado. 
Lourenço – E ela não falta nunca, tá sempre lá, ela acha que a aula é importante pra 
gente. Com a Aline, não consigo aprender porque... Sei lá... Ela é muito arrogante... Sei 

                                                 
16 “L’épreuve de construction d’un ordre scolaire n’est pas une nouveauté radicale, mais elle s’est 
considérablement renforcée avec le decline du programme institutionnel, qui s’accompagne pour les 
professeurs d’une crise de l’autorité. Leur autorité ne va plus de soi, elle ne repose plus sur une tradition 
indiscutable et ‘naturelle’, celle que l’on accorde à la science et à la connaissance dans un ordre sacré.” 
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lá... Ela trata muito a gente mal... E falta pra caramba! Só quem pode falar é ela! Por que 
que ela pode e eu não posso? Tem que ficar a aula toda parado, não pode falar nada! 
Fala sério! 
P – Quando o professor trata mal, é, você está dizendo que aí não dá pra aprender... Por 
quê? 
Lourenço – Ah, sei lá. Ela explica bem, mas eu não tenho interesse não. 
Saulo – Você fica com raiva do professor, acho que é isso. Você fica com raiva do 
professor e a matéria fica mais chata do que já é... Aí não dá pra colaborar não, é tocar 
terror mesmo! [risos] 
(entrevista com alunos do nono ano) 

 
 Mais uma vez, esta pesquisa confirma proposições de Dubet – neste caso, em 

parceria com Martucelli (1996, p. 148) – a respeito da escola contemporânea: “Os 

estudantes contestam menos a autoridade do que exigem consideração e 

reciprocidade de atitudes”17. A professora Violeta podia cobrar porque “ela sabe falar”; 

podia exigir trabalho, porque cumpria com o seu. No espaço pesquisado, a 

reciprocidade parecia de fato se tornar elemento chave nas relações pedagógicas no 

contexto da escola desinstitucionalizada. 

 A postura dessa professora – tomada aqui como exemplo, porém não a única a 

desenvolver as práticas assinaladas pelos alunos citados – contrastava com a de 

outras professoras, que não tomavam para si a pesada carga desse controle tão 

amplo da sala de aula. 
‘Gostaria de sublimar, de fazer de conta que não está acontecendo nada. Professor não 
tem que ficar correndo atrás de aluno pra assistir aula. Mas eu não consigo, não tenho 
sangue de barata. [p] Eu estou me aborrecendo!’ (professora Alice, observação de aula 
em turma de 9º ano, 14/9/06) 

 
 As práticas discursivas e não discursivas dessa e de algumas outras professoras 

sinalizavam que de fato não consideravam que a elas caberia esse tipo de autoridade, 

a ser diária e laboriosamente reconquistada e argumentada. Alternavam uma aparente 

indiferença com duras repreensões às turmas, sendo geralmente pouco produtivas 

nas suas intervenções, pois nas suas aulas o nível de dispersão costumava ser 

significativo, visivelmente comprometendo a produtividade dos processos de ensino-

aprendizagem em andamento. 

 

Personalização da regulação do coletivo escolar 
 A necessidade de reconquista cotidiana da autoridade no espaço escolar não 

apareceu apenas nas salas de aula. Na Escola como um todo, percebia-se que o lugar 

do profissional do ensino e o lugar do estudante não estavam dados, o que trazia 

implicações diversas para as práticas pedagógicas observadas. Destaco, neste item, a 

questão da tendência à personalização da regulação daquele coletivo: na ausência ou 

                                                 
17 “Les collégiens contestent moins l’autorité qu’ils n’exigent des égards personnels et une réciprocité 
d’attitudes.” 
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desestabilização da ordenação institucional, que definia papéis e regras de atuação e 

convívio, impunha-se, muitas vezes, o arbítrio pessoal daqueles que de fato arcam 

com a reconstrução diária desses papéis e regras. 
Existe aí, sem dúvida, um gosto pelo engajamento e um senso de sacrifício, mas pode 
também haver uma razão mais forte e mais profunda: sem esse engajamento, sem esse 
‘uso de si’, o ofício se tornaria simplesmente impossível, tamanha é a distância entre as 
normas estatutárias, o ideal profissional e as condições reais de trabalho. (ibid., p. 15118) 

 
 Já nos primeiros tempos da observação da EM, a freqüência de termos que 

expressavam gostos e modos pessoais/privados em assuntos de caráter público 

chamou a atenção:  
‘Aquele bonezinho odioso, pelo amor de Deus!’ (caderno de campo 1, reunião de pais na 
abertura do ano letivo, 06/02) 

 
 Essa fala foi registrada em um dos primeiros contatos com a Escola. Uma das 

gestoras estava informando pais de todo o corpo discente a respeito de diversas 

regras da instituição, fazendo pedidos de colaboração e apresentando as professoras 

que compareceram ao encontro denominado como aula inaugural no calendário 

escolar. O registro desse encontro foi feito na forma de tópicos, na tentativa de anotar 

o máximo possível do observado, e o enunciado acima é um desses tópicos, ao qual, 

mais tarde, relendo essas anotações em casa, acrescentei o seguinte comentário: “O 

boné é sempre uma questão nas escolas, mas o que me intriga aqui é a justificativa 

dada para a sua proibição – odioso? Por que odioso? A ver”. O prosseguimento das 

observações evidenciou que este não havia sido um episódio isolado, pois diversas 

situações semelhantes foram registradas ainda no primeiro mês de pesquisa na 

Escola, como exemplificado a seguir: 
Enquanto anotava os dados das fichas dos alunos da 701, entreouvi na secretaria a 
diretora dizendo para um aluno: ‘Caraca? Caraca, pra mim, é bicho!’. E prosseguiu, 
comentando, em voz alta, que detestava (pode ter usado outro verbo, porém não mais 
leve ou menos pessoal do que esse) essa expressão. (caderno de campo 1, 16/2/06) 

 
Depois de acompanhar a entrada dos alunos, vou para a secretaria, continuar com as 
anotações das fichas dos alunos. Os atrasados têm que passar pela secretaria, porque o 
portão principal já foi fechado. Um rapaz sem uniforme chega e fala com Leonor [‘amiga 
da escola’] alguma coisa que não consigo entender, mas chego a ouvir parte da sua 
resposta: ‘Você tá cansado de saber que a diretora não quer ninguém sem uniforme’. O 
menino não parece dar muita atenção e segue entrando na Escola. É digno de nota que 
o motivo para ele não vir sem uniforme é porque a diretora não quer, não porque essa é 
uma regra da escola. (caderno de campo 1, 22/02/06) 

 
 Haveria o que discutir acerca das implicações e sentidos das preocupações 

adultas acima relatadas, mas o interesse primeiro neste ponto da reflexão está nos 

                                                 
18 “Il y sans doute là un goût de l’engagement et un sens du sacrifice, mais il peut aussi y avoir une raison 
plus forte et plus profonde: sans cet engagement, sans cet ‘usage de soi’, le métier serait devenu 
simplement impossible, tant est grande la distance entre les normes du statut, l’idéal proféssionnel, et le 
conditions réelles du métier.” 



 15

termos com que esses atos de regulação se expressavam. A intervenção na 

linguagem do estudante é um debate em aberto: pode-se bem argumentar que é 

importante para o aluno o aprendizado da pertinência ou não de determinados 

gêneros de discurso19 em contextos interacionais específicos – mas não era isso que 

estava em questão. O que se informa ao aluno é que aquele termo não deve ser 

utilizado, porque não é do gosto da diretora da EM e não porque se coloca inadequado 

naquele espaço. De modo semelhante, o argumento para a utilização do uniforme 

também passa pelo agrado a essa pessoa, e não, conforme já assinalado quando da 

observação, por regras explícitas da organização daquele coletivo.  

 Os registros citados são exemplares do gênero discursivo preferencial da gestão 

da Escola dos Murais e repetiram-se em diferentes situações observadas. As 

repreensões a alunos, por exemplo, iniciavam-se, com muita freqüência, por verbos 

que indicavam vontade pessoal, sem referir regulação pública: “Eu não quero você me 

contrariando! Vai pra sala agora!” (caderno de campo 1, uma das gestoras fala com 

aluno no pátio, 02/05/06). Eu detesto, eu sou apaixonada, eu adoro, eu morro de 

raiva... Não apenas o campo semântico privilegiado remete ao afeto, como também a 

recorrência do pronome pessoal na primeira pessoa do singular aponta para uma 

perspectiva personalista das situações de regulação daquela configuração social. 

 Em reunião de pais, ao final do primeiro bimestre do ano letivo, o tom informal da 

fala de uma das gestoras igualmente se destacava. Além da entonação, mais uma vez 

as escolhas lexicais sinalizavam para um gênero de discurso mais familiar do que 

público-formal: por exemplo, ao responder a uma mãe de aluno do oitavo ano, que 

estava encontrando dificuldades em determinada disciplina, afirma: “Mas a Margarida 

é uma mãezona! Fala com ela, vê o que tá acontecendo...” (caderno de campo 2, 

24/5/06). Pelas minhas observações, a professora Margarida era uma profissional 

competente e dedicada, mas também, sem dúvida alguma, uma professora querida 

por muitos estudantes e que explicitava freqüentemente sua ênfase na via afetiva na 

relação com seus alunos. Essa gestora, entretanto, ressaltou apenas este último 

aspecto, secundarizando a excelência da dimensão técnico-profissional da sua 

atuação. Nas entrevistas, essa mesma gestora manteve o tom familiar-afetivo em 

grande parte dos depoimentos registrados. 

                                                 
19 Noção bakhtiniana: gêneros de discurso são “tipos relativamente estáveis de enunciados” (Bakhtin, 
2003, p. 262) pertinentes aos diversos campos de utilização da língua. Desse modo, haveria, na 
sociedade em geral, grande heterogeneidade de gêneros de discurso19, desde as réplicas do cotidiano – 
também múltiplas em função da situação e da relação existente entre seus participantes – até os 
discursos padronizados dos contextos públicos formais ou os diferentes estilos literários. Esses gêneros 
se distinguem, entre outros aspectos, pelo conteúdo temático referido, pelo estilo da linguagem, isto é, 
pela “seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua” (ibid., p. 261), e pela 
“entonação expressiva” (ibid., p. 284).  
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E – Em 88, quando nós assumimos, eu e a Luana, nós tínhamos uma meta, nós já 
éramos então apaixonadas pela escola e principalmente pela educação, sempre fomos. 
Nós fizemos uma promessa de erguer a escola. 

 
E – [fs] Que foi um caso de recuperação incrível, o Saulo, né? [fs] 
P – Isso, isso, isso. Ele vai mesmo pra Campinas? 
E – Acho que vai, acho que vai. O Saulo é meu filho, meu filho, como é que fala? Meu 
filho pródigo. Porque o Saulo deu trabalho. Foi um dos alunos, um dos alunos que a 
gente teve problema assim na Escola, eu, particularmente, de enfrentar, foi o Saulo. Hoje 
você vê, ele passa, me beija e quer falar comigo de lá pra cá. Mas foi um aluno que me 
enfrentou na escola. Daquele tamanhão, eu olhei pra cima e rezei e pedi a Deus que me 
segurasse. E hoje está aí. Vai concluir a oitava série. 

 
E – É uma família que ela tem [g], os dois filhos, a gente tem problema com os dois 
filhos, tá? Eles vieram pra cá na 5ª série, quer dizer, não são o que a gente chama de 
cria da casa. Esses dois alunos saíram da rede particular e vieram pra gente muito a 
contragosto, e desde que eles chegaram aqui e até hoje, eles não têm amor pela escola. 

 
 Sua dedicação, inegável, é relatada em termos de paixão pela escola e pela 

educação; testemunhei o acompanhamento do aluno Saulo, por ela referido como 

“filho pródigo”, não como um caso de sucesso do seu trabalho didático-pedagógico, 

que obviamente não poderia excluir a dimensão afetiva, mas a ela ficou restrito na sua 

fala; na avaliação da situação dos dois irmãos, o problema que a diretora destaca é a 

falta de amor desses alunos pela EM, não seu evidente desrespeito pelo coletivo, sua 

não adesão a regras que deveriam organizar o convívio nessa comunidade. 

 A preferência pelo “gênero de discurso familiar” (Bakhtin, 2003, p. 303), em 

detrimento do que nomeio aqui de gênero pedagógico-profissional, pareceu mesmo 

ser a marca da gestão da Escola dos Murais. Além disso, esse gênero de discurso 

estava também presente nas interações cotidianas entre diversas professoras e 

alunos, inclusive em sala de aula. 
A professora se dirige ao quadro para começar a correção do trabalho, mas quando olha 
para a turma diz: ‘Ih, tem alguém fazendo uma coisa que eu detesto. Não vou nem falar 
quem é, vou só esperar que se levante e jogue fora.’ Marina [aluna] se levanta, rindo, e 
cospe o que suponho ser um chiclete na lata de lixo. (professora Cássia, observação de 
aula em turma de 8º ano, 14/6/06)  

 
‘Tira esse troço da cabeça! [...] Isso é horroroso! Qualquer dia faço você tirar esse 
casaco!’ (professora Marluce fala com aluna com casaco com capuz, no início da sua 
aula em turma de 8º ano, 29/6/06)  

 
‘Quem tá batendo papo tá me irritando! Não pára, não pára! Chega! Não quero mais 
conversa!’ (professora Alice, observação de aula em turma de 9º ano, 30/8/06) 

 
 Essas são amostras dos registros, relativamente numerosos, de situações 

presenciadas em que o gosto pessoal dos adultos era citado como justificativa para 

ações de regulação do coletivo observado. Mantinha-se o silêncio sobre regras 

públicas para esse coletivo, personalizava-se a regulação, que não deixava de existir, 
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apesar de marcadamente informal20. Havia diferenças importantes nesses discursos, a 

depender dos sujeitos envolvidos, porém, o contraste entre o gênero familiar-afetivo e 

a situação institucional de espaço público constituía traço comum em parte 

significativa desses enunciados. Poder-se-ia argumentar que se tratava apenas de um 

“jeito de falar” – no entanto, sua recorrência fez questionar esse entendimento. Além 

disso, a análise de práticas não discursivas – como, por exemplo, a freqüente 

concessão de pequenos privilégios a alguns personagens do cenário investigado – 

confirmou o que os aspectos lingüísticos da análise desse “jeito de falar” parecia 

apontar. 

 Neste ponto da reflexão, é forçoso explicitar o reconhecimento da relevância da 

dimensão afetiva nas relações pedagógicas. Parece óbvio que, de algum modo, em 

qualquer relação humana o afeto está presente, e as interações escolares não 

constituem exceção a essa regra, pelo contrário: 
Antes que a psicologia infantil ou a psicanálise advertissem sobre a importância das 
experiências tidas na primeira infância para o desenvolvimento futuro, desde o final do 
século XIX já havia se estabelecido no pensamento educacional a relevância, para a 
educação, do que poderíamos chamar de via amorosa de tratar as crianças como ofício 
maternal. (Gimeno Sacristán, 2005, p. 117) 

 
 Esse mesmo autor nos lembra ainda dos vínculos históricos existentes entre 

família e escola, esta última em parte concebida como “substituta do cuidado dos 

menores e como ampliação das funções da família” (ibid., p. 105).  

 No Brasil, a discussão do lugar do afeto nas práticas pedagógicas escolares teve 

importante marco no início da década de 80, com a publicação da pesquisa 

desenvolvida por Guiomar Namo de Mello (1982), acerca da escola estadual paulista, 

no nível então denominado de 1º grau, onde conclui que: 
Para amar e dar atenção, não são necessárias habilidades e competências técnicas 
especializadas. Qualquer pessoa de boa vontade pode fazê-lo. Carência é entendida 
como carência afetiva, e ele professor como fonte supridora. Quando não se sabe o que 
fazer, ama-se. (ibid., p. 117) 

 
 A pesquisa na Escola dos Murais não confirma essa avaliação do lugar do afeto 

nas relações pedagógico-escolares. Não registrei quaisquer sinais que apontassem 

que aquelas profissionais “amam”, porque “não sabem o que fazer”. Na EM, para além 

do sentimento espontâneo e íntimo – inquestionável, antes de tudo, porque impossível 

de ser verificado dentro dos limites metodológicos da pesquisa – e do papel social de 

extensão das práticas de socialização familiar – hoje já bastante relativizado diante 

dos argumentos pela profissionalização das práticas pedagógicas – essa ênfase 

ganhava contornos de estratégia de regulação do coletivo discente, uma resposta 
                                                 
20 Segundo depoimento em entrevista de uma das gestoras, não há regimento na EM, porque a escola 
não tem autonomia em relação à Secretaria Municipal de Educação e não pode definir suas próprias 
regras de convivência.  
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possível em um quadro social maior de declínio do programa institucional e de 

precariedade generalizada da escola pública brasileira.  
E – [...] Hoje de manhã, soubemos do caso da nossa aluna que morreu esfaqueada pelo 
marido. 
P – Uma ex-aluna daqui? 
E – É, e era uma menina que conversava aqui. Outra, não levantava a voz para 
ninguém, mas não parava em sala de aula, vagabunda, vagabunda, de não querer nada, 
aqui não dizia nada para ela. Ela fez não sei quantos anos a sexta série, não sei quantos 
anos a quinta, não dava problema nenhum de comportamento, mas era... Porque é o 
que eu acho, aqui não tinha interesse nenhum para ela, nada acrescentava para ela. E 
eu conversava muito: ‘Minha filha, o que você quer para sua vida, não é só na escola 
não, o que você quer para você?’. Morreu esfaqueada ontem, pelo marido, deixou uma 
filha de dois meses. Quer dizer, é uma coisa muito banal, quando me falaram, eu falei: 
‘O quê?!’. Ela me chamava de mãe, para você ter uma idéia. E não como um estorvo 
para mim, eu conversava, porque acho que é isso que vale a pena. Eu acho que se 
posso pegar esses caras por algum jeito, não vai ser batendo de frente, não vou pegar 
dando uma advertência, eu vou pegar pela conversa, mostrando ‘Olha, eu me importo 
com você’. Acho que é isso que eu quero mostrar, ‘eu me importo com você’. Eu sei o 
quanto é complicado, eu sei o quanto é difícil, mas eu acho que vale a pena, eu espero 
que você ache também, por isso que é raro eu dar uma advertência, ou chamar pai ou 
chamar mãe, eu aposto muito mais neles e eu, assim, num diálogo, às vezes eu quebro 
a cara, quase sempre, mas... (entrevista com Cláudia, uma das gestoras)  

 
 Esse depoimento – exemplar entre diversos outros – expõe a via afetiva como 

uma necessidade para a regulação daquele coletivo: “se posso pegar esses caras por 

algum jeito, não vai ser batendo de frente”. De fato, a dedicação e a postura 

marcadamente amorosa de algumas profissionais da EM propiciava um ambiente 

escolar freqüentemente mais ameno, diminuindo alguns dos efeitos negativos que a 

conjuntura mais ampla de desestabilização institucional, do descaso com a educação 

e de graves problemas sociais no país costuma trazer para o cotidiano da nossa 

escola pública. 

 Por outro lado, a personalização da regulação do coletivo escolar reproduzia, 

reforçava e renovava, naquela micro-configuração social, traços marcantes da cultura 

política do país. O historiador José Murilo de Carvalho (2005) sublinha, na trajetória da 

construção das instituições políticas brasileiras, a tradição de priorização do poder 

executivo, em detrimento das nossas instâncias legislativas: “O Estado sempre visto 

como todo-poderoso, na pior hipótese como repressor e cobrador de impostos; na 

melhor, como um distribuidor paternalista de empregos e favores” (ibid., p. 221). Seus 

representantes, investidos do poder que um executivo hipertrofiado garante, tendem a 

apostar na personalização dos cargos públicos que assumem, alimentando o culto a 

lideranças salvadoras e paternalistas.  

 As práticas cotidianas escolares também ensinam sobre lei, poder, participação 

e privilégio. Na EM, o estilo de atuação profissional que parece ter se colocado 

possível para os sujeitos envolvidos proporcionava uma série de realizações que não 

podem ser ignoradas ou menosprezadas; todavia, colocava-se nesse contexto a 
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tendência à regulação informal, personalizada e muitas vezes arbitrária daquele 

coletivo. Em termos gerais, a ordenação daquele espaço escolar via autoridade 

tradicional não estava sendo substituída pela ordem do direito, o que seria, segundo 

Dubet, incompatível com heranças do programa institucional ainda presentes: “A 

instituição não gosta do direito” (ibid., p. 38921). Nos termos institucionais, o 

enquadramento jurídico-formal da atuação docente contradiz o papel definido para o 

professor, que pressupõe sua atuação no interesse dos alunos e não deve ser 

questionado. De fato, na EM, a ordem do direito era freqüentemente rejeitada por suas 

profissionais, que muitas vezes justificavam sua atuação – ou não atuação, em alguns 

casos – pelo temor de se tornarem alvo de processo judicial. Como exemplo, destaco 

o registro em caderno de campo, da resposta da professora Cleide ao pedido de uma 

das gestoras para que as docentes implementassem algumas regras em sala de aula, 

em reunião geral da Escola (01/08): “Eu não, eu mando ele cuspir o chiclete, ele sai 

daqui e me processa por – como é que fala? – constrangimento!”. 

 Mais especificamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo 

recorrente, aparecia naquele contexto como responsável por uma suposta 

impossibilidade de se estabelecerem regras de convívio e de comportamento discente. 

O enunciado “não se pode nem tocar no aluno” foi repetido diversas vezes, por 

diferentes profissionais da Escola, o que me fazia pensar na dificuldade encontrada 

por aqueles adultos em formalizar o contato com os estudantes: por que precisaríamos 

tocar nos alunos? Se é fato que são possíveis apropriações maliciosas dessa ordem 

legal, principalmente em função da fragilidade do sistema jurídico do país, concordo 

com Dubet quando argumenta pela importância do direito no atual quadro de declínio 

das instituições, na medida em que constitui um limite para a arbitrariedade que pode 

se colocar quando da desestabilização da autoridade do programa institucional (Dubet, 

2002, p. 390). 

  

A reinvenção da autoridade? 
A negociação democrática da ordenação do coletivo nos ambientes escolares, 

enquanto alternativa às regras “sagradas” da instituição (ibid., p. 396) também é 

discutida por Dubet, que ressalta que a ordem democrática impõe explicações e 

justificativas para os atos de regulação pública.  

 No Brasil, a proposta de discussão coletiva da regulação dos ambientes 

escolares já está presente na teoria educacional, ao menos desde a difusão dos 

princípios da Escola Nova, que enfatizavam a importância do favorecimento da 

                                                 
21 “L’institution n’aime pas le droit”. 
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construção da autonomia por parte dos alunos (Chamlian, 2002). Entretanto, na escola 

pesquisada, pude registrar apenas alguns poucos movimentos nesse sentido, 

ocorridos sempre em sala de aula, por iniciativa de algumas professoras, porém não  

em relação ao coletivo escolar como um todo 

 No texto intitulado “O que é autoridade?” (1979), a filósofa alemã Hanna Arendt, 

informa sobre a trajetória histórica da construção desse conceito na cultura do 

Ocidente, tecendo, a esse respeito, considerações relevantes para a presente 

discussão22. Não pensa em termos de declínio do programa institucional, porém o 

enfoque histórico que privilegia traz dados para se pensar a crise da autoridade nos 

contextos escolares da contemporaneidade, que podem complementar as formulações 

de Dubet a esse respeito.  

 Segundo a autora, a autoridade teria desaparecido do mundo moderno, 

tomando-se como referência o formato que historicamente havia adquirido no mundo 

ocidental, desde a antigüidade clássica. A extensão e profundidade da crise da 

autoridade experimentada pelo mundo moderno pode ser constatada pela sua 

presença,  
em áreas pré-políticas tais como a criação dos filhos e a educação, onde a autoridade no 
sentido mais lato sempre fora aceita como uma necessidade natural, requerida 
obviamente tanto por necessidades naturais, o desamparo da criança, como por 
necessidade política, a continuidade de uma civilização estabelecida que somente pode 
ser garantida se os que são recém-chegados por nascimento forem guiados através de 
um mundo pré-estabelecido no qual nasceram como estrangeiros. (ibid., p. 128) 

 
 Para Arendt, a autoridade é incompatível, tanto com a violência, quanto com a 

argumentação persuasiva. Justifica essa proposição, localizando nas teorias 

platônicas os fundamentos do conceito ocidental de autoridade: Platão teria proposto a 

introdução da autoridade nos assuntos públicos da polis, em busca de uma alternativa 

à persuasão, que seria o encaminhamento grego típico, mas também buscando evitar 

as formas habituais do trato com o estrangeiro baseadas na força e na violência. 

Arendt observa que o termo autoritarismo é freqüentemente identificado com 

totalitarismo, o que revela a confusão entre autoridade e “tirania”, cujo poder de 

coerção advém da violência. O poder de coerção da autoridade poderia se fundar no 

desígnio divino, na tradição ou no conhecimento especializado, que também estaria 

presente nos dois primeiros casos, mas não na violência, nem tampouco na 

argumentação. Portanto, para essa autora, o desencantamento do mundo e a 

                                                 
22 A reflexão aqui destacada é um recorte limitado de um projeto mais amplo dessa autora, que 
pretende “propor uma interpretação da relação tradicional entre filosofia e política, 
especialmente da posição de Platão e Aristóteles frente à polis, que, a seu ver, estaria na base 
de toda a tradição da teoria política” (Moraes, 2001, p. 35). 
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hegemonia do ideal democrático, a partir da modernidade, seriam, por definição, 

incompatíveis com a autoridade. 

 A se considerar tal argumentação, atuações pedagógicas registradas na 

pesquisa na EM, como a aula praticada pela professora Violeta, estariam participando 

de um processo de reconstrução e ressignificação da autoridade, que transitaria de 

uma autoridade tradicional e/ou sagrada a uma “autoridade racional legal” (Dubet, 

2002, p. 37823), construída em bases de reciprocidade e negociação. Entretanto, é o 

próprio Dubet quem nos lembra dos limites das vias democráticas no espaço escolar. 

Tal ordenação democrática precisaria responder à especificidade dos sujeitos que 

envolve, o que inclui, nesse contexto, a inevitabilidade de algum nível de desigualdade 

entre estudantes/adolescentes e profissionais do ensino/adultos, dada não apenas 

pelos distintos lugares que lá ocupam, como pela própria situação de tutela jurídica, 

material e psicológica que reservamos para o adolescente e a criança. Por outro lado, 

apesar dos limites potenciais dessa alternativa de reinvenção da autoridade, acredito 

que a experiência na Escola dos Murais aponta para ganhos didático-pedagógicos 

significativos de tal opção. 

 

Estudos de caso sabidamente não permitem generalizações. No entanto, este é 

um “caso particular do possível”24, em que os sujeitos envolvidos tiveram de responder 

a situações que não lhes são exclusivas. Dentro dos seus limites, esta pesquisa 

sinaliza a pertinência das análises de Dubet a respeito do declínio da escola enquanto 

programa institucional e das questões da autoridade e da ordem do direito que  

decorrem desse quadro. No entanto, confirma também a proposição do autor quanto à 

possibilidade e produtividade da reinvenção contemporânea da autoridade no espaço 

escolar. Este artigo é, antes de tudo, um convite a novas investigações que poderão 

apontar em que medida as análises aqui expostas fazem sentido em outros contextos.  
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