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Resumo 
 
Leite, Miriam Soares; Candau, Vera Maria Ferrão. Entre a bola e o mp-3 – 
Diferença adolescente, dialogia e regulação do coletivo escolar. Rio de 
Janeiro, 2008, 279p. Tese de doutorado – Departamento de Educação, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
 
 

 Este estudo de caso se desenvolveu com base em pesquisa documental, 

entrevistas com gestoras, professoras, agente educadora e alunos adolescentes de 

uma escola pública da rede municipal da cidade do Rio de Janeiro, onde também 

se realizaram observações de cunho etnográfico ao longo do ano letivo de 2006. 

Discutem-se os diferentes modos de dialogia observados no cotidiano dessa 

escola, em articulação com as questões de regulação do coletivo, privilegiando-se 

as sétima e oitava séries (atuais oitavo e nono anos) do ensino fundamental, onde 

foram observadas aulas em quatro turmas. O foco foi prioritariamente didático, 

reafirmando-se nesse campo a multidimensionalidade dos processos de ensino-

aprendizagem de que se ocupa e o diálogo com as contribuições das teorias crítica 

e intercultural. Colocaram-se como interlocuções teóricas basilares os estudos de 

Vera Candau e de Peter McLaren, no que se refere à Didática e às perspectivas 

crítica e intercultural, e, na abordagem do sentido e da produtividade dos atos de 

regulação discutidos, os trabalhos de Norbert Elias acerca da trajetória da 

construção cultural dos modos comportamentais hegemônicos no ocidente. O 

corpus documental construído na pesquisa de campo foi analisado a partir da 

questão como os modos escolares de dialogia podem afetar a regulação do 

coletivo adolescente no ensino fundamental? – que se desdobrou nos 

questionamentos que se seguem: como os sujeitos investigados significavam 

adolescência, indisciplina e violência escolar? Como a questão da diferença 

apareceu nesses processos de significação? Que comportamentos em relação ao 

coletivo foram assim favorecidos? A heterogeneidade percebida na escola 

pesquisada, contudo, não permite que sobre ela se discuta em termos singulares. 

Nesse sentido, se por um lado se identificou freqüente desqualificação da voz 

adolescente, fundamentada em uma visão essencialista e negativa dessa faixa 

etária, que tendia a comprometer a possibilidade de diálogo intercultural entre os 

adolescentes e parte dos adultos desse espaço, por outro, profissionais que não 

assumiam essa perspectiva, abrindo-se dialogicamente à diferença adolescente, 

TM

PDF Editor



tendiam a ter menores problemas de indisciplina nas suas aulas, como dispersão e 

microviolências. Para além dos encaminhamentos didático-pedagógicos 

identificados, discutem-se outros aspectos do entorno sociocultural mais amplo 

que também afetavam as questões em análise, como crise da autoridade, declínio 

do programa institucional (conforme descrito por François Dubet), cultura 

cibernética, precariedade das condições de ensino-aprendizagem. Questionam-se, 

desse modo, as generalizações que atribuem o quadro de dificuldades de 

convivência e comportamento adolescente enfrentado por muitas escolas na 

atualidade a uma suposta ruptura cultural por parte das novas gerações, 

observando-se que, entre a bola e o mp3, os adolescentes da escola investigada 

optavam por ambos. 

 
 
Palavras-chave 

 Adolescente; diálogo; didática; diferença; disciplina; ensino fundamental; 

indisciplina; perspectiva intercultural; regulação do coletivo; violência.  
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Abstract 
 
Leite, Miriam Soares; Candau, Vera Maria Ferrão (Advisor). Between 
ballgames and mp3s – teenage cultural differences, dialogue and group 
regulation in school education. Rio de Janeiro, 2008, 279p. Doctoral thesis – 
Departamento de Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro.  

 
 
 The present thesis provides a case study of a municipal public school in the 

city of Rio de Janeiro, based on documental research and interviews with 

principals, teachers, custodian and teenage students, as well as ethnographic 

observations conducted during the 2006 school year. The work discusses the 

different modes of dialogue observed in the school’s day-to-day running along 

with questions of group regulation, concentrating especially on seventh and eight 

grades, with observation of four different classes. The thesis focuses primarily on 

instruction, emphasizing the multidimensionality of the teaching-learning 

processes and maintaining a constant dialogue with contributions from critical and 

intercultural theories. The studies of Vera Candau and Peter McLaren provide a 

theoretical guideline in relation to instruction, as well as critical and intercultural 

approaches, while Norbert Elias’s works on the cultural construction of 

hegemonic behaviour in the West help explore the meaning and productivity of 

the school regulation practices discussed in the thesis. The body of documental 

information compiled during the field research was analyzed from an initial 

question: How do the modes of dialogue found in schools affect teenage group 

regulation in intermediate school? This developed into the following lines of 

inquiry: What meaning do the studied individuals attribute to the words 

adolescence, indiscipline and school violence? How did the question of difference 

appear in these meaning creating processes? What kinds of group-related 

behaviour were favoured as a result of these processes? The diversity perceived 

in the school under study, however, prevents us from discussing this research 

context in one-dimensional terms. Although teenage voices were frequently 

disqualified, on the basis of an essentialist and negative view of this age group, 

which tended to undermine the possibility of intercultural dialogue between 

adolescents and some of the adults in this school, other professionals refused to 

share this view, allowing themselves to engage in dialogue with the cultural  
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differences posed by teenagers and tending to have fewer disciplinary problems in 

their classes, such as lack of concentration and minor acts of violence. The thesis 

also investigates other aspects of the wider sociocultural environment affecting 

the issues under analysis, such as the crisis in authority, the decline of the 

institutional program (as described by François Dubet), cybernetic culture, and the 

general precariousness of teaching-learning conditions. These factors in mind, 

generalizations that seek to explain the widespread difficulties faced by many 

contemporary schools in relation to adolescent interactions and behaviour on a 

supposed cultural rupture involving the younger generations are questioned, 

observing that, between ballgames and mp3s teenagers from the studied school 

chose both. 

 

 

Keywords 
 Cultural differences; dialogue; discipline; group regulation; indiscipline; 

instruction; intercultural approach; intermediate school; school violence; 

teenagers. 
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1 
Introdução 
 

[...] o maior problema da escola é a indisciplina, falta de respeito, falta de 
responsabilidade, falta de educação, os alunos vêm de casa totalmente 
deseducados. 

 
[...] a indisciplina é causada pela falta de limites que hoje existe! 

 
Eles não respeitam, aqui, ninguém. Os alunos fazem o que querem, o que 
entendem, até os professores têm medo de agir. (Abramovay & Rua, 2003, p. 38) 

 
 As falas acima foram destacadas no relato das conclusões de uma série de 

pesquisas realizadas no Brasil, pela Unesco, nos anos finais da década de 1990, 

acerca dos temas “Juventude, Violência e Cidadania”. Confirma-se, desse modo, 

em nível nacional, a experiência imediata daqueles que convivem com educadores 

de adolescentes: a indisciplina parece ser entendida por professores e por outros 

profissionais da escola como uma das questões mais graves e urgentes do contexto 

escolar contemporâneo. Com freqüência, o cenário descrito pelos educadores 

remete-se ao caos e à barbárie, referido em meio a juízos saudosos de outros 

tempos em que a escola, as famílias e os jovens pareciam adequar-se às suas 

expectativas de ordem e de comportamento. 

 Outra pesquisa pode ratificar essa percepção. Em 2006, a educadora e 

pesquisadora Tania Zagury publicou o livro O professor refém – para pais e 

professores entenderem por que fracassa a educação no Brasil, que logo se 

tornou matéria de destaque na revista dominical do jornal O Globo. As imagens 

utilizadas na reportagem são expressivas do modo como questões de indisciplina e 

de violência na escola vêm sendo apresentadas pela mídia, mas também por 

professores e gestores de escolas. Trata-se de uma encenação realizada no Colégio 

Plínio Leite1, em que se buscou retratar o “professor refém”, que a pesquisadora 

afirma ter encontrado no survey que deu origem ao livro homônimo: 

REFÉM: ‘PESSOA importante que o inimigo mantém em seu poder para garantir 
uma promessa, um tratado etc.’. A definição é do dicionário Aurélio. E é assim que 
se sentem os professores brasileiros, segundo pesquisa da educadora Tania Zagury. 
A pessoa importante é o professor, e o inimigo pode ter muitas caras – como a dos 
irados alunos que no começo do mês surraram um professor em Recife porque este 
interrompeu um jogo de futebol que atrapalhava sua aula; ou a da defasagem de 
métodos nas escolas públicas que torna o ensino maçante; ou a da ausência dos 
pais, que sobrecarrega a escola; ou a da própria formação deficitária do professor. 
(Revista O Globo, 2006, p. 20) 

                                                 
1 Escola da rede privada de ensino da cidade de Niterói. 
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 Contudo, entre todos esses fatores, aquele que mereceu o foco da publicação 

foi a indisciplina dos alunos. Todas as imagens produzidas para a matéria sugerem 

uma professora esgotada e indefesa, que, por fim, na última foto da reportagem, 

faz o gestual de quem arranca os cabelos e grita por “Socorro!”, no “balão” que 

mostra seu pensamento, enquanto alunos a ignoram e se divertem entre si.  

A priorização da questão do comportamento estudantil na revista é coerente 

com os resultados da pesquisa de Zagury2: 

- “Maiores dificuldades do professor em sala” (pergunta fechada): “Manter a 

disciplina em sala” – 22%, e “Motivar os alunos” – 21% (Zagury, 2006, p. 83); 

- “Dificuldade 1 X Causas” – “Manter a disciplina em sala” (“pergunta [aberta] de 

resposta curta”; ibid., p. 85): “Os alunos não têm limites/são 

rebeldes/agressivos/faltam com respeito” – 44%; “Falta de educação 

familiar/liberdade familiar/falta de educação” – 19% (ibid., p. 87); 

- “Dificuldade 2 X Causas” – “Motivar os alunos”: “Falta de interesse/motivação 

dos alunos/alunos dispersos” – 22%; “A motivação fora de sala de aula é maior 

(comunicação, jogos, internet, esportes, mídia)” – 20% (ibid., p. 91). 

 Nessa pesquisa, portanto, a questão da indisciplina também aparece como 

questão central na avaliação dos professores quanto às suas dificuldades em sala 

de aula. Dado esse quadro, identifica-se a fonte do problema prioritariamente no 

aluno e em sua família, mas o mundo globalizado, com suas possibilidades 

tecnológicas e informacionais, também teria tornado a instituição escolar obsoleta 

e desinteressante para as novas gerações. 

Em suma, estamos preocupados com a emergência do que estamos chamando de 
sujeito-estudante pós-moderno – isto é, com uma compreensão das populações 
escolares contemporâneas que considere a juventude como um sujeito exemplar do 
pós-modernismo. Em particular, estamos interessados em desenvolver uma melhor 
compreensão de um fenômeno que é cada vez mais visível nos debates atuais: a 
emergência de um novo tipo de estudante, com novas necessidades e novas 
capacidades. (Green & Bigun, 2002, p. 213) 

 
A citação acima nos lembra que os questionamentos acerca das novas 

gerações de estudantes não são exclusivos do contexto brasileiro. Os autores, 

referindo-se à escola australiana, argumentam que novas subjetividades, formadas 

sob forte influência da mídia televisiva e do emergente mundo cibernético, 

                                                 
2 Seu estudo se desenvolveu ao longo de três anos, a partir de 2002, quando começou a elaborar o 
projeto. O questionário foi respondido por 1172 docentes do ensino básico das redes pública e 
privada, distribuídos em 42 cidades de 22 estados do país. 
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encontram uma escola tradicional, que tende a vê-los como “alienígenas”. E na 

escola do nosso contexto, quão alienígenas nos parecem nossos jovens 

estudantes? Esse desencontro geracional da contemporaneidade explicaria os 

problemas de indisciplina e desmotivação discentes apontados pelos professores 

na pesquisa de Zagury? 

No entanto, nem o problema da indisciplina, nem os conflitos 

intergeracionais, ou a correspondente inquietação dos professores constituem 

novidade na história da educação. A esse respeito, a estudiosa portuguesa Maria 

Teresa Estrela (2002, p.14) lembra Santo Agostinho (354-430), que, em suas 

Confissões, já se queixava da “indisciplina dos jovens que perturbavam ‘a ordem 

instituída para seu próprio bem’”. Cabe, portanto, indagar quais seriam as 

especificidades dessas questões no nosso tempo. 

É consenso entre teóricos das Ciências Humanas e Sociais que as últimas 

décadas foram palco de importantes transformações de ordem econômica, política, 

tecnológica e cultural, em todo o planeta. Contudo, as implicações dessas 

mudanças para a sala de aula ainda não foram suficientemente pesquisadas e 

discutidas no contexto escolar brasileiro. No caso da questão da indisciplina – que 

mais e mais se confunde com a problemática da violência na escola, 

especialmente quando se foca a adolescência – diversas investigações, como as já 

mencionadas nesta introdução, revelam sua gravidade e múltiplos aspectos das 

percepções dos envolvidos, mas o dia-a-dia do fazer pedagógico que contextualiza 

e significa tais questões na atualidade ainda está por ser explorado. O estudo que 

passo a relatar pretende contribuir para essa discussão, trazendo notícias desse 

cotidiano, construídas a partir de um estudo de caso desenvolvido em uma escola 

da rede pública municipal da cidade do Rio de Janeiro, ao longo do ano letivo de 

2006. 

 

1.1 
Outros pontos de partida 
 
 Esta pesquisa, no entanto, não se deve apenas à constatação da sua 

pertinência. Afinal, são diversas as questões de igual urgência para a vida escolar: 

a definição do tema da indisciplina e da violência na escola passou também por 
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escolhas e experiências pessoais. Ainda que brevemente, importa relatar essa 

trajetória, pelo que pode revelar acerca do olhar que guiou e marcou este estudo. 

 O comportamento do aluno é, provavelmente, uma das maiores angústias do 

professor recém-formado, e meu caso particular não foi diferente. Na sala de 

professores da primeira escola3, essa angústia se transformava em pânico ao 

constatar que docentes mais experientes também se desesperavam com alunos 

ditos incontroláveis. Por outro lado, a repressão autoritária – solução mais 

próxima e familiar, pela própria experiência pessoal de estudante – encontrava-se 

vetada pelas circunstâncias sócio-históricas daquele momento: ainda se festejava a 

liberdade conquistada com o fim da ditadura militar e, nesse contexto, abominava-

se toda forma de repressão/opressão/controle, tornando-se complicado aceitar o 

lugar do não, encarnar o agente direto dos processos disciplinares descritos por 

Foucault em Vigiar e punir (1987) e adestrar corpos para se tornarem dóceis e 

úteis para produção capitalista. Entretanto, estava claro que a aula precisava 

acontecer, caso contrário, os penalizados seriam aqueles adolescentes de origem 

popular, e não a burguesia e o sistema capitalista. Segui buscando e 

eventualmente encontrando respostas na teoria, no diálogo com os pares, na 

abertura para a diferença adolescente – mas a sala de professores jamais deixou de 

ser o lugar dos perturbadores casos de indisciplina e de violência discente, 

relatados em meio a suspiros de desalento e duros comentários de desesperança a 

respeito das novas gerações.  

 Freqüentar outros coletivos de professores tampouco trouxe mudanças para 

esse quadro: a atuação como docente em cursos de formação inicial e continuada 

de professores revelava a amplitude do problema que, aos olhos dos profissionais 

envolvidos, vinha crescendo em freqüência e gravidade. 

 À experiência como professora de História no ensino fundamental e como 

professora de Didática no ensino superior, somou-se a participação no Gecec – 

Grupo de Estudos sobre Cotidiano Escolar e Cultura(s) –, grupo de pesquisas 

coordenado pela professora Vera Candau, vinculado ao Departamento de 

Educação da PUC-Rio e apoiado pelo CNPq. Desde 1996, o Gecec vem 

investigando diversos aspectos das relações entre educação e questões culturais da 

                                                 
3 Escola pública municipal, como professora de História em oito turmas de 5ª a 8ª séries, atuais 6º 
ao 9º ano. 
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atualidade, opção que é justificada pela coordenadora do Grupo nas seguintes 

palavras: 

Neste momento, dada a sensibilidade crescente em relação a esta problemática, é 
importante que, uma vez mais, não nos limitemos a copiar a experiência de outros 
países e nos empenhemos em construir caminhos coerentes com a nossa própria 
formação histórica, cultural e social, com a configuração multicultural específica 
da sociedade brasileira e a partir do reconhecimento dos esforços, certamente 
limitados e ainda embrionários, que estão sendo realizados entre nós nesta 
perspectiva. (Candau, 2002a, p. 10) 

  
 Após cinco anos de participação no Gecec, minha concepção de pesquisa, 

assim como meu entendimento de didática – campo em que situo o presente 

estudo – encontram-se evidentemente marcados por essa vivência. Neste trabalho, 

destaco a incorporação da perspectiva intercultural à didática como a principal 

dessas marcas. 

 A escolha do tema e do enfoque desta pesquisa configura-se, portanto, na 

confluência de experiências profissionais no magistério e na pesquisa acadêmica 

com a percepção da centralidade e da especificidade atuais das questões de 

indisciplina e violência entre adolescentes no contexto escolar. 

No capítulo que se segue, retomo projeções e motivações iniciais da 

pesquisa, para justificar opções teórico-metodológicas e posteriores alterações de 

percurso. Ainda nesse segundo capítulo, também com propósito introdutório, 

descrevo em linhas gerais o trabalho de investigação realizado e a metodologia de 

análise dos registros dessa investigação. Nas seções seguintes, apresento as 

análises empreendidas, organizadas em torno de três eixos temáticos do seguinte 

modo intitulados: Diferença adolescente e dialogia, Dialogia e regulação do 

coletivo, Na sala de aula: dialogia, dispersão e cultura da violência. Por fim, no 

último capítulo deste relatório, retomo as questões de pesquisa, organizando em 

síntese os principais achados e reflexões deste estudo, para desse modo propor 

algumas contribuições para o debate das questões acerca da regulação do coletivo 

escolar entre adolescentes do nosso tempo.  
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2 
Caminhos da pesquisa 
 
 Como era previsível, entre o projeto e a conclusão do estudo, fez-se um 

caminho de significativos desvios e revisões. Escola, professores e estudantes 

sujeitos desta pesquisa desestabilizaram as questões previstas e trouxeram novos 

problemas, que convidaram a novas leituras e reflexões. Este capítulo trata desse 

movimento, apresentando inicialmente as questões e intenções pensadas em 

projeto, além de opções político-teóricas que orientaram este trabalho desde sua 

concepção primeira. Traz também as diversas alterações de percurso realizadas e 

uma descrição geral da instituição investigada e do trabalho etnográfico lá 

desenvolvido. Expõe ainda revisões teóricas suscitadas pelo confronto com a 

empiria, além das novas questões e sistemática pensadas para a análise do material 

empírico construído. 

 

2.1 
Pesquisar em Didática 
 

O estudo do fenômeno da indisciplina e da violência na escola interessa, 

pelo menos, à sociologia da educação, à antropologia, à filosofia, à história, à 

psicologia, à psicanálise e, obviamente, à didática. Se, por um lado, esta última 

constitui o enfoque prioritário da pesquisa, por outro, algum tipo de diálogo teve 

de se estabelecer com todos esses outros campos, em decorrência da concepção de 

didática com que operei:  

Nesse sentido, o fenômeno ensino não se esgota na investigação didática, senão 
que necessita que as demais ciências da educação o tomem como objeto de 
investigação. Caberia à didática integrar, organicamente, os diferentes aportes, 
configurando-se como uma teoria prática do ensino (cf. Libâneo 1994; Contreras 
1990; Laneve 1993; Beillerot 1995). (Pimenta, 1997, p. 156) 

 
O que implica riscos. Aliás, pesquisar em didática é atividade arriscada não 

somente pela multiplicidade de aportes teóricos que deve articular, como também 

pela sua delicada situação de proximidade com a prática. 

Como é sabido, a década de 80 foi marcante na história da didática no 

Brasil. Já havia alguns anos, o fim da ditadura militar permitira a emergência da 

crítica à didática instrumental, hegemônica no período de exceção, em geral no 

formato tecnicista: “os agentes que ocupavam posições dominantes no campo da 

didática reconheceram a necessidade de (re)estruturar esse campo, ameaçado 
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pelas críticas que então lhe eram feitas, rever sua natureza, reconstruir seu 

conteúdo” (Soares, 2000, p. 179). A visão exclusivamente instrumental da 

didática foi então questionada, por negar as implicações sociopolíticas do ato 

educacional e pretender-se neutra, um conjunto de técnicas de ensino de 

aplicabilidade universal. Por outro lado, as teorias reprodutivistas, que afirmavam 

enfaticamente a dimensão sociopolítica do ato educativo, também estavam sendo 

criticadas pelo imobilismo decorrente do entendimento da escola como 

meramente reprodutora do status quo social.  

A reestruturação do campo ocorrida nesse período tem como marco 

principal o Seminário A Didática em Questão, realizado na PUC-Rio, em 1982, 

quando se afirmou a multidimensionalidade do processo de ensino-aprendizagem 

e a necessidade da articulação dessas múltiplas dimensões – técnica, afetiva e 

sociopolítica:  

De fato, o difícil é superar uma visão reducionista, dissociada ou justaposta da 
relação entre as diferentes dimensões, e partir para uma perspectiva em que a 
articulação entre elas é o centro configurador da concepção do processo de ensino-
aprendizagem. Nesta perspectiva de uma multidimensionalidade que articula 
organicamente as diferentes dimensões do processo de ensino-aprendizagem é que 
propomos que a didática se situe. (Candau, 2002b, p. 16) 

 
Passados mais de vinte anos, percebe-se o recrudescimento do discurso da 

racionalidade técnica, agora no contexto do neoliberalismo, que propõe trazer para 

a educação a lógica do mercado e seus conceitos de produtividade e eficiência. 

Renova-se, desse modo, a necessidade da crítica à didática meramente 

instrumental e da reafirmação da sua multidimensionalidade constitutiva, 

entendimento central para esta tese.  

Abordar as questões de indisciplina e/ou violência na escola nessa 

perspectiva impõe, portanto, a interlocução com outros saberes da Educação, o 

que sem dúvida pode ser bastante problemático. Escrevendo sobre a expansão 

acelerada da pós-graduação em Educação, Zaia Brandão (2002) adverte para os 

perigos dos “trânsitos disciplinares” (p. 58) e aponta a necessidade de um 

“mergulho disciplinar” (p. 54), isto é, um aprofundamento no campo da disciplina 

a que se recorre quando da pesquisa em educação. Sem discordar da 

argumentação dessa autora, pondero que esse empreendimento pode se complicar 

quando se trata de objetos como os que aqui se abordam, reconhecidamente temas 

de pesquisa e de reflexão de diversos campos de saber –  afinal, quantos 
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“mergulhos disciplinares” comporta o tempo da pesquisa? Tentei responder a esse 

dilema, tomando algumas medidas: a mais óbvia foi o empenho no maior 

aprofundamento possível dos textos e temas tratados, para o quê foi importante a 

estratégia da leitura não apenas da íntegra dos textos ou livros com que dialoguei, 

como também de escritos de especialistas dos campos visitados acerca das 

temáticas e dos autores que foram de interesse; a outra medida que se mostrou 

também produtiva baseou-se nas formulações de Umberto Eco, em Interpretação 

e superinterpretação de textos (1997). Nesse livro, o autor discute “a dialética 

entre os direitos dos textos e os direitos de seus intérpretes” (p. 29), argumentando 

que os direitos da interpretação teriam sido exagerados nas últimas décadas:  

Em alguns dos meus escritos recentes, sugeri que entre a intenção do autor (muito 
difícil de descobrir e freqüentemente irrelevante para a interpretação de um texto) e 
a intenção do intérprete que (para citar Richard Rorty) simplesmente ‘desbasta o 
texto até chegar a uma forma que sirva a seu propósito’ existe uma terceira 
possibilidade. Existe a intenção do texto.  (id.) 

 
O interesse na reflexão de Eco para esta pesquisa está na importância que 

confere ao texto propriamente dito, em detrimento de uma suposta intenção do 

autor. Desse modo, quando em diálogo com a teoria, trabalhei prioritariamente 

com idéias demarcadas pelos textos em que se colocam, sem a pretensão de 

referência à obra do teórico como um todo. A indicação da publicação tornou-se, 

assim, tão importante quanto o nome do seu autor. 

O outro risco que se coloca com a opção por pesquisar em didática diz 

respeito às dificuldades de se teorizar tão diretamente sobre e para a prática. A 

importância da dimensão técnica não é negada ou secundarizada pelo 

reconhecimento da multidimensionalidade da prática didática, pelo contrário. O 

que se busca é a explicitação e consideração das outras dimensões também 

presentes nesse ato: “parece ser dentro desse grande consenso que se reafirma, em 

mais de um momento, a dimensão metodológica como identificando o específico 

da didática, ainda que nem sempre tal dimensão seja compreendida da mesma 

forma” (Oliveira, 1992, p. 126). Independentemente da concepção de metodologia 

com que se trabalhe, esse consenso aponta para o reconhecimento do peso dos 

aspectos práticos nas investigações e reflexões em torno das questões didáticas, o 

que com freqüência é visto com desconfiança no meio acadêmico. Tomarei como 

exemplo dessa postura de suspeição a argumentação crítica de José Pires Azanha 

acerca do que chama de “o ‘praticismo’ na pesquisa educacional” (1992, p. 20).  
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Para esse autor, a ênfase em questões de ordem prática teria como 

conseqüência a “rarefação de significativos esforços teóricos, que efetivamente 

possam tornar interessante a investigação educacional empírica” (ibid., p. 21). 

Alega ainda que essa “obsessão pela investigação prática” (ibid., p. 20) se 

originaria da concepção instrumental da ciência defendida por Bacon, que 

estabelecia uma relação linear entre produção científica e produção tecnológica. 

Esforça-se, então, por comprovar que essa associação não se sustenta 

historicamente e conclui que há influências recíprocas entre ciência e tecnologia, 

porém não linearidade causal. Lembra também que Comênio foi fortemente 

influenciado por Bacon e constata, em tom crítico, que depois da publicação da 

Didática Magna, “a preocupação metodológica tornou-se uma constante do 

pensamento pedagógico até os dias de hoje” (ibid., p. 39).  

Ora, o início e o fim desta pesquisa é inegavelmente prático. Investiguei o 

cotidiano escolar com o propósito explícito de vir a construir algum tipo de 

conhecimento que eventualmente possa contribuir para a transformação desse 

cotidiano, pois, apesar de concordar que não há linearidade intrínseca entre 

ciência e progresso tecnológico, insisto que há relações possíveis, ainda que 

complexas.  

A crítica à didática prescritiva é hoje bastante difundida e virtualmente 

consensual nesse campo: não é esta a proposta da presente reflexão, o que já fica 

explicitado quando da crítica à didática instrumental1 trazida pelo entendimento 

da sua multidimensionalidade. Contudo, pela importância que assumem no 

cotidiano educacional e pela própria especificidade desse campo, o pensamento 

didático não poderia evitar pensar com detalhe e profundidade acerca das práticas 

concretas dos processos de ensino-aprendizagem sobre os quais teoriza. Além 

disso, a fragilidade teórica destacada por Azanha não parece ser exclusiva dos 

estudos que priorizam problemas dessa ordem – o autor não cita e desconheço 

qualquer estudo que indique tal fato, com base em investigação empírica 

sistemática. Acredito que seja mais provável haver pesquisas mais ou menos 

consistentes, desenvolvidas com maior ou menor rigor, e isso em todas as áreas de 

investigação, não apenas na educação ou na didática, não apenas quando se focam 

questões da prática escolar. 

                                                 
1 Considera-se aqui como didática instrumental aquela que nega ou secundariza a dimensão 
sociopolítica das metodologias educacionais. 
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Mas, sem dúvida, não são poucos nem triviais os desafios: articular 

teorizações de diferentes campos do saber, falar do como fazer sem cair no 

equívoco da prescrição universalizante, ou no vazio da mera descrição, ou na 

análise aligeirada, ou no texto panfletário...   

  

2.2 
A perspectiva intercultural na Didática 
 
 Se foi preciso explicitar a concepção de Didática com que operei nesta 

pesquisa, também a referência à interculturalidade precisa ser esclarecida. Passo 

agora a apresentar algumas considerações e a situar essa perspectiva na educação, 

com o objetivo de expor os sentidos que lhe atribuo nestes escritos. 

 Já nos anos 60, na Inglaterra, pode-se assinalar um importante marco na 

trajetória da abordagem cultural das questões educacionais. A incorporação, aos 

sistemas de ensino britânicos, de estudantes oriundos de grupos sociais 

desfavorecidos veio acompanhada da notícia do seu fracasso escolar. Esse fato 

colocou em dúvida, para alguns, a possibilidade intelectual desses estudantes e, 

para outros, levou ao questionamento da estrutura escolar, da linguagem das 

relações pedagógicas e do próprio conteúdo veiculado pelas instituições 

educacionais. Em especial, a sociologia da educação desse país tentou responder 

essas questões, passando a privilegiar a investigação dos processos internos às 

escolas. Notabilizou-se, então, a Nova Sociologia da Educação, corrente que, 

apesar da reconhecida diversidade de tendências que abrigava, tinha como ponto 

unificador a problematização do conhecimento escolar, percebido como 

construção social, historicamente situada, resultado de disputas sociais pelo 

direito à voz e à significação. Questionava dessa forma um saber que se impunha 

como universal, acima das nações e classes sociais e, ao duvidar da neutralidade e 

da superioridade desse saber, contestava a teoria do déficit lingüístico e cultural. 

Esta afirmava que os alunos das camadas populares – entre outras carências – 

trariam para a escola uma linguagem deficiente, inadequada ao pensamento 

lógico, o que justificaria o quadro geral de fracasso escolar para esses estudantes. 

Onde a sociologia britânica tradicional enxergava déficit, os sociólogos da NSE 

passaram a postular a diferença cultural2 (Forquin, 1993).   

                                                 
2 Aqui, como no título da tese, o termo diferença é apresentado no singular, remetendo-se, 
contudo, às muitas diferenças culturais que se generalizam com essa expressão.  
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 As maciças imigrações ocorridas a partir das décadas de setenta e oitenta 

diversificaram ainda mais o público escolar nos países europeus e norte-

americanos. A questão cultural3, que já havia sido apontada pela Nova Sociologia, 

referida então às subculturas das classes sociais, passou a se impor com mais força 

pela freqüente inadaptação escolar dos estudantes das minorias étnicas, o que 

reforçava o questionamento da idéia de um currículo e de uma metodologia únicos 

para as escolas. Configurava-se, então, uma nova problemática na educação que 

passa a ser reconhecida pelo termo genérico e polissêmico de multiculturalismo. 

 Já na América Latina, a preocupação com o multiculturalismo na educação 

surge inicialmente em função da forte presença das culturas indígenas no seu 

território. Ainda no início do século XX, no Peru, são criados Núcleos Escolares 

Camponeses, com o propósito de oferecer uma educação que reconhecesse as 

necessidades e especificidades culturais das populações quéchuas e aimaras que 

deveriam atender. Nesse mesmo século, no Brasil, a partir dos anos 50, Paulo 

Freire e os movimentos de educação popular questionam a cultura escolar e 

propõem caminhos alternativos para as relações pedagógicas (Candau, 2000). 

 Essa anterioridade, usualmente pouco mencionada, constitui um argumento 

interessante contra a freqüente desqualificação do enfoque cultural no Brasil, 

criticado enquanto um modismo importado de outros contextos. Por certo, a 

ênfase atual na dimensão cultural das questões de educação se diferencia, em 

vários aspectos, das abordagens precedentes, até porque alimentada pela produção 

teórica mais recente. Mas tal influência deve ser pensada em termos de 

atualização e enriquecimento da discussão e não – pelo menos, não 

necessariamente – como a incorporação acrítica de uma problemática que não é 

nossa. 

                                                 
3 Este é um dos muitos termos aqui empregados cuja polissemia impõe a necessidade do esclarecer 
quanto ao sentido de utilização pretendido: Raymond Williams (2000) aponta “para uma gama de 
significados desde (i) um estado mental desenvolvido – como em ‘pessoa de cultura’, ‘pessoa 
culta’, passando por (ii) os processos desse desenvolvimento – como em ‘interesses culturais’, 
‘atividades culturais’, até (iii) os meios desses processos – como em cultura considerada como ‘as 
artes’ e ‘o trabalho intelectual do homem’” (p. 11). Define ainda um sentido antropológico e 
sociológico contemporâneo, adotado neste trabalho, em que se entende a cultura como “um 
sistema de significações”, “envolvido em todas as formas de atividade social”, o que inclui 
“atividades artísticas e intelectuais”, mas “não apenas as artes e as formas de produção intelectual 
tradicionais, como também todas as ‘práticas significativas’” dos diferentes grupos que compõem 
as sociedades (p. 13). 
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 A diversidade cultural facilmente identificável na escola brasileira já 

poderia justificar a validade do diálogo com a perspectiva intercultural. Nas 

escolas situadas nas extensas fronteiras do país ou naquelas destinadas às 

populações indígenas, as questões culturais são flagrantes, mas também as 

encontramos nas escolas urbanas aparentemente homogêneas. Tomam nesses 

espaços a forma de desencontros nos modos de entender e de narrar o mundo, 

decorrentes de diferenças geracionais, de classe social, de gênero, de etnia, de 

origem regional, de orientação sexual, de fé religiosa, de possibilidades físicas ou 

mentais – todas podendo explodir em conflito ou simplesmente minar em silêncio 

o sentido e a inteligibilidade da experiência escolar para tantos diferentes. Além 

disso, o diálogo crítico que busca travar com produções teóricas da pós-

modernidade4 permite uma necessária atualização e ampliação das contribuições 

da perspectiva crítica para a didática. 

 Contudo, acusações ainda mais graves se colocam contra os estudos do 

multiculturalismo – e, em parte, não sem motivo. De fato, identificando-se com 

esse rótulo, podem ser defendidas posições conservadoras de vários matizes, 

chegando até mesmo ao radicalismo separatista. A polissemia que o termo 

multiculturalismo adquiriu impõe sua adjetivação e esclarecimento, 

principalmente para a localização política da abordagem adotada. Não pretendo, 

deter-me nesse ponto, por acreditar que essa discussão já vem sendo bastante 

explorada em trabalhos reconhecidos5 pela comunidade acadêmica, mas tampouco 

posso prescindir de alguns posicionamentos. 

 Forquin (1993) propõe uma primeira distinção de sentidos para o 

multiculturalismo: pode designar tanto a descrição das sociedades com 

pluralidade de tradições culturais, como uma proposta de estudo, reconhecimento 

e transformações, para a incorporação dessa pluralidade nas relações sociais. 
                                                 
4 Reconhecendo a polissemia também desse termo, recorro a McLaren para esclarecer quanto ao 
seu entendimento neste contexto: “Falando de uma forma ampla, a crítica pós-moderna 
caracteriza-se por uma rejeição ou uma denúncia das fundações epistêmicas do modernismo ou 
metanarrativas, ou ainda, da destituição da autoridade da ciência positivista que essencializa as 
diferenças entre o que parecem ser identidades autoconstituídas; também um ataque à noção de um 
objetivo unificado para a história e a desconstrução da magnífica fraude iluminista do ego 
autocontido, estável e autônomo que supostamente seria capaz de agir independentemente de sua 
própria história, suas próprias cadeias de construção de significado, situação cultural e lingüística e 
sua inscrição em discursos de gênero, classe, raça, entre outros” (McLaren, 2000, p. 61). 
Diferencia ainda o “pós-modernismo de resistência ou crítico” do “pós-modernismo lúdico” (de 
Baudrillard, Derrida, Lyotard), abordagens que trabalham com as questões acima, sem 
compromisso com a transformação social (ibid., p. 67-68). 
5 Cf. Forquin, 1993, McLaren, 2000, Torres, 2001, Candau, 2002a, Willinsky, 2002, entre outros. 
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 Essas definições, no entanto, ainda pouco esclarecem, pois o segundo 

significado apontado comporta diversas especializações, entre as quais destaco a 

perspectiva intercultural, conforme desenvolvida por Candau em diversas 

publicações (2006a, 2006b, 2005, 2003a, 2002a, 2000, entre outros), e o 

multiculturalismo crítico, proposto por McLaren (2000), como referências básicas 

para o entendimento da perspectiva intercultural nesta pesquisa. 

Algumas características especificam esta perspectiva. Uma primeira, que considero 
básica, é a promoção deliberada da inter-relação entre diferentes grupos culturais 
presentes em uma determinada sociedade. Neste sentido, esta posição se situa em 
confronto com todas as visões diferencialistas que favorecem processos radicais de 
afirmação de identidades culturais específicas, assim como com as perspectivas 
assimilacionistas que não valorizam a explicitação da riqueza das diferenças 
culturais. Por outro lado, rompe com uma visão essencialista das culturas e das 
identidades culturais. Concebe as culturas em contínuo processo de elaboração, de 
construção e reconstrução. (Candau, 2006b, p. 13) 

 
 Para além da tolerância, portanto, a educação informada pela perspectiva 

intercultural enfatiza o favorecimento das trocas entre os sujeitos das diferentes 

culturas em convívio nos espaços escolares, buscando também evitar processos de 

categorização que negam a complexidade e a provisoriedade das identidades 

constituídas e tendem a hierarquizá-las e/ou folclorizá-las.  

 Um outro aspecto relevante dessa perspectiva está na proposta de ampliação 

e atualização da herança crítica, sem contudo negá-la.  

A perspectiva crítica já se desenvolve em um contexto de insatisfação relativa com 
os modelos vigentes de explicação: pelo menos desde a reação romântica alemã do 
século XIX contra o racionalismo, passando pela crítica de Hegel e de Marx aos 
conceitos a-históricos de consciência e de conhecimento característicos desse 
paradigma, ‘transparentes e capazes de dar conta do real’ (Marcondes, 1996, p. 26), 
assim como pela ruptura nietzcheana com a noção de verdade e de sujeito, o 
paradigma da modernidade já vinha sendo desestabilizado. Chegamos hoje, 
contudo, a um quadro de radicalização e ampliação dessas críticas, que configura 
um novo contexto de crise paradigmática, justificando assim a busca por novos 
caminhos. (Candau & Leite, 2006, p. 129-131) 

 
 Giroux (1997) aponta limites dessa perspectiva que corroboram essa 

argumentação e justificam a necessidade da sua atualização: além de não ter 

logrado desenvolver o que chama de “uma linguagem de possibilidade” (p. 51), de 

realização, operou freqüentemente com um entendimento mecanicista e 

determinista da ordem social e manteve um discurso “individualista, eurocêntrico, 

androcêntrico e reprodutivo” (p. 52).  

Ainda sobre a perspectiva crítica, McLaren (1997, p. 191) sublinha que essa 

abordagem se contrapôs à “análise positivista, não-histórica e despolitizada 
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utilizada por críticos liberais e conservadores da escolarização”, examinando as 

escolas “nos seus contextos históricos e também como parte do tecido social e 

político existente que caracteriza a sociedade dominante” – eixos de análise da 

maior importância, que não são secundarizados pelos aportes da 

interculturalidade, pelo contrário. Nesse sentido, Candau (2006b, 2002a, entre 

outros) observa que as lutas pelo reconhecimento das diferenças podem e devem 

se articular com as demandas por igualdade para todos: igualdade se opõe à 

desigualdade, não à diferença. Entre igualdade e diferença se estabelece uma 

relação de tensão, não de antagonismo. No cotidiano escolar, a busca pela 

igualdade ora imporá o reconhecimento das diferenças, ora demandará seu 

adiamento. Como situação complexa que é, não há como fazer opções ou traçar 

caminhos apriorísticos. A solução será sempre contingente e provisória, a exigir 

renegociações e reavaliações a cada nova situação que se coloque. 

 Entretanto, não há que minimizar a necessidade de revisão de diversos 

aspectos da teoria e da prática da perspectiva crítica. 

Pensaram que estavam na vanguarda da sociedade; que eram a voz dos que não 
tinham voz. Acharam que podiam representar os que viviam oprimidos pela 
pobreza e pela ignorância, sem saber quais eram seus verdadeiros interesses ou o 
caminho para alcançá-los. Pensaram que as idéias podiam descer até aqueles que, 
operários, camponeses, marginais, submersos num mundo cego, eram vítimas de 
sua experiência. Sentiram-se portadores de uma promessa: obter o direitos dos que 
não tinham direito algum. Pensaram que sabiam mais do que as pessoas comuns e 
que esse saber lhes outorgava um só privilégio: comunicá-lo e, se preciso fosse, 
impô-lo a maiorias cuja condição social as impedia de ver com clareza e, 
conseqüentemente, trabalhar no sentido de seus interesses. (Sarlo, 2004, p. 159) 

 
 Para os novos tempos pós-experiências socialistas autoritárias, menos 

vanguarda e mais diálogo. Nesse sentido, McLaren (2000) traz uma abordagem 

que considero especialmente interessante para a atualização da perspectiva crítica 

na educação: na sua proposta de multiculturalismo crítico, ocupa-se de 

importantes questões do pensamento pós-moderno, sem romper com a perspectiva 

emancipatória, tão cara a esse campo de ação e de reflexão. Desse modo, propõe 

entender a diferença como uma construção sócio-histórica, em termos não-

essencialistas, além de ressaltar a instabilidade das relações entre significantes e 

significados e a dimensão ideológica dos signos/linguagem, que constroem ao 

mesmo tempo em que são construídos pelos seus contextos culturais. Observe-se 

que se trata de princípios analíticos cuja pertinência evidentemente não se 
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restringe aos contextos educacionais em que as questões culturais se colocam 

óbvias, como as que abrigam estudantes de diferentes nacionalidades.  

 Consciente do viés conservador que o multiculturalismo pode assumir, 

McLaren assinala as especificidades da linha de atuação e investigação que 

propõe:  

A perspectiva que estou chamando de multiculturalismo crítico compreende a 
representação de raça, classe e gênero como o resultado de lutas sociais mais 
amplas sobre signos e significações e, neste sentido, enfatiza não apenas o jogo 
textual e o deslocamento metafórico como forma de resistência (como no caso do 
multiculturalismo liberal de esquerda), mas enfatiza a tarefa central de transformar 
as relações sociais, culturais e institucionais nas quais os significados são gerados. 
(ibid., p. 123) 

 
 A recorrência de termos como “aborrescente” ou “pudim de hormônios”, na 

fala de leigos e de professores, denuncia a dificuldade que geralmente 

encontramos em lidar com a diferença adolescente. A perspectiva intercultural 

recusa o essencialismo que informa o entendimento das características que o 

momento adolescente assume na nossa sociedade como decorrentes de 

contingências biológicas. Abre caminho, desse modo, para se pensar a 

transformação nos padrões de comportamento e de interação na escola: se é 

cultural, foi construído; se foi construído, pode vir a ser desconstruído. 

 Em muitos aspectos próxima ao enfoque multicultural crítico de McLaren e 

de acordo com a apropriação que a professora Vera Candau vem desenvolvendo 

desde a década de 1990, a perspectiva intercultural foi incorporada à visão de 

didática que assumo nesta pesquisa, também por enfatizar – inclusive 

nominalmente, por meio do prefixo inter – o caminho da dialogia, tanto nas 

práticas pedagógicas, como em termos de perspectiva epistemológica e analítica. 

 
2.3  
Um estudo de caso 
 
 A confluência de experiências profissionais e posicionamentos teóricos que 

busquei descrever certamente imprimiu várias marcas na pesquisa aqui relatada, 

além da sua própria temática. Destaco, neste item, duas dessas marcas: a opção 

pela realização de um estudo de caso e a questão de pesquisa que inicialmente 

orientou este estudo. 

 A perspectiva intercultural enfatiza o caráter social dos processos de 

construção das identidades, que, por sua vez, são entendidas como múltiplas e 
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instáveis. Na construção da identidade adolescente, sua suposta “falta de 

educação/de limites” não se originaria, segundo essa visão, de inevitáveis surtos 

hormonais, antes seria resultado de complexa rede de interações sociais, da qual 

fazem parte a escola e seus agentes. Ao não aceitar a recorrente explicação – tão 

simplista quanto impressionista – que vem responsabilizar os alunos e suas 

famílias, e mesmo suspeitar da generalização do quadro apocalíptico com 

freqüência apresentado para retratar o cotidiano escolar dos adolescentes, a 

observação das múltiplas interações que têm lugar nesse dia-a-dia se colocou 

insubstituível como estratégia de investigação desse aspecto dos processos 

culturais nos quais se forjam as polêmicas identidades adolescentes.  

 Não se trata de supor uma escola soberana em tais processos, mas sim de 

reconhecer o seu papel, ainda que também os limites das suas possibilidades. É 

certo que fatores biológicos se fazem presentes na constituição da condição 

adolescente, assim como também é incontestável que há importantes mudanças na 

configuração das famílias na atualidade que a afetam; contudo, a escola, com seus 

ritos, valores e códigos próprios, também participa dessa construção. 

Compreender os contornos e as implicações de tal participação não é tarefa 

simples: tais ritos, valores e códigos podem se mostrar enganosos para o visitante 

de passagem. Imagens pré-concebidas da escola e seus sujeitos demandam 

repetidas observações e esforços de interpretação para cederem lugar ao sempre 

inesperado do cotidiano escolar concreto. 

 Para organizar essa observação, optei por desenvolver um estudo de caso do 

tipo etnográfico, conforme descrito por André (2005), que o entende com uma 

adaptação, para os estudos educacionais, da etnografia concebida no campo da 

antropologia: 

Sintetizando idéias de vários outros autores, pode-se dizer que o estudo de caso de 
tipo etnográfico em educação deve ser usado quando: (1) há interesse em conhecer 
uma instância em particular; (2) pretende-se compreender profundamente essa 
instância particular em sua complexidade e totalidade; e (3) busca-se retratar o 
dinamismo de uma situação numa forma muito próxima do seu acontecer natural. 
(ibid., p. 31) 

 
 Apesar de questionar a possibilidade de conhecer plenamente qualquer 

escola “em sua complexidade e totalidade”, a descrição proposta pela professora 

Marli André é pertinente, porque, de fato, a busca foi a maior aproximação 

possível desse contexto. Optei por tentar, nesta pesquisa, “retratar o dinamismo” 
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das interações que acontecem nos espaços escolares, visando contribuir para a 

compreensão do cenário que hoje ali se apresenta, para então poder tratar do 

recorte específico das questões do comportamento discente. A necessidade de um 

mergulho nesse contexto, com alguma profundidade, advém da complexidade da 

trama que se compõe nas múltiplas relações interpessoais que ali ocorrem e que 

vão conformar as identidades que, por sua vez, vão afetar as situações de 

comportamento e convivência em discussão nesta tese. O pessimismo quanto à 

possibilidade de conhecer esse contexto e de compreendê-lo na sua totalidade 

decorre também dessa complexidade, que configura um objeto do qual podemos 

nos aproximar de diversos modos, compreender em parte e contribuir para sua 

transformação em vários aspectos, porém jamais dominá-lo totalmente, por mais 

extenso e cuidadoso que seja o trabalho etnográfico desenvolvido. No entanto, 

entre as generalizações impressionistas, ou mesmo estatísticas, e esse desejado 

conhecimento total, podem se situar os estudos de caso: 

Colocando-nos no nível das redes de interdependência entre seres sociais 
concretos, entre estruturas de coexistência e formas que assumem as relações entre 
seres sociais singulares, percebemos de uma maneira mais precisa aquilo que as 
grandes pesquisas estatísticas traçam em linhas gerais. Além do mais, o 
microscópio sociológico possibilita descobrir a relativa heterogeneidade daquilo 
que imaginamos ser homogêneo (‘um meio social’, ‘uma família’), a instabilidade 
relativa desta rede de interdependência e a existência de elementos contraditórios, 
principalmente na forma de princípios de socialização concorrentes. (Lahire, 1997, 
p. 37) 

 
 As recentes transformações socioculturais, talvez pela sua própria 

radicalidade, parecem favorecer análises monocromáticas de diversas instâncias 

sociais, e a instituição escolar não é exceção. Não apenas na mídia em geral, como 

também em falas de professores e em escritos acadêmicos, o impacto dessas 

mudanças nos ambientes escolares aparece, com freqüência, retratado como 

ruptura total em relação a modos anteriores de socialização e comportamento. 

Jovens são retratados como distintos em absoluto das gerações anteriores – e 

essas, por sua vez, generalizadas em supostas atitudes passadas de rebeldia, 

contestação e compromisso social. Do mesmo modo, dificuldades de ordem 

didática são explicadas por esse contexto maior de mudanças, e sua solução tende 

a parecer impossível. Também por desconfiar desse quadro total e dramático, 

recorri à abordagem etnográfica, que permitiria questiona-lo e talvez matizá-lo, ao 

focar situações concretas, vividas por sujeitos encarnados, em toda a sua 

complexidade e inesperado.   
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 Além disso, ao abordar processos de interação constituintes das identidades 

em discussão, estaria lidando com subjetividades, sentimentos e emoções, cuja 

dimensão social teria de tornar evidente, posto se tratar de uma reflexão com foco 

em questões da didática, pensada, conforme já mencionado, em sua 

multidimensionalidade. Tais dimensões se interpenetram, e a perspectiva 

etnográfica lembra, em sua fundamentação antropológica, que sentimentos 

“carregam o peso tanto do social quanto do fisiológico e psicológico”, e que, 

nesse sentido, cada caso deixa de ser apenas um caso (Fonseca, 1998, p. 9).  

 Entretanto, cumpre ressaltar que este não pretende ser um relato etnográfico 

da configuração social estudada, conforme tradicionalmente praticado na 

antropologia. Lembro mais uma vez a definição proposta por André (2005), para 

enfatizar que se trata de uma adaptação dessa metodologia de pesquisa para os 

fins aqui descritos. Neste relatório de pesquisa, um dos aspectos dessa adaptação é 

o recorte nas questões de comportamento dos alunos adolescentes; um outro 

aspecto é a ênfase nas reflexões e diálogos com a teoria suscitados pelos registros 

das observações etnográficas dentro desse recorte, em detrimento de um relato 

mais global desses registros.  

 A pesquisa de documentos da escola e a realização de entrevistas com os 

sujeitos envolvidos na investigação somaram-se ao trabalho de observação. A 

análise de registros escritos relativos à indisciplina e à violência teve o objetivo de 

buscar caracterizar essa dimensão da visão institucional de tais questões. Já a 

opção pela realização de entrevistas se explica pelos próprios objetivos do estudo 

de caso, posto que apenas a observação não teria sido suficiente para uma 

aproximação satisfatória das lógicas que buscava compreender. Seria importante 

criar um espaço em que se pudesse registrar em maior detalhe e fidedignidade a 

“arena de significados” – pertinente expressão cunhada por Rosa Mª Hessel da 

Silveira (2002, p. 49) – que contextualizou a relação dos sujeitos da pesquisa com 

a temática em estudo e com a própria pesquisadora.  

 Coerentemente com a perspectiva intercultural, que assume uma concepção 

constitutiva da linguagem, para além da sua função de representação, foi 

necessário pensar como esses depoimentos e observações seriam utilizados na 

pesquisa, de modo a atender as finalidades acima descritas. A esse respeito, essa 

mesma autora propõe um encaminhamento para entrevistas que pareceu fértil e 
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coerente com as opções teórico-metodológicas desta investigação e foi também 

estendido aos registros de observação: 

[...] olhar as entrevistas como eventos discursivos complexos, forjados não só pela 
dupla entrevistador/entrevistado, mas também pelas imagens, representações, 
expectativas que circulam – de parte a parte – no momento e situação de realização 
das mesmas e, posteriormente, de sua escuta e análise. (ibid., p. 120) 

 
 Em termos mais práticos, essa concepção implicou: 

- colocar a própria situação de entrevista e/ou de observação em análise; 

- conceber o questionamento por parte do pesquisador – seja na forma de 

perguntas na entrevista, ou nos esforços de interpretação dos registros de 

observação – como “provocador de outras verdades, outras histórias, outras 

lógicas”, e não como “instrumento de extração de verdades” (ibid., p. 134). 

Nesse caso, o recurso da triangulação das informações obtidas ganha outro sentido 

que não o da busca de um real verdadeiro: passa a prover dados sobre o confronto 

de visões e significações em jogo no espaço investigado.  

 

A escola investigada foi definida em consulta à Divisão de Educação da 2ª 

Coordenadoria Regional de Educação da Secretaria Municipal de Educação do 

Rio de Janeiro, quando se buscou uma escola com Núcleo de Adolescentes 

Multiplicadores (NAM) em funcionamento. 

 Os NAM estão em atividade em algumas escolas públicas do município do 

Rio de Janeiro desde 1995. Documento do Departamento Geral de Educação 

(Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2002), ainda em vigor, explicita os 

objetivos desse projeto, que justificavam esta escolha de pesquisa: 

► Garantir espaços de discussão democrática, que levem a uma postura crítica e 
reflexiva acerca das questões do nosso cotidiano. 
► Estimular ativa participação dos jovens na discussão das questões do seu tempo, 
protagonizando ações que refletem seus direitos e deveres perante a sociedade. 
► Promover o respeito à pluralidade cultural e diversidade humana, no sentido de 
estimular uma reflexão critica e aprofundada sobre distorções como o preconceito e 
a discriminação existentes em nossa sociedade e, muitas vezes, refletida na Escola. 

 
 Pela priorização da postura dialógica nas relações sociais, em geral, e nas 

escolares, em particular, e também pela ênfase nas questões de diversidade6 

                                                 
6 Opero, nesta pesquisa, prioritariamente com o conceito de diferença, em alternativa ao de 
diversidade, incorporando a distinção proposta por alguns autores e sintetizada por Silva (2000, p. 
44-45): “[...] Em geral, utiliza-se o termo para advogar uma política de tolerância e respeito entre 
as diferentes culturas. Ele tem, entretanto, pouca relevância teórica, sobretudo por seu evidente 
essencialismo cultural, trazendo implícita a idéia de que a diversidade está dada, que ela preexiste 
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cultural, a existência do Núcleo foi tomada como provável indicador da intenção 

institucional de diálogo com as culturas adolescentes, em sentido coerente com 

princípios centrais da perspectiva intercultural na educação. Relativamente às 

questões de indisciplina e de violência, testaria uma hipótese recorrente nessa 

perspectiva, que afirma que o diálogo intercultural no ambiente escolar permite 

um melhor encaminhamento para as questões de convivência e organização desse 

coletivo. 

Chegava, desse modo, à questão inicial da pesquisa: como as questões de 

disciplina, indisciplina e violência na escola são afetadas pelos esforços de 

diálogo com as culturas juvenis, por parte da instituição escolar?  

 

2.4 
Disciplina, indisciplina, violência 
 
 Um dos objetivos da observação, entrevistas e análises documentais era a 

identificação, no contexto estudado, dos diferentes significados atribuídos às 

palavras-chave inicialmente definidas para esta pesquisa: disciplina, indisciplina, 

violência. A análise desses processos de significação parecia importar, porque 

esclareceria quanto a sentidos dos comportamentos discentes e docentes que 

pesquisava, e também sobre a dimensão discursiva da construção social desses 

comportamentos. Além disso, essa estratégia seria necessária para a pesquisa, na 

medida em que o estudo de caso, porque filiado à perspectiva antropológica, 

impõe abordar o contexto a ser pesquisado, buscando compreender a lógica que o 

estrutura e significa. A linguagem adquire, também por essa razão, uma posição 

central na investigação: 

Na pesquisa de campo, queremos antes de tudo entender o que ‘está sendo dito’ por 
nossos interlocutores. É possível que, em certas situações, as duas partes do 
processo comunicativo falem exatamente a mesma linguagem propiciando um 
entendimento perfeito. [...] Mas o antropólogo trabalha a base da premissa de que o 
processo comunicativo não é tão simples assim – que, em muitas situações, por 
causa de uma diferença em faixa etária, classe, grupo étnico, sexo ou outro fator, 
existe uma diferença significativa entre os dois universos simbólicos, capaz de 
jogar areia no diálogo. Em outras palavras, a antropologia procura criar dúvidas, 

                                                                                                                                      
aos processos sociais pelos quais – numa outra perspectiva – ela foi, antes de qualquer coisa, 
criada. Prefere-se, neste sentido, o conceito de ‘diferença’, por enfatizar o processo social de 
produção da diferença e da identidade, em suas conexões, sobretudo, com relações de poder e 
autoridade”. Empreguei, contudo, o termo diversidade neste ponto do texto, por reconhecer que 
nem todos os que o utilizam o fazem no sentido descrito por Silva, como pode ter sido o caso do 
documento da Secretaria em questão. 
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levantando hipóteses sobre os hiatos e assimetrias que existem entre nossa maneira 
de ver as coisas e a dos outros. (Fonseca, 1998, p. 6) 

 
 A princípio, o interesse estava no par disciplina-indisciplina, mas ainda na 

fase de projeto, já ficou clara a dificuldade de se distinguir o outro par que se 

formava na reflexão pedagógica: indisciplina-violência. 

 A revisão dos trabalhos publicados no Brasil, nas últimas décadas, acerca da 

temática da disciplina-indisciplina na escola, trazia um dado interessante: a partir 

da década de 90, decresce o número de reflexões que especificam essa questão 

como seu tema central, enquanto aumentam os trabalhos voltados para o problema 

da violência nas escolas7. Percebe-se, na leitura desses trabalhos, que muitas 

situações anteriormente tratadas como atos de indisciplina passam a ser abordadas 

como casos de violência escolar.  

 Para além de algum modismo passageiro, esse deslocamento conceitual 

parece responder a um agravamento da questão da violência em termos sociais 

mais amplos, o que afeta a escola direta e indiretamente. Abramovay & Rua 

(2003) consideram que a indisciplina passa a ser pensada como ato violento 

devido à gravidade que tende a assumir nesse espaço, expressa, por exemplo, na 

presença de armas de fogo na escola. Mas é também interessante observar que a 

crescente abrangência do termo “violência” não se restringe aos estudos referidos 

a questões escolares. Percebe-se, inclusive na mídia em geral, um novo consenso 

no sentido de incorporar a dimensão simbólica da prática da violência, para além 

da intimidação e do uso direto da força física.  

 A despeito da sua pertinência, essas considerações traziam para a pesquisa 

um certo desconforto, em termos conceituais: pesquisaria indisciplina ou 

violência? Onde se situam as fronteiras entre esses conceitos? 

 O extremo da violência não deixa dúvidas – a classificação é clara para 

incidentes com armas de fogo ou que envolvam o tráfico, por exemplo. Do 

mesmo modo, quando Vasconcellos (2000) argumenta que a apatia nas aulas e 

atividade escolares é uma forma de indisciplina, não parece haver dúvida do que 

está em questão – um caso que dificilmente seria pensado como violência. Mas, 

além desses extremos, ocorre, no dia-a-dia da escola, uma série de ações de 

desrespeito, contra/entre pessoas, propriedades, instalações físicas da instituição 

                                                 
7 Essa revisão é confirmada pelos trabalhos de pesquisa de Abramovay & Rua (2003) e de Tigre 
(2002). 
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ou mesmo contra os rituais e dinâmicas do trabalho escolar, que não chegam a 

justificar manchetes de jornais e estabelecem a dúvida: casos de indisciplina ou de 

violência na escola? 

 Camacho (2000), em sua tese de doutorado, informa ter considerado a 

discussão das fronteiras entre indisciplina e violência na escola como uma das 

suas questões de pesquisa, concluindo pela tenuidade dessas fronteiras. Seu estudo 

baseou-se em uma etnografia do cotidiano de duas escolas, uma pública e outra 

privada, localizadas na cidade de Vitória, com foco nas questões de indisciplina e 

de violência. Sua questão central era a “busca da compreensão da violência 

praticada pelos alunos adolescentes no interior das escolas” (p. 19), mas, 

coerentemente com sua pesquisa que apontou para a inviabilidade de uma 

distinção conceitual mais precisa entre esses dois termos, o título escolhido para a 

tese incluiu “indisciplina”: Violência e indisciplina nas práticas escolares de 

adolescentes: um estudo das realidades de duas escolas semelhantes e diferentes 

entre si. 

 Diante da impossibilidade de operar com diferenciações prévias entre esses 

dois conceitos, passei a considerar como questão de pesquisa a discussão dessas 

fronteiras conceituais, e a temática da violência foi incorporada ao projeto. 

 
 
2.5 
Na Escola dos Murais 
 
 Obviamente este é um nome fictício, mas antes mesmo de justificá-lo 

convêm alguns esclarecimentos. 

 A preocupação com a privacidade dos pesquisados é uma das razões desse 

artifício, mas não a única. Usar os nomes reais poderia, antes de tudo, informar 

erroneamente quanto às possibilidades deste estudo: existe uma escola que foi 

pesquisada, porém a escola que aqui descrevo é outra, fruto da minha evidente 

parcialidade enquanto pesquisadora.  

Parcialidade em dois sentidos: primeiro, porque meu olhar por certo 

selecionou e ressignificou o que viu, em atitude de parcialidade explícita – por 

exemplo, quando assumo uma perspectiva crítica e intercultural da didática – ou 

implícita, quando decorrente das leituras e outras vivências que construíram e 

constroem minha visão de mundo.  
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Em segundo lugar, embora tenha freqüentado sistematicamente os vários 

espaços da escola (secretaria, sala de professores, portão e arredores da escola, 

pátio, sala de leitura, sala de vídeo, refeitório, áreas de circulação, reuniões, 

conselhos de classe, salas de aula, atividade externa), ao longo de todo o ano 

letivo de 20068, quando observei e interagi com professoras9, gestoras, 

funcionários, “amigas da escola”10 e alunos, realizando entrevistas formais e 

informais, além de investigar documentos diversos da escola – apesar de todos 

esses esforços, muito ainda ficou por conhecer. Várias situações permaneceram 

em interrogação mesmo depois das observações e entrevistas que fiz: estive em 

vários espaços da escola, porém não em todos, nem tampouco todos os dias. Além 

disso, nem sempre todos os sujeitos da pesquisa se dispuseram a dela participar. 

Ora de forma clara, como no caso de uma professora que preferiu que não fossem 

observadas suas aulas, ora de forma mais velada, quando a resistência não chegou 

a ser verbalizada, porém foi demonstrada de formas mais sutis, como, por 

exemplo, em atitudes de evidente constrangimento, ou em repetidos adiamentos 

para a autorização de algumas observações. Fonseca (1998) comenta que:  

Ninguém nega que somos parte da realidade que pesquisamos. Quer seja na linha 
de Marx, Bourdieu ou Foucault, não há pesquisador que ainda alimente a ilusão de 
ser ‘neutro’. A reação do ‘nativo’ diante da nossa pessoa – seja ela de 
dissimulação, adulação, hostilidade, franqueza ou indiferença – é um dado 
fundamental da análise que diz muito sobre relações de desigualdade e dominação. 
Mas seria um engano igualmente ingênuo reduzir a realidade àquela dimensão que 
diz respeito à nossa presença. (p. 11-12) 

 
 A resistência acima mencionada tornava-se, dessa forma, dado a ser 

interpretado nas análises desenvolvidas.  

Há que se considerar também que tive acesso apenas (e sempre parcial) a 

um breve momento da vida da escola, inaugurada há mais de sessenta anos. Não 

poderia falar do que a escola é, mas sim de uma versão do que ela foi no ano da 

                                                 
8 Nesse período, compareci à escola em uma média de três dias por semana (manhã e tarde), com 
tempo de permanência variável. Apenas durante o mês de março tive de reduzir a freqüência à 
escola para uma vez por semana, pois problemas de saúde me impossibilitaram de escrever 
temporariamente. 
9 Como a equipe docente era majoritariamente composta por mulheres, será generalizado o uso do 
feminino para referência do professorado da EM. 
10 Mães e avós de alunos, que trabalhavam voluntariamente na escola, auxiliando em serviços 
administrativos e no controle disciplinar dos alunos. No período desta investigação, havia uma 
mãe e duas avós de alunos atuando como “amigas” da EM. 
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pesquisa11. Os nomes aqui referidos serão sempre, portanto, nomes fictícios, 

porque, no sentido que venho de descrever, fictício também é este relato – ainda 

que uma ficção12 baseada em “fatos reais”. 

 No entanto, persiste ainda a preocupação em não expor as pessoas que 

concordaram em partilhar seu cotidiano para este estudo, o que pode acontecer 

mesmo quando omitimos seus nomes reais. Este é um sério dilema para a 

pesquisa. Fonseca (ibid.), citando um trabalho etnográfico, defende com 

argumentos pertinentes a necessidade da descrição dos espaços e sujeitos 

pesquisados: 

 O único problema é que, por escrúpulos éticos, isto é, por medo de seus 
informantes serem identificados por leitores eventuais, ela é muito parcimoniosa 
com informações quanto à proveniência, o local de residência (tipo de bairro, 
tamanho da cidade), e a profissão deles! Informação sobre as idades é fornecida em 
termos tão gerais (‘os informantes têm entre 23 e 55 anos...’) que é quase 
impossível classificar qualquer um dos informantes em termos sociológicos. Foram 
criados onde? Tiveram que tipo de educação? Pertencem a que geração? A que 
classe? Enfim, faltam ganchos para saber como formular qualquer generalização a 
base desses dados. (ibid., p. 3-4) 

 
 Apesar de concordar com a crítica da autora, compartilho dos “escrúpulos 

éticos” da pesquisadora mencionada, que pretendo atender do seguinte modo: 

serão fornecidos os dados imprescindíveis à caracterização dos investigados, 

dentro das demandas das discussões específicas em desenvolvimento, porém 

omitidas todas as informações desnecessárias para esse fim que pudessem levar à 

identificação daqueles que se expuseram para a pesquisa.  

Conforme mencionado, a escola investigada foi 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 da 5ª à 8ª séries13, posto que o 

foco da pesquisa estava na indisciplina escolar entre os adolescentes; deveria ter 

um Núcleo de Adolescentes Multiplicadores 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 entendia que essa 

                                                 
11 Considero aqui também o depoimento de uma das gestoras, que, em entrevista individual 
gravada em 13 de dezembro de 2006, afirmou enfaticamente que aquele não foi um ano típico para 
a escola, por várias razões. 
12 Cf. Geertz, 1989. 
13 Mantém-se aqui a nomenclatura vigente no período da pesquisa, quando ainda não havia se 
regulamentado a denominação 1º a 9º ano, para referência às séries do ensino fundamental. 
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característica poderia marcar de forma indesejável o contexto a ser estudado, dado 

que interessavam as questões de indisciplina e violência mais diretamente 

pertinentes ao universo escolar; não poderia ser nenhuma das escolas em que 

trabalhei quando fui professora da rede municipal de ensino, pois queria garantir 

um olhar sem esse tipo de construção prévia. Não restaram muitas opções14 e, 

assim, cheguei à Escola dos Murais. 

A pesquisa de campo teve seu início no dia 31 de janeiro de 2006, quando 

fiz meu primeiro contato com a diretora da escola, que já havia autorizado, por 

telefone, que lá desenvolvesse minha investigação.  

 

“O que faz um etnógrafo? - ele escreve” (Geertz, 1989, p. 14). E foi o que 

fiz. Escrevi e escrevi durante meses, despertando bastante curiosidade por onde 

circulava: “O que que é que você tanto escreve aí?”, “Nossa, você não fica 

cansada de tanto escrever?”. Ficava, mas quando voltava para casa, ainda tinha 

muito o que registrar, procurando fazer daquelas anotações “uma descrição 

densa”, em que se assume que os dados não são apenas descritos, mas 

principalmente interpretados, conforme propõe Geertz: “Assim, há três 

características da descrição etnográfica: ela é interpretativa; o que ela interpreta é 

o fluxo do discurso social e a interpretação envolvida consiste em tentar salvar o 

‘dito’ num tal discurso da sua possibilidade de extinguir-se e fixá-lo em formas 

pesquisáveis” (ibid., p. 15).  

A releitura e a complementação das anotações definiam os caminhos para a 

continuidade da observação, sempre com um foco mais amplo do que o tema da 

pesquisa, dada a abordagem etnográfica privilegiada nesse momento. Tentava, 

desse modo, assegurar alguma abertura para o inesperado, evitando recortes 

prévios que terminassem por limitar as possibilidades de interpretação das 

situações de interesse.  

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, 

                                                 
14 Em pesquisa promovida pela Secretaria Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro, 
publicada no jornal O Globo, em 06/09/07, constatou-se que apenas 23,69% dos diretores de 
escolas dessa rede consideram tranqüilo o entorno da sua escola. 
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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, já em processo de revisão das questões que havia 

definido para pesquisa, passo a observar as aulas em quatro turmas diferentes – 

duas da sétima série (uma da manhã e uma da tarde) e duas da oitava (também 

manhã e tarde). Desenvolvo para tanto uma ficha de observações15, que me 

permitiu anotações mais completas do observado. Quase todas as professoras 

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 sétima e de oitava séries, buscando 

informações que pudessem auxiliar na caracterização daquele corpo discente. 

Procurei também ter acesso a todos os documentos – que não foram muitos – 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.  

                                                 
15 O conteúdo dessa ficha, reproduzida no Apêndice 2, será exposto e justificado em maior detalhe 
quando da sua análise, no capítulo 5. 
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Em novembro, iniciei 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 geral. A descrição que se segue 

está baseada nesses registros e também se vale de dados de um survey realizado 

entre alunos16 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.  

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). 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 SME. Etiquetas renovadas em arquivos e gavetas 

apontavam para um ambiente de trabalho em atividade. No primeiro dia, não tive 
                                                 
16 Tratou-se de um produtivo “escambo acadêmico”: o professor Marcio da Costa e sua equipe 
cederam-me os resultados do survey relativos à Escola dos Murais, enquanto eu cedi entrevistas 
que havia realizado com professores dessa escola. As informações desse survey aqui utilizadas 
foram confirmadas pelos meus registros de observação, entrevistas formais e informais. 
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a compreensão de se tratar de uma escola de prestígio17, mas já registrei a 

impressão de uma escola com profissionais atuantes, ainda que não soubesse 

quem ou quantos seriam.  

Os murais reiteravam essas impressões e dão agora nome à escola, 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, trocando18, 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 fictício da 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. 

Entretanto, essa pluralidade interna tornava a se apresentar unificada quando 

a escola era comparada com outras. Nas observações e nas entrevistas formais e 

informais com professoras e alunos, assim como no survey realizado, a escola foi, 

na grande maioria dos casos, referida como melhor que as demais, uma exceção 

no ensino público municipal – este foi, aliás, um aspecto recorrente: a qualidade 

da escola era geralmente destacada em relação às outras escolas da rede, não em 

termos absolutos.  

                                                 
17 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”.  
18 Era comum a cena de alunos e professoras em frente aos murais, efetivamente lendo essas 
produções. 
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Esse lugar de prestígio parecia ter vários desdobramentos. 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 superior19; 

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

maior parte de estudantes que não repetiu nenhuma série na sua vida escolar20. 

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

levantamento da ocupação profissional dos responsáveis, que revelou um grande 

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 empregadas domésticas 

e camelôs21.  

Outros dados podem ajudar a compor este primeiro quadro do contexto 

pesquisado. A escola atendia da classe de alfabetização à oitava série, 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 

sétimas séries, 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 sétima série 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 problemáticos22, para que os últimos a chegar 

                                                 
19 Informações baseadas nas fichas dos alunos, quadros 1, 2 e 3, no Apêndice 1. 
20 Dados do survey realizado pelo Gesed, quadros 7, 8 e 9, em Anexo. 
21 Informações baseadas nas fichas dos alunos, quadros 4 e 5, no Apêndice 1. 
22 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. 
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pudessem se acomodar de algum modo para fazer a prova. Ou seja, a Secretaria 

Municipal de Educação parecia contar, na organização das turmas dessa escola, 

com a ausência sistemática de alunos. 

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 23, 

o que as levava a assumir um número excessivo de tarefas, que tornavam seu 

tempo na escola sempre insuficiente e sua atuação limitada.  

Informações sobre dificuldades materiais e organizacionais me foram dadas 

repetidas vezes ao longo das observações, geralmente de forma espontânea, o que 

constitui um dado importante para a compreensão do lugar em que fui situada 

pelos sujeitos da minha pesquisa: era muito freqüente o tom de denúncia nessas 

abordagens, como se a minha presença trouxesse a possibilidade da divulgação da 

precariedade das suas condições de trabalho. Não parecia tanto uma justificativa 

de falhas que eu pudesse identificar na sua atuação profissional, pois sua auto-

avaliação, tanto de professoras quanto de gestoras, era geralmente apresentada 

como bastante positiva – soava mais como o desejo mesmo da denúncia. Outra 

interpretação possível para a freqüência desse tipo de abordagem seria o 

entendimento de que o olhar acadêmico não costuma trabalhar com uma visão 

“realista” das dificuldades do dia-a-dia escolar e tenderia a pensar soluções 

inviáveis para esses problemas, o que foi comentado por algumas professoras, em 

situações diversas. 

Além do lugar de veículo potencial de denúncia das condições de trabalho e 

ensino na rede municipal e/ou visitante do fantasioso mundo acadêmico, o papel 

mais evidentemente atribuído à minha presença foi o de avaliadora. Seria difícil 

contabilizar o número de vezes em que professoras, gestoras, alunos, funcionários 

e voluntárias perguntaram sobre a minha “avaliação” da escola, como se esse 

fosse o propósito dos meus estudos. Havia apresentado a proposta de pesquisa na 

reunião de planejamento do início do ano, porém apenas no turno da manhã24, o 

                                                 
23 No segundo semestre, a escola recebeu uma funcionária concursada para o cargo de “agente 
educadora”, que teria a função tradicionalmente denominada de inspetora. Recebeu também uma 
professora que assumiu o cargo de coordenadora pedagógica.  
24 Na reunião da tarde, havia várias professoras presentes, organizando o horário das aulas, porém 
não chegou a se constituir um fórum em que se pudesse apresentar o projeto da pesquisa. 
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que pode ter contribuído em alguma medida para essa distorção dos meus 

objetivos de investigação, apesar de ter deixado com a diretora uma cópia do 

projeto. Por outro lado, possivelmente esse entendimento da minha posição na 

escola independeria das minhas explicações, pois a presença de um estranho na 

comunidade escolar parecia tender a ser percebida dessa forma: “Você que está 

chegando agora para criticar o que está feito, deveria ter chegado na hora em que 

estávamos fazendo. Assinado: Quem fez quando ninguém sabia fazer.” – bilhete 

afixado na secretaria, na parede atrás da mesa da diretora. 

É forçoso reconhecer, contudo, que todo trabalho de observação e relato traz 

consigo, de fato, uma dimensão de avaliação. Os esforços de sistematização dos 

registros e de suas análises vêm justamente tentar objetivar essa dimensão, para 

que sirva aos objetivos específicos da pesquisa, em lugar de representar um tipo 

(pouco produtivo) de julgamento genérico do contexto observado. 

O lugar de avaliadora que me foi atribuído pode ter implicado alguma 

dissimulação, mas pude identificar com maior freqüência posturas de resistência. 

A dissimulação, no sentido de encenação proposital para a minha observação, 

pareceu, em algumas ocasiões, bastante provável: tornava-se perceptível, por 

exemplo, pelo olhar insistente na minha direção, principalmente, quando de 

repreensões a alunos por parte de alguns profissionais da escola, ou, pelo 

contrário, nas tentativas de esconder alguma situação de conflito que se colocava 

com/entre alunos. Quanto às aulas, em relação a apenas uma disciplina observada, 

foi identificado por alunos esse tipo de postura, quando indagados sobre a 

representatividade da aula que eu assistira. Nesses casos, a informação de 

interesse se deslocava para o ato da simulação, que contava sobre valores e 

percepções que moviam aqueles profissionais: se eu era vista como alguém que 

estava avaliando seu trabalho, era provável que quisessem me mostrar aquilo que 

valorizavam ou que acreditavam que eu e/ou a academia fôssemos valorizar. Por 

outro lado, Guba & Lincoln (apud André & Ludke, 1986, p. 27) argumentam, a 

meu ver, com propriedade, “que as alterações provocadas no ambiente pesquisado 

são em geral muito menores do que se pensa”, porque “os ambientes sociais são 

relativamente estáveis, de modo que a presença de um observador dificilmente 

causará as mudanças que os pesquisadores procuram tanto evitar”. Suponho que 

atitudes de simulação tenham sido relativamente pouco freqüentes e em grande 

parte identificadas por meio das freqüentes triangulações realizadas. 
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 As atitudes de resistência foram mais difíceis para a pesquisa, na medida em 

que chegaram a representar barreiras incontornáveis à investigação que pretendia 

desenvolver. O exemplo mais marcante desse caso deu-se em relação à 

coordenação do NAM. Trata-se de uma professora de Ciências, sem dúvida 

seriamente comprometida com seu trabalho de sala de aula e no Núcleo, 

considerada bastante competente dentro das suas opções pedagógicas e em geral 

muito querida entre os alunos com quem convivi mais diretamente (turmas de 7ª e 

de 8ª séries) – ou seja, não teria o que esconder, pelo contrário. Mas o fato foi que 

não autorizou a observação dos encontros do NAM, o que só foi explicitado 

quando, no final do mês de maio, eu já havia desistido de esperar por esse 

consentimento, até então adiado no aguardo do momento adequado para se 

realizar. Sem a observação das reuniões do Núcleo, tornava-se difícil qualquer 

análise do seu trabalho, que tendia a se restringir a esse espaço. O mural do NAM 

deixou de ser utilizado a partir do final do primeiro semestre, ficando o Núcleo, a 

partir de então, ausente desse importante espaço de comunicação da Escola. Um 

outro gesto, igualmente significativo em seu simbolismo, merece lembrança: logo 

no início do ano letivo, as janelas da sala do NAM – uma antiga cantina adaptada 

para esse fim – foram cobertas, tornando aquele espaço vedado ao olhar exterior. 

 Entretanto, ao longo do ano, ficou claro que a presença do Núcleo na escola 

era limitada, porém significativa, parecendo afetar mais diretamente os alunos que 

dele participavam, mas também se fazendo presente na instituição como um todo. 

Apesar de poucas atividades desenvolvidas pelo NAM terem ultrapassado seus 

encontros semanais internos, como a professora que coordenava o Núcleo 

lecionava em várias turmas, onde mantinha com grande parte dos alunos a mesma 

relação de afeto e aconselhamento que desenvolvia com os participantes do NAM, 

este de certo modo influía no ambiente escolar para além das atividades que 

promovia para o conjunto da Escola. Além disso, embora restritas, porque bem 

pouco freqüentes, algumas dessas atividades de fato foram marcantes, parecendo 

contribuir para uma atmosfera mais amigável e acolhedora na Escola, conforme se 

discutirá no capítulo 4 desta tese.   

Desse modo, a impossibilidade de observação dos encontros do NAM 

comprometeu a questão inicial de pesquisa, que tomava a existência do Núcleo 

como evidência de disposição institucional de diálogo com a cultura adolescente. 

Por outro lado, na observação das manifestações externas do NAM, não se 
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perceberam movimentos no sentido desse diálogo: por exemplo, um colorido 

grafite, produzido no ano anterior em uma parede interna da instituição, foi 

pintado de branco logo no início do ano letivo, apagando desse modo a única 

marca mais explícita na EM de expressão cultural jovem.  

Portanto, não apenas pela impossibilidade de observação dos seus 

encontros, como também pelas características percebidas na atuação do Núcleo, a 

questão central da pesquisa teve de ser revista. 

Esse contexto imprevisto, no entanto, trouxe outras questões de interesse 

para a discussão das questões de indisciplina e violência entre estudantes 

adolescentes: chamava a atenção a opção pela afetividade que percebia por parte 

da direção e de alguns professores mais presentes na escola, como forma de 

controlar os problemas de indisciplina e de violência do cotidiano naquele espaço, 

e tive curiosidade de entender melhor essa opção e suas implicações para o 

trabalho pedagógico; em sala de aula, questões de dispersão nas turmas de sétima 

série e problemas mais graves de comportamento nas oitavas – o que inclui 

situações de bullying, racismo e homofobia e atitudes que intencionalmente 

inviabilizavam as aulas – também interessaram para o tema que pesquisava; além 

disso, apesar de referida como uma das melhores escolas da rede, grande parte das 

suas professoras freqüentemente se queixava de problemas de indisciplina (não de 

violência), aparentando mesmo desespero em suas reclamações. 

Decidi, então, continuar a registrar e seguir nas tentativas de interpretação 

do cotidiano que observava, mas a definição das questões com que posteriormente 

interroguei o material empírico construído só foi possível depois de algumas 

decisões de ordem teórico-metodológica, que se impuseram juntamente com essas 

revisões. 

 
 
2.6 
A hipercrítica foucaultiana 
 
 Um antigo dilema ético-político voltou a se colocar nesse retorno ao 

cotidiano da escola. Na verdade, parecia que a posição de observadora tornava 

mais agudos velhos questionamentos que faziam duvidar, por princípio, dos 

processos de disciplinarização escolar. Lembro aqui esse dilema, por avaliar que 

seu histórico ultrapassa os limites da minha trajetória individual, configurando-se 
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em debate pertinente acerca das possibilidades de abordagem das questões de 

regulação do coletivo na escola. 

 Conheci Foucault na década de 80, quando cursava a graduação em História 

na UFF. Era tempo de abertura política pós-ditadura, e o meio universitário fervia 

em aclamação às liberdades recém-conquistadas, valorizando e potencializando 

discursos anti-autoritários. A denúncia foucaultiana de manicômios, prisões e 

escolas, como instituições destinadas a adestrar as populações, tornando-as 

“dóceis” e “úteis” para o sistema capitalista, encontrava na época grande 

repercussão. Passadas mais de duas décadas, o livro que difundiu essas idéias – 

Vigiar e punir – encontra-se hoje na sua 32ª edição25, ainda interessando as novas 

gerações26. Entretanto, a pesquisa na Escola dos Murais, se confirmava, por um 

lado, a atualidade das críticas foucaultianas ao autoritarismo nos ambientes 

escolares, por outro, parecia afirmar também a insuficiência dessas análises: 

aquele coletivo, a meu ver, carecia de algum tipo de regulação, o que, nessa 

abordagem, tendia a ser condenado, por princípio. De volta, então, a antigos 

dilemas: a indisciplina seria expressão de saudável resistência à tirania adulta? 

Existiria alguma produtividade desejável no ato de regulação do coletivo escolar 

ou este teria apenas a função de reprodução social? Tornou-se inevitável a 

releitura desse autor. 

 Veiga Neto (2003) destaca a falta de sentido em se buscar uma “teorização 

foucaultiana”, na medida em que Foucault contesta a noção de totalidade. Propõe, 

então, que pensemos em termos de “teorizações foucaultianas”, mais facilmente 

caracterizadas pela negativa: recusa das metanarrativas, das expressões que 

denotam totalidade (como natureza humana, todos, sempre etc.), dos conceitos 

estáveis e seguros – posto que instável e insegura é a linguagem que os expressa e 

conforma –, da separação teoria-prática. Crítico, portanto, do pensamento 

moderno, não chega a romper com todas as suas construções: a validade da 

racionalidade, por exemplo, não é descartada, mas sim relativizada quando 

explicitada em sua dimensão histórica e contingente. Entrando já na terminologia 

                                                 
25 Também o livro Microfísica do poder tornou-se bastante popular no meio acadêmico da época e 
somava-se ao Vigiar e punir na divulgação dessas e de outras idéias de Foucault. Encontra-se hoje 
na sua 22ª edição. 
26 No III Colóquio Franco-Brasileiro de Filosofia da Educação – Foucault 80 anos, realizado na 
UERJ, em 2006, a maior parte dos trabalhos apresentados que abordavam questões de 
disciplina/indisciplina escolar baseava-se nessa teorização, chamando a atenção a presença de 
diversos jovens autores (Bittencourt, 2006, Vieira, 2006, Oliveira, 2006, entre outros). 
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proposta por Foucault, sua crítica ao pensamento moderno é dirigida mais 

especificamente aos traços que se tornaram hegemônicos nesse pensamento – é 

arqueológica27 e não transcendental, isto é, analisa o discurso racional iluminista 

enquanto acontecimento histórico. 

 Sua obra costuma ser sistematizada em três fases, com base em critérios 

metodológicos e cronológicos – arqueologia, genealogia e ética. Veiga Neto (id.) 

discorda dessa ordenação, defendendo que essas “fases” não encerram qualquer 

conjunto teórico, tampouco indicam rupturas, posto que o que se percebe é o 

alargamento, tanto das problematizações, quanto da metodologia proposta para 

sua análise. Ainda segundo esse autor, o próprio Foucault esclarece que a 

arqueologia não foi substituída pela genealogia: “A arqueologia define e 

caracteriza um nível de análise no domínio dos fatos; a genealogia explica ou 

analisa no nível da arqueologia” (ibid., p. 44). Veiga Neto propõe, então, a 

sistematização desenvolvida por Miguel Morey, que organiza a obra foucaultiana 

em três domínios: 

- “saber (ser-saber)”: “como nos constituímos como sujeitos do 

conhecimento”; 

- “ser-poder”: “ação de uns sobre outros”; 

- “ser-consigo”: “sujeitos de ação moral sobre nós mesmos”, “ação de cada 

um consigo próprio” (ibid., p. 46). 

Essa breve introdução, ainda que não faça jus ao legado de Foucault, pode 

contextualizar as observações que se seguem, acerca das apropriações das 

formulações desse filósofo na discussão da disciplina/indisciplina escolar. 

Desde os anos 80, foi publicado um número significativo de trabalhos que 

pensam a problemática da disciplina escolar com base nas teorizações 

foucaultianas acerca da disciplina em termos gerais.  

Em geral, tais trabalhos28 são bem sucedidos na denúncia do exercício de 

poder por parte do professor, sobre o estudante, e o processo de adestramento dos 

corpos e das mentes discentes por meio de rotinas homogeneizadoras que têm 

lugar no cotidiano escolar e que gerariam, desse modo, forças produtivas para o 

sistema sócio-econômico estabelecido.  
                                                 
27 Arqueologia seria o estudo da episteme de uma época. Episteme, por sua vez, seria o nome dado 
à rede de significações e pressupostos que limita a possibilidade de pensamento de uma época. 
28 Por exemplo: Bittencourt, 2006, Godinho, 1995, Oliveira, 2006, Rocha, 2001, Vieira, 2006, 
entre outros.  

TM

PDF Editor



 49 

 São críticas pertinentes e o diálogo com Foucault, fértil, no sentido de 

favorecer a visibilização das relações de poder que tendem a se estabelecer nesse 

cotidiano, em suas múltiplas facetas. No entanto, as dimensões produtivas das 

ações de regulação do coletivo escolar não encontram espaço nessa discussão: o 

ato de indisciplina tende a ser lido em viés positivo, como resistência, e o ato 

disciplinar, exclusivamente, como adestramento.  

 Covaleskie (s/d, p.7) identifica essa limitação no próprio pensamento de 

Foucault: 

Seu trabalho algumas vezes adquire um tom quase teológico; sua crença em que 
tudo se reduz, afinal, a questões de poder obscurece uma distinção válida e 
ordinária entre poder e autoridade; sua visão de que a disciplina nos é imposta pelo 
poder nos cega para o entendimento proposto por Dewey da disciplina como a 
relação entre nós e o mundo, na busca pelos nossos objetivos, e não parece haver 
espaço para as interessantes argumentações de Nodding acerca da validade de um 
ideal ético pelo qual aspirar.29 

 

 De fato, minha revisitação aos textos de Vigiar e punir e Microfísica do 

poder, associada à investigação empírica que realizei, confirma, ao menos 

parcialmente, as críticas desse último autor. Antes de prosseguir nesta discussão, 

não será demais, contudo, ressaltar que não se trata aqui da obra de Foucault, mas 

sim da apropriação das formulações contidas nesses livros, para a discussão das 

questões da regulação do coletivo escolar hoje. Para citar um exemplo da 

propriedade de outros aspectos das suas formulações, lembro aqui a análise 

foucaultiana da questão do poder, que ainda preserva sua originalidade, 

pertinência e atualidade e que, mesmo que não de modo explícito, de diversas 

maneiras se faz presente nesta tese: 

Não vejo quem – na direita ou na esquerda – poderia ter colocado este problema do 
poder. Pela direita, estava somente colocado em termos de constituição, de 
soberania, etc., portanto, em termos jurídicos; e, pelo marxismo, em termos de 
aparelho de Estado. Ninguém se preocupava com a forma, como ele se exercia 
concretamente e em detalhe, com sua especificidade, suas técnicas e suas táticas. 
Contentava-se em denunciá-lo no ‘outro’, no adversário, de uma maneira ao 
mesmo tempo polêmica e global: o poder do socialismo soviético era chamado por 
seus adversários de totalitarismo; no capitalismo ocidental, era denunciado pelos 
marxistas como dominação de classe; mas a mecânica do poder nunca era 

                                                 
29 “His work at times become almost theological in tone; his faith that everything is reducible, 
finally, to power obscures the ordinary and valuable distinction between power and authority; his 
view that discipline is imposed on us as an effect of power makes us blind to Dewey’s sense of 
discipline as a relationship between us and the world as we pursue our aims, and there seems no 
space for us to consider Noddinggs’s interesting notions about having a worthwhile ethical ideal to 
which we aspire.” 
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analisada. Só se pôde começar a fazer este trabalho depois de 1968, isto é, a partir 
das lutas cotidianas e realizadas na base com aqueles que tinham que se debater nas 
malhas mais finas da rede do poder. Foi aí que apareceu a concretude do poder e ao 
mesmo tempo a fecundidade possível dessas análises do poder, que tinha como 
objetivo dar conta destas coisas que até então tinham ficado à margem do campo da 
análise política. (Foucault, 1979, p. 6) 

 
 Entretanto, sua crítica à sociedade disciplinar parece trazer ganhos limitados 

para a discussão das questões de indisciplina e de violência no contexto escolar da 

atualidade, pelos motivos que se seguem. 

 Em Vigiar e punir, Foucault (1987) anuncia como seu objetivo traçar uma 

genealogia do atual complexo científico-judiciário (p. 23). A escola é abordada 

nessas discussões, porém não constitui seu objeto primeiro. É apenas na terceira 

parte do livro, intitulada Disciplina, que o autor vai se referir mais diretamente às 

práticas escolares.  

 Depois de definir disciplina como “métodos que permitem o controle 

minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas 

forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade” (ibid., p. 118), 

Foucault detalha seus modos de concretização, afirmando a importância da 

“relação de sinalização”, isto é, do condicionamento da obediência à leitura de 

uma série de sinais, que constituiriam “um código mais ou menos artificial 

estabelecido previamente” (ibid., p. 140): 

O treinamento dos escolares deve ser feito da mesma maneira: poucas palavras, 
nenhuma explicação, no máximo um silêncio total que só seria interrompido por 
sinais – sinos, palmas, gestos, simples olhar do mestre, ou ainda aquele pequeno 
aparelho de madeira que os Irmãos das Escolas Cristãs usavam; era chamado por 
excelência o ‘Sinal’ e devia significar em sua brevidade maquinal ao mesmo tempo 
a técnica do comando e a moral da obediência. (id.) 

 
 Ainda nessa parte do livro, Foucault apresenta o panóptico de Bentham 

como a expressão arquitetônica da proposta disciplinar. A característica principal 

dessa construção é a visibilidade total e a permanente possibilidade de vigilância:  

O princípio é conhecido: na periferia uma construção em anel; no centro, uma 
torre; esta é vazada de largas janelas que se abrem sobre a face interna do anel; a 
construção periférica é dividida em celas, cada uma atravessando toda a espessura 
da construção; elas têm duas janelas, uma para o interior, correspondendo às 
janelas da torre; outra, que dá para o exterior, permite que a luz atravesse a cela de 
lado a lado. Basta então colocar um vigia na torre central, e em cada cela trancar 
um louco, um doente, um condenado, um operário ou um escolar. 
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O mais importante seria a informação, ao vigiado, do ininterrupto da sua 

vigilância, o que permitiria que esta fosse permanente em seus efeitos, mesmo se 

descontínua na sua ação.  

Ora, quanto à obediência aos “sinais”, poucas vezes presenciei silêncio na 

Escola dos Murais. A agitação nas salas de aula – mais regra do que exceção – 

poderia fazer pensar em uma torre de babel semiótica: os sinais, se de fato 

enviados pelo mestre, não pareciam ser compreendidos ou pelo menos não eram 

respondidos em grande parte dos casos com obediência.  

Relativamente à arquitetura da escola, já foi mencionado que era em grande 

parte responsável pelo alto nível de ruído permanente naquele ambiente. A 

maioria das salas de aula tinha janelas que acessam o (pequeno) pátio, onde 

ficavam os alunos nos freqüentes tempos sem aula, aconteciam as aulas de 

educação física das turmas das séries iniciais e também o recreio desse segmento. 

Tudo bem distante do panóptico de Bentham, em sentido literal ou figurado: 

muitos eram os locais inacessíveis aos poucos olhos adultos disponíveis para 

vigiar aos alunos; além disso, se o principal propósito do panóptico é induzir o 

vigiado a se perceber sob constante controle, seria necessário mais do que uma 

torre com visibilidade privilegiada – se houvesse tal torre, provavelmente os 

alunos se saberiam vigiados apenas de forma eventual, pois haveria grande chance 

de a carga horária do funcionário responsável ser inferior ao tempo de 

funcionamento dos turnos da escola, ou de ele ter se aposentado e a escola estar 

aguardando indefinidamente novo concurso para a contratação do seu substituto... 

Em outras palavras, o estudo de Foucault exposto em Vigiar e punir tem o 

valor de desnaturalizar práticas disciplinares da modernidade ocidental, 

desvelando seu conteúdo sociopolítico, mas não é suficiente para se pensar a 

regulação do coletivo na escola que de fato temos no Brasil atual. 

Por outro lado, alguns autores argumentam pela possibilidade de uma 

abordagem mais produtiva da questão da auto-regulação e da regulação do 

coletivo com base nos textos relativos ao chamado terceiro domínio da obra de 

Foucault, o “ser-consigo”: 

O que a experiência histórica mostra é o fato de que os limites são variáveis e que 
os fundamentos são mutáveis. [...] Nesse sentido, a moral do estilo não é o retiro 
solipsista a uma individualidade isolada e auto-suficiente. Tem, pelo contrário, 
dimensões tanto epistemológicas (ligadas a um saber compartilhado) como 
políticas (ligadas a um contato imerso nas relações de poder com/sobre/sob os 
outros). A partir da perspectiva de Foucault, o indivíduo não pode mudar seu modo 
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de ser sem mudar simultaneamente as relações consigo mesmo, as relações com os 
outros e as relações com a verdade. (Nascimento, s/d, p. 430) 

 
 Passo, então, ao estudo do segundo e terceiro volumes da História da 

sexualidade (1985, 1984), em que o autor se ocupa da genealogia da ética 

ocidental, projeto que não chega a concluir antes do seu falecimento. Desenvolve, 

nessas reflexões, as noções de “cuidado de si” e “estética da existência”, a partir 

da discussão de alguns aspectos do comportamento grego e romano do período 

clássico (segundo e terceiro volumes), assinalando como a sexualidade era 

incorporada a determinados códigos ético-morais31. Em relação às discussões 

desta pesquisa, a possibilidade com que se acenava seria a proposta de algum tipo 

de moral/ética que constituísse outra regulação comportamental que não a 

disciplina. 

 Foucault não estava, nestes livros, tratando de questões educacionais, sequer 

chega a fazer qualquer transposição da moral que discute para os nossos dias. Em 

entrevista a Dreyfus e Rabinow (1984, p. 44), o autor explicita que não pretendia 

apresentar esse tipo de moral como alternativa para seu tempo: “não se pode 

encontrar solução de um problema levantado em um outro momento por outras 

pessoas”. Contudo, nessa mesma entrevista, Foucault sugere algum interesse 

nesse sentido: “A partir da idéia de que o indivíduo não nos é dado, acho que há 

apenas uma conseqüência prática: temos que criar a nós mesmos como uma obra 

de arte” (ibid., p. 50). Em tom favorável, observa que a moral clássica que 

estudava não se relacionava com nenhum sistema legal-institucional e não 

impunha normatização, seria uma escolha pessoal: “viver uma vida bonita, e 

deixar para outros a memória de uma existência bonita” (ibid., p. 42).  

 As ponderações de Nascimento quanto às dimensões epistemológicas e 

políticas dessa proposta de código comportamental são pertinentes, na medida em 

que Foucault é conhecido também por seus questionamentos ao sujeito uno e 

auto-centrado da modernidade. Não faria sentido supor que o autor pensasse o 

sujeito dessa moral como uma “individualidade isolada e auto-suficiente”. 

Entretanto, a Escola dos Murais trazia-me a notícia de uma configuração social 

específica, que dificilmente resolveria suas questões de convivência e de 

                                                 
30 Esta argumentação foi escrita em resposta ao texto citado de Covaleskie. 
31 Não trata das sociedades grega e romana como um todo, focando prioritariamente suas elites 
masculinas. 
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viabilização do trabalho pedagógico sem algum tipo de normatização. A leitura 

desses textos evidenciou que Foucault reconheceu sentido em outras formas de 

regulação que não as disciplinares e que o autor oferece importante contribuição 

para a discussão de que se ocupa esta pesquisa, qual seja, a valorização da 

autonomia ético-moral do indivíduo. Mas a indisciplina e a violência naquela 

escola ainda pareciam ser um problema mais próximo do segundo domínio – “ser-

poder” (“ação de uns sobre os outros”) – do que exclusiva do terceiro – “ser-

consigo”. Arrisco neste ponto da discussão uma interpretação para esse quadro: a 

precariedade objetiva e subjetiva das condições do trabalho pedagógico que 

observei implicava sérios obstáculos para propostas exclusivamente não diretivas 

de regulação daquele coletivo.  

 Embora não tivesse a pretensão de analisar a totalidade da obra de Foucault 

(e de fato não o fiz), os estudos que desenvolvi apontavam ainda uma terceira 

possibilidade de abordagem das questões de indisciplina e de violência na escola, 

e procedi a essa última visita: a noção de controle. Na verdade, essa é uma 

proposição apenas anunciada por esse autor e brevemente desenvolvida por Gilles 

Deleuze em artigo publicado no Brasil como post scriptum no livro Conversações 

(1992).  

 Nesse texto, Deleuze argumenta que o controle é o “novo monstro” (p. 220) 

que garante a submissão das populações ao status quo, valendo-se das novas 

tecnologias digitais – “Não há necessidade de ficção científica para se conceber 

um mecanismo de controle que dê, a cada instante, a posição de um elemento em 

espaço aberto, animal numa reserva, homem numa empresa” (ibid., p. 224) – e do 

desenvolvimento do saber publicitário – “O marketing é agora o instrumento de 

controle social, e forma a raça independente dos nossos senhores” (id.). 

Diferentemente das técnicas disciplinares, o controle seria difuso e tenderia à 

invisibilidade: enquanto na sociedade disciplinar o sujeito é confinado para ser 

disciplinado, na sociedade do controle, sua prisão é simbólica, podendo se dar, por 

exemplo, pelo seu endividamento. Além disso, nas “sociedades de disciplina não 

se parava de recomeçar (da escola à caserna, da caserna à fábrica), enquanto nas 

sociedades de controle nunca se termina nada” (ibid., p. 221).  

 A escola é abordada por esse autor, de forma genérica, em algumas 

passagens desse artigo. Já no segundo parágrafo do seu texto (ibid., p. 220), é 

apontada como um “meio de confinamento” que estaria em crise, assim como as 
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demais instituições sociais que cumpririam essa função: prisão, hospital, fábrica, 

família. Retorna ao tema educacional, quando caracteriza a atual predominância 

da empresa sobre a fábrica: 

O princípio modulador do ‘salário por mérito’ tenta a própria Educação nacional: 
com efeito, assim como a empresa substitui a fábrica, a formação permanente 
tende a substituir a escola, e o controle contínuo substitui o exame. Este é o meio 
mais garantido de entregar a escola à empresa. (ibid., p. 221) 

 
 Menciona brevemente a escola e a questão da formação contínua em outras 

passagens (ibid., p. 223, 224 e 226) e sintetiza a idéia de configuração da 

sociedade do controle, apontando mudanças no regime das prisões, dos hospitais, 

da empresa e da escola: “as formas de controle contínuo, avaliação contínua, e a 

ação da formação permanente sobre a escola, o abandono correspondente de 

qualquer pesquisa na Universidade, a introdução da ‘empresa’ em todos os níveis 

de escolaridade” (ibid., p. 225). É óbvio, contudo, que Deleuze não tinha questões 

didático-pedagógicas como objeto primeiro das suas reflexões: torna-se assim 

importante lembrar que o que está em discussão é a produtividade da apropriação 

dessas teorizações na abordagem das questões de que se ocupa esta pesquisa, não 

suas formulações em termos gerais. Nesse sentido – ou seja, na investigação das 

questões de indisciplina e de violência entre adolescentes da escola brasileira da 

atualidade –, penso que a noção de controle não avança significativamente em 

relação aos limites identificados na noção de disciplina foucaultiana: qualquer ato 

de regulação do coletivo escolar tende a ser negativizado por representar algum 

tipo de controle. Não parece haver espaço para produtividade desejável nessas 

regulações. 

 Além disso, o próprio Foucault tornou-se conhecido por defender a idéia da 

capilaridade do poder, insurgindo-se contra o simplismo da oposição binária 

opressor-oprimido. Também na discussão da sociedade do controle – e do 

controle na escola – seria interessante considerar a complexidade do exercício do 

poder: seria esse um poder absoluto, onipotente e onipresente?  

 Contrastando com essa perspectiva, o jornalista Mario Rosa, em recente 

publicação, defende que vivemos um “Big Brother reverso”:  

Se a tecnologia oferece a possibilidade de que um cidadão comum tenha sua vida 
virtualmente vasculhada pelo Estado e pelas grandes corporações, o outro gume 
desta faca é que a democratização do acesso a volumes crescentes de tecnologia 
oferece ao mesmo cidadão comum a chance de fiscalizar e monitorar os 
governantes e os grandes interesses. Bingo! (Rosa, 2006, p. 286) 
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 Apresenta vários exemplos de ações nesse sentido, como o episódio em que 

câmeras de celulares de cidadãos comuns registraram as cenas do atentado 

ocorrido na estação de metrô de Madrid, em 2004, divulgaram-nas pela Internet e, 

dessa forma, desmentiram a versão oficial do governo espanhol, que 

responsabilizara a ETA (Organização Separatista Basca) pelo crime, contribuindo 

para sua derrota nas eleições que logo se realizariam. 

 Um exemplo mais próximo e de maior interesse para esta discussão pôde 

ser encontrado na própria escola que foi pesquisada: segundo relatos de alunos, 

confirmados por professoras e pela diretora, no ano anterior, estudantes de uma 

turma de 6ª série, incomodados com o tratamento desrespeitoso que lhes era 

freqüentemente dispensado por uma professora, gravaram por meio de um celular 

um momento da sua aula em que se dirigia rispidamente a um aluno, em fala com 

conteúdo homofóbico. Levaram a gravação à direção, responsáveis foram à 

escola cobrar providências, e a professora, por fim, teve de se retratar com a 

turma. Controle reverso, controle que fez resistência ao exercício de um controle 

despótico. 

 Obviamente, não se trata de disputas entre iguais. Grupos de maior poder 

político e econômico tentam e tentarão controlar também essas possibilidades de 

“controle reverso”, inclusive nos ambientes escolares. Meu argumento não 

contesta a pertinência da análise de Foucault-Deleuze acerca da questão do 

controle nas sociedades atuais, apenas pretende lembrar a reconhecida 

complexidade das configurações sociais em questão. Mais claramente, a 

transposição da noção de sociedade de controle para qualquer situação de 

regulação pode ser bastante problemática quando se trata de contextos 

educacionais, posto que tende a levar consigo uma condenação apriorística de 

qualquer forma de controle-disciplina.  

 Na Escola dos Murais, os espaços fora do alcance da vista dos adultos não 

eram o lugar da autogestão e da liberdade feliz dos não reprimidos: foi ali onde, 

mais de uma vez, assisti alunos maiores tirarem, à força, a merenda dos mais 

novos.  

 O problema parecia estar menos na existência da regulação – esta se 

colocou aos meus olhos como uma necessidade – do que nos processos de 

construção e implementação desses códigos, permeados que estavam por questões 

de poder e de reprodução social. Dito de outro modo, essas questões de poder 

TM

PDF Editor



 56 

seriam abordadas de forma mais produtiva se deslocássemos a discussão para 

quem e como se define o que controlar, com que objetivo controlar, de que modo 

controlar. Parece mais fértil problematizar suas formas de concretização do que 

recusar aprioristicamente práticas que possam representar algum tipo de controle 

e disciplina na escola. Questões de poder existem e afetam as práticas escolares. 

Entretanto, a denúncia de tais questões é fundamental – e considero que aí se 

encontra a principal contribuição das formulações de Foucault/Deleuze – mas não 

é suficiente, podendo levar à negação simplista dessas práticas, no lugar da sua 

problematização. 

Por essas razões, não priorizei nesta pesquisa as noções 

foucaultianas/deleuzianas de disciplina e controle. Suas proposições, contudo, 

constituem importantes ponderações para as reflexões desta pesquisa, 

interessando enquanto hipercrítica, no sentido proposto por Veiga-Neto (2003, p. 

28-29):  

[...] uma crítica da crítica, que está sempre pronta a se voltar contra si mesma para 
perguntar sobre as condições de possibilidade de sua existência, sobre as condições 
de sua própria racionalidade. Nesse sentido, é uma crítica cética e incômoda: ela 
mais pergunta – até mesmo sobre si mesma – do que explica. 
 
Seus argumentos, portanto, foram lembrados como esse tipo de pergunta e 

não meramente descartados. Por exemplo, por reconhecer que a noção de 

disciplina pode comportar também – embora não exclusivamente, como venho 

argumentando – os sentidos denunciados por Foucault, e por priorizar a dimensão 

do coletivo nesta discussão, optei pela expressão regulação do coletivo para 

nomear a problemática aqui tratada. Além disso, Foucault está presente neste 

relato de pesquisa, porque permanece influente na episteme em que minha 

reflexão transita e se constitui.  

No entanto, independentemente da solução terminológica encontrada, a 

questão da regulação do coletivo ainda incomodava: mal necessário? Este 

questionamento colocava-se anterior a qualquer análise, na medida em que dizia 

do sentido mesmo deste trabalho. 

 
2.7 
Norbert Elias: construir e reconstruir a regulação do coletivo 
 
 Assim como Foucault, Norbert Elias vale-se da abordagem genealógica 

nietzcheana para investigar a construção dos padrões comportamentais do 
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ocidente. Suas conclusões, porém, apontam para uma compreensão desses 

processos que considerei mais produtiva, tendo em vista os problemas tratados 

nesta pesquisa. 

 Elias, sociólogo alemão que teve suas obras conhecidas no Brasil a partir da 

década de 90, escrevera, cerca de sessenta anos antes, primoroso estudo histórico 

de longa duração, a respeito da construção social do que costuma se chamar de 

civilização (européia).  

 O processo civilizador encontra-se publicado em dois volumes – Uma 

história dos costumes (1994a) e Formação do Estado e civilização (1993). No 

início do primeiro volume, Elias ressalta que o termo civilização não tem o 

mesmo significado para as nações ocidentais e reconhece a dificuldade de defini-

lo, identificando, porém, um sentido mais geral com que costuma ser utilizado: 

“este conceito expressa a consciência que o Ocidente tem de si mesmo. [...] Ele 

resume tudo em que a sociedade ocidental dos últimos dois ou três séculos se 

julga superior a sociedades mais antigas ou a sociedades contemporâneas ‘mais 

primitivas’” (1994a, p. 23). Fica claro, já neste ponto do livro, que sua visão da 

noção de civilização não é politicamente ingênua. Em diversas outras passagens 

dessa obra, afirma a dimensão de dominação que marcou a exportação desses 

códigos de civilização e explicita o eurocentrismo de tais padrões. 

 Ao resgatar a história desse tema e da lenta construção da sua conformação 

atual, o autor expõe os conteúdos que se sucederam nos seus processos de 

significação e aponta alguns nexos dessa trajetória. Para tanto, explora – do 

período medieval ao início da contemporaneidade européia – as transformações 

em costumes, como o comportamento à mesa, o controle das funções corporais, o 

trato com o objeto faca, a agressividade, os modos de falar, as relações entre os 

gêneros, o comportamento no quarto. Observa que não identifica intencionalidade 

ou racionalidade nessa trajetória, mas que existem sentidos que podem ser 

percebidos no longo prazo, respondendo a esse aparente paradoxo:  

O que aqui se coloca no tocante ao processo civilizador nada mais é do que o 
problema geral da mudança histórica. Tomada como um todo, essa mudança não 
foi ‘racionalmente’ planejada, mas tampouco se reduziu ao aparecimento e 
desaparecimento aleatórios de modelos desordenados. [...] planos e ações, impulsos 
emocionais e racionais de pessoas isoladas constantemente se entrelaçam de modo 
amistoso ou hostil. Esse tecido básico, resultante de muitos planos e ações 
isolados, pode dar origem a mudanças e modelos que nenhuma pessoa isolada 
planejou ou criou. Dessa interdependência de pessoas surge uma ordem sui 
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generis, uma ordem mais irresistível e mais forte do que a vontade e a razão das 
pessoas isoladas que a compõem. (Elias, 1993, p. 194) 

 
 Este processo não é decorrente de dados da natureza, e, nos seus escritos, 

Elias procura identificar e discutir “a dinâmica concreta do entrelaçamento social” 

(p. 194-195), que estaria sempre vinculada ao grau de complexidade da sociedade 

em que se insere. Para ilustrar essa proposição, o autor recorre à comparação dos 

sistemas rodoviários de uma sociedade simples de guerreiros, “com economia de 

troca, sem calçamento, expostas ao vento e à chuva” (ibid., p. 196) e uma grande 

cidade do seu tempo, de economia e organização sociocultural complexas. Na 

primeira, a grande preocupação são os salteadores e os soldados, que podem 

atacar a qualquer momento: as pessoas que circulam por essas vias precisam 

constantemente olhar à sua volta, porém, não para evitar colisões, e sim para se 

prevenir quanto a esses possíveis ataques – exige-se “uma prontidão constante 

para a luta”, mas tem-se “livre rédea às emoções, em defesa da vida ou das posses 

contra o ataque físico” (id.). Já na grande cidade, o mecanismo psicológico 

exigido é outro, dado que o perigo de ataque físico é mínimo32, porém o risco de 

colisões é grande. O controle externo dos guardas de trânsito tem a função de 

supervisionar, mas não pode pretender fazer a ordenação necessária ao 

funcionamento do trânsito, antes supõe que motoristas e pedestres regulam suas 

ações em função das necessidades da rede que ali se tece: “uma regulação 

constante e altamente diferenciada do próprio comportamento é necessária para o 

indivíduo seguir seu caminho pelo tráfego” (ibid., p. 196-197). 

 Nessa comparação aparece um dos sentidos das práticas civilizatórias, que 

tem implicações importantes para os contextos educativos: a demanda por auto-

controle, pelo domínio das suas próprias emoções, necessário a um convívio 

marcado pela interdependência dos seus sujeitos, com um mínimo de coerção 

física.  

Desse modo, os sinais de comportamento que remetem à nossa condição 

animal são paulatinamente contidos por um vasto repertório de proibições e de 

modos comportamentais, definidos em detalhe para a coexistência social. Mas 

essa regulação crescente atendia a necessidades de integração dos indivíduos a 

sociedades que mais e mais se complexificavam, também em outros sentidos. 

                                                 
32 Vale lembrar que Elias se referia a uma cidade grande européia do início do século XX, e não ao 
Brasil do século XXI. 
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Nesse processo de complexificação das configurações sociais, um traço da 

organização sociopolítica se repetia nos países ocidentais: o monopólio da força 

pelo Estado, que teria como pré-condição a elevação geral do padrão de vida e dos 

níveis de segurança das populações. 

Anteriormente, na sociedade guerreira, o indivíduo podia empregar violência física, 
se fosse forte e poderoso o suficiente; podia satisfazer abertamente suas inclinações 
sociais. Mas pagava, por essa maior oportunidade de prazer direto, com uma 
possibilidade maior de medo direto e claro. As concepções medievais do inferno, 
aliás, dão-nos uma idéia de como era forte esse medo que um homem inspirava em 
outro. Alegria e dor eram liberados mais aberta e livremente. [...] Mas como agora 
ele estava mais limitado pela dependência funcional das atividades de um número 
sempre maior de pessoas, tornou-se também mais restringido na conduta, nas 
possibilidades de satisfazer diretamente seus anseios e paixões. [...] Para tudo o que 
faltava na vida diária um substituto foi criado nos sonhos, nos livros, na pintura. 
(ibid., p. 202-203) 

 
 Entretanto, as sociedades atuais, além de complexas nos seus modos de 

produção e na sua organização sociopolítica, são e foram em sua história 

altamente desiguais em termos das condições de vida e de poder dos seus 

diferentes grupos. E os padrões comportamentais hegemônicos no ocidente foram 

definidos também em atendimento a essas diferenciações: historicamente, foram 

exportados para o mundo, sob o rótulo civilização, os modos da corte francesa, 

inicialmente concebidos como traços distintivos daquele grupo social. Dessa 

forma, tanto no interior da sociedade francesa, quanto naquelas por ela 

influenciadas e/ou dominadas, o padrão que se impunha se originava das elites. 

Quando seus modos tornavam-se aceitos e praticados pelas massas populares, era 

momento de se criarem novas etiquetas e valorações, buscando-se assim a 

manutenção da diferenciação expressa em modos de agir, de falar, de sentir. Em 

tempos de relativa ampliação do acesso ao consumo, os modos comportamentais 

tornavam-se importante traço de distinção que marcava o lugar social dos 

indivíduos, independentemente das vestes por eles trajadas. 

Se concordamos com as conclusões de Elias, são diversas as implicações de 

interesse para esta pesquisa.  

Primeiro, como observa o autor, a distância entre o comportamento de 

crianças e adultos aumenta conforme se desenvolvem esses códigos. Quanto 

maior a necessidade de auto-controle, mais difícil e trabalhoso é o 

condicionamento dos jovens. O auto-domínio do impulso da agressividade seria, 

então, um dos custosos aprendizados dos dias atuais para nossos estudantes. Essa 
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constatação pode ser um importante ponto de partida para se pensarem os 

processos de regulação do coletivo escolar, pois o conflito deixa de ser a anomalia 

a ser evitada nos processos educacionais e passa a ser reconhecido como sua regra 

mais geral. A regulação do coletivo pode, então, ser entendida como o conjunto 

desses processos de aprendizado de auto-controle, repletos da ambivalência que 

marca sua origens e finalidades: viabilização da integração social, adaptação a 

uma sociedade relativamente “pacificada”, distinção de grupos sociais. 

Em segundo lugar, se os padrões comportamentais são fruto de processos 

sócio-históricos, isso significa que existe uma disputa, da qual participamos com 

maior ou menor poder de intervenção: como afirma Norbert Elias, “o processo 

civilizador está em andamento” (1993, p. 274). Seu enfoque histórico-cultural e a 

explicitação do potencial conteúdo de classe podem fundamentar o que considero 

como uma necessária revisão da naturalização dos padrões de bom 

comportamento da escola. No espaço investigado, a absolutização de alguns 

padrões comportamentais resultava eventualmente em situações problema, que 

eram evitadas quando se permitia algum nível de diálogo intercultural entre 

adolescentes estudantes e adultos professores.  

Por fim, a conclusão que apazigúa alguns velhos dilemas:  

Nenhuma sociedade pode sobreviver sem canalizar as pulsões e emoções do 
indivíduo, sem um controle muito específico de seu comportamento. Nenhum 
controle desse tipo é possível sem que as pessoas anteponham limitações umas às 
outras, e todas as limitações são convertidas, na pessoa a quem são impostas, em 
medo de um ou outro tipo. [...] Mas não devemos acreditar nem tentar convencer-
nos de que os comandos e medos que hoje imprimem sua marca na conduta 
humana tenham como ‘objetivo’ simples, e fundamental, essas necessidades 
básicas de coexistência humana, e que estejam limitados em nosso mundo à 
restrições e medos necessários a um equilíbrio estável entre os desejos de muitos e 
à manutenção da cooperação social. Nossos códigos de conduta estão tão cheios de 
contradições e de desproporções como as formas de vida social, como aliás, 
também, a estrutura de nossa sociedade. (ibid., p. 270) 

 
 Na escola, do mesmo modo, pulsões e emoções não poderiam fluir 

livremente, na suposição de um auto-controle espontâneo, ou plenamente 

ensinado pelas famílias. Mas também na escola, medidas supostamente praticadas 

e concebidas como necessário controle externo ou como estímulo do 

desenvolvimento de auto-domínio, poderão estar a serviço de jogos de poder 

diversos. 

 A partir das leituras dos textos de Elias, foi possível focar com maior 

clareza o objeto desta pesquisa: nos processos de regulação do coletivo escolar, 
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interessariam as ações de disrupção discente, sua produção, extensão e 

desdobramentos, o que obviamente envolveria todos os membros da comunidade 

escolar e seu entorno, não apenas seus estudantes.  

Observe-se ainda que a expressão aqui privilegiada é regulação do coletivo 

e não civilização ou disciplina. Isso, por algumas razões: quanto ao termo 

civilização, apesar da perspectiva evidentemente não eurocêntrica dos estudos de 

Elias, seu uso mais habitual se remete a esse conteúdo, do qual insisto em 

explicitar distância; além disso, conforme mencionado no item anterior, dentro do 

que se pode referir como civilização e/ou disciplina, a dimensão do coletivo foi 

priorizada neste trabalho. No projeto da pesquisa, distingui dois entendimentos 

básicos para disciplina: “relacionada às práticas de interação dos espaços 

predominantemente coletivos” e “relacionada à auto-organização ética, prática e 

intelectual”. Na investigação empírica realizada, as questões do coletivo se 

sobrepuseram a essa segunda dimensão, tanto pelo interesse que despertaram, 

como por se articularem com a possibilidade de realização dessa última. Além 

disso, os aspectos mais individuais da disciplina necessitariam de outros caminhos 

de investigação, para além de entrevistas e observação do coletivo escolar. 

Pesaram também contra essa expressão, as críticas foucaultianas, na medida já 

exposta na discussão das contribuições desse autor. 

Norbert Elias constituiu importante interlocução também para outros 

aspectos desta investigação. O diálogo com o estudo de caso que desenvolveu em 

parceria com John Scotson e resultou no livro Os estabelecidos e os outsiders 

(2000) proporcionou interessantes caminhos de interpretação das relações 

estabelecidas entre os sujeitos da pesquisa, conforme se verá no capítulo 4 desta 

tese.  

 Também o texto A sociedade dos indivíduos (1994b) contribuiu para este 

trabalho, ainda que de modo menos explícito do que os demais. Escrito em 1939, 

no conturbado contexto de uma Europa dividida entre o fascismo e o stalinismo, 

propõe-se a pensar as relações entre o indivíduo e a sociedade33, evitando contudo 

se engajar um “jogo de salão”, onde se decide se é o indivíduo que faz a sociedade 
                                                 
33 Mais tarde, Elias passa a dar preferência ao termo “configuração social” no lugar de sociedade: 
“O conceito de configuração foi introduzido exatamente porque expressa mais clara e 
inequivocamente o que chamamos de ‘sociedade’ que os atuais instrumentos conceituais da 
sociologia, não sendo nem uma abstração de atributos de indivíduos que existem sem uma 
sociedade, nem um ‘sistema’ ou ‘totalidade’ para além dos indivíduos, mas a rede de 
interdependências por eles formada” (1994a, p. 249). 
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ou se é a sociedade que o faz. Avalia ambas as opções como insuficientes, 

reconhecendo que o indivíduo “que é moldado pela sociedade, também molda” 

(ibid., p. 52). Não nega a existência de um espaço, ainda que de mensuração 

inviável, para as decisões e influências individuais, porém ressalta que esse 

espaço não parte de uma delimitação intencional de quem quer que seja, antes 

depende das estruturas da sociedade em que se formou e na qual atua o indivíduo. 

Entretanto, ao perceber a socialização como fundamental no processo de 

constituição das individualidades – sempre únicas, apesar de típicas – Elias 

consegue escapar da armadilha do determinismo estruturalista quando insiste no 

inesperado como marca das interações sociais, propondo o conceito de rede para 

descrever essa complexidade relacional. Essa ênfase na interdependência dos 

indivíduos que compõem as configurações sociais também foi fundamental na 

definição do foco prioritário desta pesquisa:  

Todo indivíduo nasce num grupo de pessoas que já existiam antes dele. E não é só: 
todo indivíduo constitui-se de tal maneira, por natureza, que precisa de outras 
pessoas que existam antes dele para poder crescer. Uma das condições 
fundamentais da existência humana é a presença simultânea de diversas pessoas 
inter-relacionadas. (ibid., p. 26-27) 

 

Nesse sentido, foi priorizada a análise das inter-relações observadas, 

consideradas sempre em articulação com as configurações sociais mais amplas em 

que se inseriam. 

Contudo, outro aspecto básico deste trabalho ainda não estava resolvido: a 

questão da linguagem, que já estava posta quando da incorporação da perspectiva 

intercultural à didática, apareceria como importante problema metodológico, a 

partir da opção pelo foco nas interações entre os sujeitos do espaço escolar 

investigado.  

 
2.8 
Porque tudo passa pela linguagem 
 
 Não sem razão, os três marcos inaugurais do enfoque cultural das questões 

educacionais citados nesta tese encontram na linguagem uma preocupação comum 

e fundamental: nas propostas e problematizações da interculturalidade na 

educação em países da América Andina, referidas principalmente à presença de 

populações indígenas, o bilingüismo sempre esteve e permanece no centro das 

discussões; na educação popular, o peso que Paulo Freire atribuía à linguagem 
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pode ser exemplificado pela importância das palavras geradoras nas suas 

teorizações e práticas de alfabetização de adultos; autores ligados à Nova 

Sociologia da Educação, como o sociólogo inglês Basil Bernstein, centraram suas 

discussões na questão da linguagem, contestando a teoria do déficit lingüístico e 

cultural. Na atualidade, a perspectiva intercultural está, evidentemente, marcada 

pela virada lingüística: 

Eu concordo com os/as pós-estruturalistas em um número de pontos cruciais: que a 
língua não nos apresenta uma cópia desbotada de alguma realidade homogênea e 
imutável; que não existe ‘linguagem epistemológica privilegiada que nos permita 
um acesso sem problemas ao real’; que ‘os objetos são internos ao discurso que os 
constitui’ e que ‘a língua não é apenas um reflexo passivo da realidade, mas 
ativamente constitutiva desta’. (McLaren, 2000, p. 182) 

 
Para esta tese, interessam particularmente os aspectos das relações entre 

linguagem e cultura assinalados por McLaren na citação acima: se considero a 

linguagem instável em sua forma e significado, como trabalhar com os registros 

que dela se utilizam? Se opero com uma concepção não representacionista da 

linguagem, como interpretar enunciados das entrevistas formais e informais? 

 Para responder a esses questionamentos, a leitura de dois filósofos foi 

fundamental: Wittgenstein e Bakhtin. Como esta não é uma tese sobre lingüística 

ou sobre filosofia da linguagem, esses autores serão aqui lembrados de modo 

explicitamente limitado, qual seja, nas suas contribuições mais diretas para esta 

pesquisa.  

 Wittgenstein foi lido em suas Investigações filosóficas (1979), em diálogo, 

principalmente, com os escritos de Helena Martins (2000) a respeito da obra desse 

autor. Interessou, para esta reflexão, a crítica do filósofo à concepção 

representacionista da linguagem e a alternativa de entendimento que apresenta.  

 Como o próprio nome já anuncia, a concepção representacionista afirma 

como principal função da linguagem a representação da realidade: palavras 

nomeiam, sentenças descrevem; a língua é um sistema de correspondência linear 

entre signos e entidades. Cada palavra teria, então, um sentido essencial, que 

corresponderia ao que representa – compreender uma expressão lingüística seria 

associá-la mentalmente ao seu significado essencial; aprender uma língua, por 

outro lado, seria aprender um instrumento para a descrição das coisas, posto que 

nomeamos a realidade para dela podermos falar, o que implica supor que as coisas 

são anteriores à fala. A linguagem seria estável e inteligível devido à capacidade 
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que as palavras têm de representar esse tipo de essência. Wittgenstein não recusa 

propriamente a idéia de representação como função da linguagem, antes a 

considera insuficiente: 

21. Imagine um jogo de linguagem no qual B informa a A, respondendo a uma 
pergunta deste, o número de lajotas ou cubos de um monte, ou as cores e formas 
das pedras espalhadas aqui e ali. – Tal informação poderia pois enunciar-se: ‘cinco 
lajotas’. Qual é pois a diferença entre a informação ou afirmação ‘cinco lajotas’ e o 
comando ‘cinco lajotas’? Ora, o papel que o pronunciar dessas palavras 
desempenha no jogo de linguagem. Mas também o tom com que forem 
pronunciadas será outro, e a expressão facial, e ainda muitas outras coisas. Mas 
também podemos pensar que o tom é o mesmo – pois um comando e uma 
informação podem ser pronunciados em muitos tons diferentes e com muitas 
expressões faciais diferentes – e que a diferença reside somente no emprego. [...] 
(Wittgentein, 1979, p. 17) 

 
 Nessa citação, o autor introduz uma noção central à sua concepção de 

linguagem: a idéia de jogo. A compreensão não seria um processo mental – 

incluiria estados mentais, porém sua dimensão determinante seria pública. 

Exemplifica com o aprendizado das línguas, em que apenas o uso seria tido como 

o critério mais inequívoco do sucesso do aprendizado. Nessa visão, aprender uma 

língua envolveria aprender a jogar os jogos, ou seja, aprender a tomar parte das 

práticas humanas: aprender uma língua e aprender o mundo não estariam 

dissociados. Na comunicação interpessoal, o sinal de compreensão mútua seria 

justamente a possibilidade de continuação do jogo.  

Segundo Martins (2000, p. 28), o “cerne da crítica de Wittgenstein à 

concepção representacionista parece, com efeito, residir em sua oposição à idéia 

de que a significação é algo logicamente anterior à praxis lingüística”34. 

Entretanto, ainda em acordo com a autora, a contribuição da teoria de 

Wittgenstein tem sido “sombreada por uma fixação mais ou menos superficial no 

difundido (e gasto) slogan wittgensteiniano ‘o significado está no uso’” (ibid., p. 

20). Alguns dos seus argumentos nessa discussão serão aqui retomados, por 

trazerem uma possibilidade de abordagem da questão da instabilidade da 

linguagem que viabiliza o trabalho com o material empírico selecionado nesta 

pesquisa.  
                                                 
34 Neste ponto, cumpre ressaltar a distância dessa teorização em relação ao behaviorismo, com o 
qual pode aparentar semelhança: “A imagem cartesiana da mente como um ‘palco mental privado’ 
será rejeitada, assim como no behaviorismo, mas rejeitar-se-á também, com igual veemência, a 
alternativa, proposta nesta vertente, de ver o corpo com um mero mecanismo, de compreender o 
comportamento humano em termos de movimentos físicos ‘descoloridos’, de ver o homem como 
um feixe de disposições que se concretizam automaticamente na presença de certos estímulos” 
(Martins, 2000, p. 32). 
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 Concordando com essa autora, quando Wittgenstein recusa o essencialismo 

semântico, não nega com isso que exista algum nível de estabilidade na 

linguagem: os múltiplos significados atribuídos às expressões lingüísticas quando 

em uso não resultam apenas do arbítrio dos falantes, pois “jogos, assim como 

cálculos, possuem regras” (ibid., p. 36). Ou seja, há limites na contingência desses 

processos de significação. Tampouco o filósofo poderia ter sido adepto de uma 

explicação contratualista, pois isso suporia admitir a possibilidade de deliberação 

sobre as regras desses jogos, “a possibilidade de parar de jogar e observar o jogo 

de um ponto de vista exterior – algo que não nos é facultado no caso da 

linguagem” (ibid., p. 37). Trata-se, para Wittgenstein, de regras cujo sentido é 

dado na sua própria prática, construída e atualizada histórica e socialmente. 

Aceitar essa visão é ao mesmo tempo aceitar que o tipo de estabilidade atribuível 
ao significado não é maior nem menor do que aquele que podemos atribuir às 
formas de vida humanas com que a linguagem mantém laços mutuamente 
constitutivos. É aceitar que se trata de uma estabilidade contingente, muitas vezes 
elusiva, e sempre variável em função de circunstâncias históricas, culturais, 
biográficas, etc. (ibid., p. 39; grifo meu) 

 
 Esse nível de estabilidade pareceu ser o único com que poderia contar nesta 

pesquisa. Busquei, então, operar com os instantâneos de significado identificáveis 

nos jogos de linguagem que presenciei e naqueles de que participei, tentando 

interpretá-los, assim como havia registrado e analisaria apenas flashes de uma 

realidade mais complexa e volátil do que poderia apreender. Também para 

responder à contingência dessas significações e não apenas em função dos 

argumentos de Elias já citados, na reformulação da questão de pesquisa, priorizei 

as interações observadas, entre pesquisadora, alunos, funcionários, gestoras, 

professoras e voluntárias da Escola dos Murais.  

Entretanto, os aportes das teorizações de Wittgenstein/Martins não 

resolveriam todos os problemas teórico-metodológicos relacionados com as 

questões de linguagem. Restava ainda definir a metodologia de análise do material 

empírico, de forma coerente com essa concepção de linguagem.  

A primeira alternativa cogitada foi a análise de discurso, expressão genérica 

que se remete a um amplo e diversificado conjunto de estratégias de análise 

textual. Maingueneau (1989) propõe organizar essa multiplicidade de tendências 

em dois grandes grupos, a análise de discurso francesa e a análise de discurso 
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anglo-saxã. A primeira se caracterizaria por priorizar o texto escrito e a própria 

lingüística, no seguinte sentido: 

Estabelecendo que o que distingue a AD [análise de discurso na linha francesa] de 
outras práticas de análise de textos é a utilização da lingüística, não se afirma algo 
óbvio, mas isto resulta de uma opção epistemológica. Não é suficiente, pois, 
constatar que um discurso é feito de palavras para daí concluir que seu estudo 
depende mais da lingüística do que de uma outra disciplina. [...] Isto não implica 
que os textos em questão não possam ser objeto de abordagens com propósitos 
diversos. (Maingueneau, 1989, p. 17) 
 
Em termos gerais, a análise de discurso francesa vale-se, portanto, de 

aportes da lingüística para analisar textos com o objetivo de construir 

conhecimento em lingüística, no que se afasta dos propósitos desta pesquisa. 

Além disso, a própria composição do material a ser analisado comprometeria a 

realização desse tipo de análise, dado que se constituiu, em sua maior parte, de 

notas de observação que haviam permitido apenas de forma limitada os registros 

das interações presenciadas. Tive extremo cuidado no uso de aspas, que indicaram 

apenas falas que puderam ser reproduzidas com exatidão, mas que, ainda assim, 

não constituiriam material adequado para esse tipo de abordagem, pois, mesmo 

que fidedignas, foram sempre recortes muito restritos das situações de interação 

observadas.  

Já a análise de discurso anglo-saxã, ainda segundo Maingueneau, trataria 

das conversações cotidianas, o que poderia interessar para esta pesquisa. 

Entretanto, concordando com Fairclough (2001), a pouca ênfase que costumam 

conceder às questões de poder e à dimensão histórico-política da vida dos 

discursos limitava as possibilidades de tais análises para a presente reflexão. Este 

último autor propõe, então, uma alternativa que integraria elementos das duas 

tendências descritas por Maingueneau, articulando métodos de análise 

desenvolvidos na lingüística com uma perspectiva sócio-histórica sensível aos 

processos de mudança nas configurações sociais em discussão. Apesar do 

evidente interesse, em termos gerais, para a pesquisa em ciências sociais e 

humanas, no caso específico da pesquisa aqui relatada, a ênfase nos elementos 

lingüísticos proposta por Fairclough esbarrava nas características do material 

empírico em questão, isto é, nas limitações dos registros dos discursos em análise. 

Por essas razões, optei pela análise de conteúdo do material empírico selecionado, 

no escopo da estabilidade relativa proposta pela perspectiva wittgensteiniana, e 

não por uma metodologia de análise de discurso. No entanto, um elemento central 
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do método proposto por Fairclough parecia viável e potencialmente produtivo 

para as discussões que pretendia travar: a intertextualidade. Uma primeira leitura 

das entrevistas e das observações já sinalizara o interesse de se identificar e 

analisar, com base nessa noção, os diferentes anunciados que circulavam na EM 

acerca dos temas tratados na pesquisa, como um caminho possível para a 

abordagem desse nível das relações de interdependência dos sujeitos investigados, 

em articulação com a configuração social mais ampla em que se inseriam. Apesar 

de se tratar de noção já bastante difundida, para melhor avaliar a coerência e a 

produtividade da utilização desse construto na análise do material empírico desta 

pesquisa, busquei o autor apontado por Fairclough como seu criador primeiro, o 

pensador russo Mikhail Bakhtin.  

Logo ficou claro que Bakhtin, por caminhos diferenciados, não apenas 

reiterava as proposições de Wittgentein aqui destacadas, como trazia outros 

elementos de interesse para esta pesquisa, além da noção de intertextualidade.  

Em todo ato de fala, a atividade mental subjetiva se dissolve no fato objetivo da 
enunciação realizada, enquanto que a palavra enunciada se subjetiva no ato de 
descodificação que deve, cedo ou tarde, provocar uma codificação em forma de 
réplica. Sabemos que cada palavra se apresenta como uma arena em miniatura 
onde se entrecruzam e lutam os valores sociais de orientação contraditória. A 
palavra revela-se, no momento de sua expressão, como o produto da interação viva 
das forças sociais. (Bakhtin/Volochínov, 2006, p. 67) 

 
Nessa citação, aparecem sua concepção relacional da linguagem – marca da 

sua obra – e a dimensão de conflito entendida como intrínseca aos seus processos 

de significação e de comunicação.  

 Entretanto, antes de prosseguir na exposição dos pontos de interesse nas 

formulações de Bakhtin para esta pesquisa, convêm alguns esclarecimentos. 

 Trata-se de obra de difícil leitura, seja por problemas na tradução dos 

originais em russo – que se somam a um histórico confuso das suas publicações, 

incluindo mesmo dúvidas quanto à autoria de alguns textos35 – seja pelo fato de 

ter desenvolvido suas teorizações em outro campo que não o da pesquisa 

educacional, o que implica todo um delicado trabalho de recontextualização das 
                                                 
35 Para esta tese, foram estudados os seguintes livros: Marxismo e teoria da linguagem (2006), 
Questões de literatura e estética (1993), Estética da criação verbal (2003), Problemas da poética 
de Dostoievski (1981). Além da questão das traduções, a leitura de Bakhtin também se complica 
pela polêmica que se criou quando o lingüista Viatcheslav V. Ivanov afirmou que o livro 
Marxismo e filosofia da linguagem havia sido escrito por Bakhtin e não por Volochínov, que 
assinara a primeira edição (Faraco, 2006, p. 13). Na publicação brasileira atualmente em 
circulação, indicam-se ambos os autores em questão e assim será citada neste trabalho, apesar de 
freqüentemente se considerar Bakhtin como seu único criador. 
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suas idéias, para os fins aqui propostos. Convém observar que essa forma de 

apropriação parece autorizada pelo próprio Bakhtin, que insiste no dinamismo da 

vida dos discursos36, recriados em seus sentidos e formatos a cada ato de 

enunciação concreta. Além disso, apesar dessa sua filiação primeira aos estudos 

literários, nem tão distantes se encontram seus escritos: 

A busca da compreensão das formas de produção do sentido e da significação, as 
diferentes maneiras de surpreender o funcionamento discursivo impeliram Bakhtin 
na direção de uma estética e de uma ética da linguagem que, mesmo tendo nos 
estudos a respeito de Rabelais e Dostoievski um elevado grau de sistematização, e 
tendo no gênero romance o ápice da elaboração, não deixaram de examinar 
também a sistematicidade do discurso cotidiano, contribuindo, portanto, para uma 
nova perspectiva a respeito da linguagem humana e de seus estudos. [...] conceitos 
que envolvem o que hoje definimos como dialogismo, polifonia, interdiscurso, 
heterogeneidade e que, se nem sempre correspondem a palavras estabelecidas pelo 
autor, constituem ao menos sínteses das idéias que mobilizaram seus trabalhos. 
(Brait, 2001) 
 
A questão da dificuldade com as traduções37 e o histórico confuso das 

publicações dos trabalhos desse autor se explicam pela sua própria história de 

vida. Bakhtin viveu na Rússia pós-revolução bolchevique, tendo sido exilado no 

Cazaquistão pelo regime stalinista, em 1929, e proibido de retornar a Moscou até 

1969. Nesse período, não publicou e trabalhou como professor em uma cidade nos 

arredores da capital. Finalmente, na década de 60, foram autorizadas publicações 

de diversos textos seus, em sua maior parte então ainda inéditos, tornando-se seu 

trabalho conhecido no ocidente apenas na década seguinte.  

Apesar de estar nesta tese referido de forma pontual – com a noção de 

dialogismo/polifonia no capítulo 3, e a de gênero de discurso no capítulo 4 – 

constituiu interlocução consistente e relevante para este trabalho como um todo, 

pois sua leitura revelou um pensador de bastante interesse para as questões de 

linguagem na perspectiva intercultural. Como afirma Todorov (2003, p. XX), o 

                                                 
36 Bakhtin não diferencia os termos enunciado, enunciação, discurso e texto, que também serão 
usados como sinônimos neste trabalho. Em uma das poucas passagens, nos textos estudados, em 
que se detém em conceitualizações, esclarece que o discurso é “a língua em sua integridade 
concreta e viva e não a língua como objeto específico da lingüística, obtido por meio de uma 
abstração” (Bakhtin, 1993, p. 157).  
37 O principal problema com as traduções dos seus livros é que houve uma multiplicação da 
terminologia das suas proposições, o que complica bastante essa leitura, posto que o autor – de 
forma coerente com sua concepção de linguagem – não costumava definir os termos com que 
operava, expondo seu significado pelo próprio emprego que deles fazia. Para contornar essa 
dificuldade, foi fundamental a leitura dos diversos especialistas (citados ao longo deste trabalho) 
que se debruçaram sobre sua obra, buscando identificar os sentidos mais coerentes para seus 
escritos. 
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dialogismo representa, para esse autor, uma “concepção de mundo”: Bakhtin 

defendeu que identidades, consciências e significados se definem no social, na 

troca entre os sujeitos, que se materializa nas interações lingüísticas que realizam.  

Estendeu a pluralidade que identificou em discursos literários à vida em 

geral, enfatizando com freqüência o papel das interações nos processos de 

significação desses discursos, inclusive no âmbito das pesquisas acadêmicas. 

A compreensão dos enunciados integrais e das relações dialógicas entre eles é de 
índole inevitavelmente dialógica (inclusive a compreensão do pesquisador de 
ciências humanas); o entendedor (inclusive o pesquisador) se torna participante do 
diálogo ainda que seja em um nível especial (em função da tendência da 
interpretação e da pesquisa). [...] Um observador não tem posição fora do mundo 
observado, e sua observação integra como componente o objeto observado. 
(Bakhtin, 2003, p. 332) 

 
Nesse sentido, assumir nesta pesquisa esse aspecto da teoria bakhtiniana 

implicou não apenas reafirmar minha presença como fator constitutivo do 

contexto em discussão, como também considerar as condições de produção do 

discurso como aspecto fundamental da análise a ser empreendida: “Começar pela 

produção do discurso como realidade primeira da vida do discurso” (ibid., p. 224). 

Também sua concepção de cultura é coerente com a que afirmo nesta tese, o 

que se explicita quando sublinha que “a unidade de uma cultura é uma unidade 

aberta”, está em permanente construção, “não pode ser fechada em si mesma 

como algo pronto” (ibid., p. 364). 

Para esta pesquisa, interessaram mais diretamente as noções de 

dialogismo/polifonia e de gênero dos discursos. A primeira, pelo papel que as 

trocas lingüísticas desempenham na constituição das identidades, segundo esse 

autor:  

Revelou-se a complexidade do simples fenômeno da contemplação de si mesmo no 
espelho: com os próprios olhos e com os olhos do outro ao mesmo tempo, o 
encontro e a interação dos próprios olhos e com os olhos do outro, a interseção de 
horizontes (do seu e do outro), a interseção de duas consciências. (ibid., p. 343) 

 
 Somada às motivações decorrentes da opção pela abordagem etnográfica 

neste estudo de caso, essa noção me levou a investigar as vozes presentes nos 

enunciados acerca da adolescência na Escola dos Murais, buscando relacioná-las 

com as formas que assumia o diálogo intergeracional naquele espaço. Nesse 

sentido, considerei, em acordo com Bakhtin, que a “palavra da língua é uma 
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palavra semi-alheia” (Bakhtin, 1993, p. 100) e busquei identificar tal polifonia38 

nos enunciados registrados nas observações, entrevistas e documentos coletados. 

Pois todo discurso concreto (enunciação) encontra aquele objeto para o qual está 
voltado sempre, por assim dizer, já desacreditado, contestado, avaliado, envolvido 
por sua névoa escura ou, pelo contrário, iluminado pelos discursos de outrem que 
já falaram sobre ele. O objeto está amarrado e penetrado por idéias gerais, por 
pontos de vista, por apreciações de outros e por entonações. (Bakhtin, 1993, p. 86) 
 
A discussão sobre a polifonia das palavras relaciona-se com suas 

formulações acerca dos gêneros de discurso, igualmente importantes para a 

análise das interações observadas, em especial na reflexão sobre o lugar do afeto 

na regulação daquele coletivo: “Cada palavra evoca um contexto ou contextos, 

nos quais ela viveu sua vida socialmente tensa; todas as palavras e formas são 

povoadas de intenções” (Bakhtin, 1993, p. 100). Nesse sentido, a identificação do 

gênero de discurso familiar nas interações da Escola dos Murais trouxe o 

questionamento desenvolvido no capítulo 4, acerca do “contexto que evocava”: 

família ou escola? Público ou privado? 

Entretanto, lembrando a recomendação de Umberto Eco quando teoriza 

sobre a interpretação dos textos, “as palavras trazidas pelo autor são um conjunto 

um tanto embaraçoso de evidências materiais que o leitor não pode deixar passar 

em silêncio, nem em barulho” (Eco, 1997, p. 28). Conforme já mencionado, 

Bakhtin e/ou Volochínov interessaram não apenas pelos construtos explicitamente 

utilizados nesta tese, como também pela concepção de linguagem que fundamenta 

tais formulações. Nesse sentido, além da materialidade e do caráter contingente do 

discurso, a identificação de um entendimento não representacionista da linguagem 

por parte desses autores foi o primeiro sinal de proximidade entre esses 

pensadores e os princípios que orientaram esta pesquisa, quanto às questões 

                                                 
38 O diálogo face a face – isto é, a interação explícita – seria a forma mais simples dentro da 
dialogia bakhtiniana, que o entende em sentido mais amplo, como confrontação aberta ou implícita 
das múltiplas vozes que circulam nas sociedades (Faraco, 2003). Para evitar confusão entre essa 
terminologia e a referência ao diálogo em geral e ao diálogo intercultural, opto neste trabalho pela 
expressão polifonia para designar a presença de diversas construções sociais de significados nos 
enunciados em análise. Apesar de Bakhtin, no livro Problemas com a poética de Dostoievski 
(1981), utilizar essa expressão de forma menos ampla – a polifonia, nesses escritos, designa não 
apenas as várias vozes atuantes no romance, como também a característica de não hegemonia de 
nenhuma delas – esta seria uma interpretação possível, segundo Amorim (2001, p. 141-142), posto 
que em outras obras tal diferenciação não se mantém: “Bakhtin designa a polifonia como uma 
variante do dialogismo, mas como não explica a relação ou a diferença entre os dois termos e, 
além disso, os utiliza indiscriminadamente ao longo de sua obra, somos levados a crer que esses 
termos se equivalem”. Segundo Stam (1992), a especialista em teoria literária Julia Kristeva teria 
adotado o termo intertextualidade para se referir à noção bakhtiniana de dialogismo/polifonia, 
divulgando tal terminologia para essa teorização do filósofo russo.  
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lingüísticas: “O ser, refletido no signo, não apenas nele se reflete, mas também se 

refrata” (Bakhtin/Volochínov, 2006, p. 47).  

Contudo, apesar de Bakhtin/Volochínov explicitarem, em Marxismo e 

filosofia da linguagem, a intenção de preencher uma lacuna no pensamento 

marxista, que carecia de uma reflexão no domínio da linguagem, para se contrapor 

a “categorias do tipo mecanicista” que tendiam a ocupar esse espaço (ibid., p. 25), 

há passagens nessa mesma publicação que contradizem tais propósitos: 

É nessa mesma ordem que se desenvolve a evolução real da língua: as relações 
sociais evoluem (em função das infra-estruturas), depois a comunicação e a 
interação verbais evoluem no quadro das relações sociais, as formas dos atos de 
fala evoluem em conseqüência da interação verbal, e o processo de evolução 
reflete-se, enfim, na mudança das formas da língua. (ibid., p. 129) 
 
A evolução semântica na língua é sempre ligada à evolução do horizonte 
apreciativo de um dado grupo social e a evolução do horizonte apreciativo – no 
sentido da totalidade de tudo que tem sentido e importância aos olhos de um 
determinado grupo – é inteiramente determinada pela expansão da infra-estrutura 
econômica. (ibid., p. 141) 

 
 Trata-se de passagens isoladas, no sentido de não serem confirmadas por 

outras argumentações nessa ou nas demais publicações referidas nesta tese, mas 

que não poderiam, no entanto, “passar em silêncio”, dada a gravidade do seu 

conteúdo. Faraco (2003, p. 29) observa que “em alguns momentos de seus textos, 

Volochínov39 faz claras concessões a linhas oficiais que, nos últimos anos da 

década de 1920, começavam a tomar corpo no establishment acadêmico soviético 

e adquirir estatuto de dogma”. Mais importante ainda do que essa justificativa – 

que, ademais, considero bastante plausível – é o fato de ser negada em seu 

conteúdo pelos demais escritos de Bakhtin. Apoio minha leitura também no 

estudo de Raymond Williams a respeito das questões da “Língua” (1979), que 

aponta Volochínov como exemplo de abordagem marxista não mecanicista da 

problemática da linguagem, e critica:  

É precisamente o sentido da linguagem como um elemento indissolúvel de 
autocriação humana que dá um significado aceitável à sua descrição como 
‘constitutiva’. Fazer com que ela preceda a todas as outras atividades correlatas é 
pretender algo bastante diferente. (Williams, 1979, p. 35) 

 
 Nem em silêncio, nem em barulho. Não seria possível ignorar esses 

incômodos parágrafos – daí a presente discussão – porém tampouco há que lhes 

                                                 
39 Esse autor considera que deva se respeitar a indicação de autoria da primeira edição dessa obra, 
ou seja, apenas Volochínov. 
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atribuir maior importância do que aos muitos outros que os contestam. Fica 

esclarecido, portanto, que discordo das passagens citadas e que as considero 

excepcionais nas obras com que dialoguei neste trabalho. 

Chegava por esses caminhos – com a ajuda de Bakhtin, Elias e 

Wittgenstein, no campo da Didática, e este, por sua vez, atravessado pela 

perspectivas crítica e intercultural, conforme propostas por Candau e McLaren – à 

nova questão de pesquisa, que orientou a interrogação dos materiais selecionados 

na investigação empírica: como os modos escolares de dialogia podem afetar a 

regulação do coletivo adolescente no ensino fundamental? Esse questionamento 

se desdobrou nos que se seguem: 

- Como os sujeitos investigados significavam adolescência, indisciplina e 

violência escolar? 

- Como a questão da diferença apareceu nesses processos de significação? 

- Que comportamentos em relação ao coletivo foram assim favorecidos? 

 
 
2.9 
Desvios produtivos 
 

Além de derivarem da minha experiência de observação na EM, as 

perguntas definidas para análise do material empírico selecionado traziam para o 

primeiro plano das reflexões desta tese elementos já anunciados em projeto como 

prioritários. 

Os efeitos das interações observadas sobre a regulação do coletivo no 

espaço pesquisado foram considerados sob o olhar da didática: sendo o enfoque 

prioritariamente didático, a questão do ensino-aprendizagem constituiu o eixo 

básico da análise; além disso, esses efeitos foram pensados em suas dimensões 

técnica, sociopolítica e psico-afetiva e estas, por sua vez, atravessadas pelas 

perspectivas crítica e intercultural. 

Entre tais efeitos, destacam-se as marcas impressas nas identidades dos 

sujeitos envolvidos, entendidas como processuais e provisórias. A questão 

identitária, por outro lado, interessou pela óbvia relação que estabelece com a 

problemática comportamental. 

O foco nas interações contempla não apenas a importância atribuída à 

dimensão lingüística das relações e configurações sociais, como também a 
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concepção relacional e construtivista da linguagem assumida, nos termos das 

argumentações de Bakhtin e Wittgenstein que foram apresentadas. Essa 

focalização atende ainda à insistência na valorização do diálogo nos ambientes 

escolares, que advém da incorporação da perspectiva intercultural à didática.  

A questão central da pesquisa foi motivada também pela seguinte hipótese: 

o diálogo intercultural favorece uma organização mais produtiva, democrática e 

significativa para o coletivo escolar. Sua resposta não foi a elaboração de uma 

taxonomia das formas de interação analisadas, nem tampouco sua hierarquização 

em termos de eficácia, mas sim a análise de algumas recorrências e de algumas 

raridades identificadas nas relações de comunicação observadas na escola 

pesquisada, em que tais relações foram pensadas nas suas interfaces com as 

questões de regulação do coletivo que envolveram os adolescentes da EM no ano 

da pesquisa. 

As reflexões e análises geradas por esses questionamentos foram 

organizadas em torno de três eixos: Diferença adolescente e dialogia na EM; 

Dialogia e regulação do coletivo na EM; Na sala de aula da EM: dialogia, 

dispersão e cultura da violência – temáticas que emergiram ao longo da pesquisa 

empírica e que se configuraram, de forma gradual, no modo agora exposto. 

A análise do material empírico selecionado demandou, no entanto, uma 

categorização menos ampla do que apenas esses três eixos, antes de tudo devido 

ao seu grande volume. Esses temas foram desmembrados nas seguintes categorias 

para classificação desse material: diferença adolescente, diferença (em termos 

gerais), escola (no sentido da caracterização da EM), indisciplina (em termos 

gerais), dispersão (na sala de aula), ruptura, Estatuto da Criança e do Adolescente, 

violência, afetividade, contextualização da pesquisa, incidental (outras questões de 

interesse não previstas nas categorias anteriores); nas entrevistas das professoras, 

gestoras e inspetora foram incluídas também as categorias formação e trajetória 

profissional.  

Neste ponto da apresentação da pesquisa, vale lembrar a argumentação de 

Brito & Leonardos (2001) em favor de uma ampla descrição dos procedimentos 

de investigação, fundamental nestes tempos de multiplicidade de possibilidades 

aceitáveis. Segundo as autoras, até a década de 70, as ciências sociais e humanas 

tenderam a supor que seus métodos de análise e pesquisa assegurariam 

objetividade e universalidade nos seus desenvolvimentos. Nos vinte anos 
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posteriores, a subjetividade dessas práticas foi evidenciada e discutida pelos 

teóricos desse campo, ganhando força as abordagens metodológicas qualitativas, 

juntamente com o questionamento dos critérios de qualidade considerados na 

época, como objetividade, validade, fidedignidade e universalidade. Entretanto, 

chegamos ao novo milênio sem que novos critérios de qualidade tenham se 

aproximado de qualquer consenso entre os teóricos do campo. Diante desse 

quadro, Brito & Leonardos propõem a valorização da dimensão descritiva nos 

relatos de pesquisa:  

Em nossa opinião, na atual conjuntura do desenvolvimento das ciências humanas e 
sociais, é mais importante compreender a forma pela qual o pesquisador se 
comunica com os outros participantes e estabelece a negociação no seio do 
processo de pesquisa do que julgar se tal negociação se realizou de maneira correta 
ou incorreta, a partir de critérios pré-estabelecidos, cuja coerência foi determinada 
por esta ou aquela corrente específica. (ibid., p. 16) 

 
 O esquema de descrição idealizado pelas autoras articula em uma imagem 

triangular os elementos “pesquisador-subjetividade”, “literatura científica” e 

“objeto/sujeito da pesquisa” (p. 15). Nessa articulação, destacam-se as opções 

teórico-metodológicas do pesquisador, que fazem a mediação entre o pesquisador 

e o objeto/sujeito da pesquisa. 

 No presente relato de pesquisa, por concordar com esses argumentos, venho 

tentando descrever e justificar essas opções, mas reconheço que o trabalho de 

análise do material empírico só poderá ser partilhado de forma parcial: as 

categorias de análise e os procedimentos adotados podem ser descritos, porém não 

seria possível reproduzi-los todos no texto da tese, ou mesmo em seus apêndices. 

 Nos três capítulos que se seguem, as análises temáticas estarão centradas em 

amostras dos registros de pesquisa (observações, entrevistas, documentos, 

estatísticas), selecionadas pela sua exemplaridade. Lembrando mais uma vez Brito 

& Leonardos (2001) e Silveira (2002), no propósito de explicitar e problematizar 

os procedimentos da pesquisa tanto quanto possível, essas amostras estão 

disponibilizadas em versão mais ampliada no Apêndice 3, de modo a permitir o 

acesso ao contexto interacional de onde foram extraídas. Também informações 

relevantes acerca da contextualização das entrevistas e dos fragmentos do caderno 

de campo destacados serão expostas, no corpo do texto ou em notas de pé de 

página, conforme o caso. É importante ainda esclarecer que, apesar de destacar 

para discussão nesta tese apenas alguns trechos dos registros da investigação 
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empírica, todo o material construído na pesquisa empírica foi analisado. A escolha 

desses fragmentos, ou seja, a identificação da sua exemplaridade passou pela sua 

comparação e situação em relação aos demais materiais selecionados para cada 

temática. 

 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 entrevistas40, foram realizadas 17 entrevistas individuais, 

gravadas41, com os seguintes adultos da escola: diretora (duas entrevistas, uma no 

começo e outra no final da observação), diretora adjunta, coordenadora, agente 

educadora/inspetora, todos 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. Cogitei diversos critérios de organização dos grupos a serem 

entrevistados, porém cedi à pressão dos alunos, que queriam participar do evento 

com os amigos – sim, as entrevistas ganharam ares de evento, um evento que 

parecia mobilizar e divertir os participantes. Inicialmente, pretendi filmar essas 

entrevistas, para facilitar a transcrição e ter mais elementos para análise. 

Entretanto, para fazê-lo, dependeria de autorização dos responsáveis dos alunos, o 

que foi tentado42: a maior parte dos interessados trouxe a autorização assinada, 

mas houve vários casos de esquecimento e perda do documento, acompanhados 

de muita insistência para que esses não fossem excluídos. Como na primeira 

entrevista houve um problema técnico e tive de fazê-la apenas com áudio, 

constatei que a transcrição seria possível, e resolvi não insistir com as filmagens, 

que estavam sendo um complicador a mais em uma tarefa já bastante difícil por 
                                                 
40 Os roteiros de todas as entrevistas realizadas e a ficha de observação das aulas encontram-se 
reproduzidos no Apêndice 2. 
41 As transcrições foram feitas por diferentes colaboradoras e por mim conferidas, buscando-se um 
registro que reproduzisse as falas gravadas com a maior fidelidade possível, sem no entanto 
chegar-se a detalhes que não seriam utilizados nas análises a serem desenvolvidas, como, por 
exemplo, o tempo das pausas entre frases e palavras. A simbologia empregada nas transcrições é 
informada no Apêndice 2. As entrevistas foram analisadas com auxílio do software Atlas TI. 
42 A carta enviada aos pais está reproduzida no Apêndice 2. 
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várias razões – inexistência de espaço apropriado, alterações constantes nos 

horários planejados, grande número de voluntários, tempo restrito para as 

entrevistas. Estas se centraram na temática da escola, em seus vários aspectos, 

como geralmente havia ocorrido de forma até certo ponto espontânea nas nossas 

interações ao longo do ano da pesquisa, possivelmente pelo papel de avaliadora 

que me havia sido atribuído. No roteiro, havia inicialmente perguntas que visavam 

interrogar sobre práticas de lazer e de estudo fora da escola, que logo foram 

abandonadas, porque pouco produtivas, na medida em que geravam respostas 

curtas e diretas e não discussão no grupo, como era a intenção daquele encontro. 

 Por fim, mas não por menor importância, uma última consideração teórico-

metodológica, tão breve quanto fundamental: a rigor, todas as frases deste relato 

deveriam começar por “A meu ver, parece que...”, dada sua assumida 

subjetividade e o reconhecimento da provisoriedade das suas construções. Para 

simplificar a leitura, faço aqui este registro, que passa a ter validade para toda a 

tese. 
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3 
Diferença adolescente e diálogo na EM 
 

A questão de pesquisa Como os sujeitos investigados significavam 

adolescência, indisciplina e violência escolar? se justifica pela metodologia e 

pela perspectiva teórica privilegiadas neste trabalho. O principal objetivo deste 

capítulo é apresentar algumas respostas à primeira parte dessa indagação, 

centrando na discussão dos diferentes significados atribuídos à expressão 

adolescência, mas também explorando desdobramentos desses processos de 

significação, em termos dos processos de construção identitária, da dialogia e da 

regulação do coletivo, no contexto deste estudo. 

Quanto à metodologia, essa questão é basilar devido à opção pela realização 

de uma investigação empírica na linha etnográfica, que supõe, entre outros 

aspectos, a busca da identificação e da compreensão das lógicas e referências que 

ordenam as relações no espaço pesquisado. Como assinala Geertz (1989, p. 10), 

não se trata de tentar se transformar no nativo/sujeito investigado, ou de fazer do 

enfoque antropológico “uma variedade de leitura de mente à distância”, mas sim 

de buscar tornar a configuração cultural em discussão acessível ao trabalho de 

interpretação do pesquisador.  

No que concerne à perspectiva teórica, em seu diálogo crítico com o 

pensamento da pós-modernidade, a interculturalidade reafirma para a didática a 

importância da dimensão lingüística nos processos de construção identitária: 

Uma vez que toda experiência é a experiência do significado, precisamos 
reconhecer o papel que a língua desempenha na produção da experiência. Você não 
vive uma experiência e então procura uma palavra para descrevê-la. Em vez disso, 
a língua ajuda a constituir a experiência ao oferecer uma estrutura de 
inteligibilidade ou um instrumento mediador por meio do qual as experiências 
possam ser compreendidas. (McLaren, 2000, p. 127) 
 
Nesse sentido, os significados com que os sujeitos da pesquisa operavam 

com a palavra adolescência constituíram elementos fundamentais para a 

compreensão daquele contexto escolar, pois era também1 a partir desses processos 

                                                 
1 É importante destacar mais uma vez a complexidade dos processos de construção identitária: não 
se supõe aqui qualquer relação de causalidade linear entre as construções lingüísticas discutidas e 
esses processos; afirma-se, entretanto, que tais construções também participam dos processos em 
questão, daí o sentido de investigá-las. Do mesmo modo, a modulação de relações e 
comportamentos referida tampouco pressupõe linearidade causal. 
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de significação que se definiam identidades, que, por sua vez, modulavam 

relações e comportamentos ali praticados. 

Concordando com Stuart Hall, talvez seja mais preciso falar em 

identificação, de modo a ressaltar o aspecto processual da construção das 

identidades, que teria a ver “não tanto com as questões ‘quem nós somos’ ou ‘de 

onde nós viemos’, mas muito mais com as questões ‘quem nós podemos nos 

tornar’, ‘como nós temos sido representados’ e ‘como nós podemos representar a 

nós próprios’” (Hall, 2000, p. 109). 

Para esta pesquisa, interessou pensar a dimensão interacional desses 

processos: se as identidades se constroem “a partir de co-padrões intertextuais 

específicos de relações de significados e seus usos” (McLaren, 2000, p. 46), estas 

são necessariamente polifônicas e apresentam marcas (ainda que instáveis) do seu 

contexto de inserção mais imediato, assim como das configurações socioculturais 

mais amplas que as contextualizam. Desse modo, analisar os diversos 

entendimentos da adolescência registrados nas observações e entrevistas 

realizadas na Escola dos Murais traz notícias não apenas do acontecimento 

específico estudado, como do momento histórico-cultural vivido pela nossa 

sociedade, posto que:  

A palavra não é um objeto, mas um meio constantemente ativo, constantemente 
mutável de comunicação dialógica. Ela nunca basta a uma consciência, a uma voz. 
Sua vida está na passagem de boca em boca, de um contexto para outro, de um 
grupo social para outro, de uma geração para outra. Nesse processo ela não perde o 
seu caminho, nem pode libertar-se até o fim do poder daqueles contextos concretos 
que integrou. (Bakhtin, 1981, p. 176) 

 
 É interessante observar que, diferentemente de Peter McLaren ou Stuart 

Hall, Bakhtin obviamente não se ocupava das questões do multi/interculturalismo 

ou da pós-modernidade. Entretanto, a ênfase já mencionada na pluridiscursividade 

e dialogia do social permeia toda sua obra e permitiu-lhe construir uma teoria da 

linguagem que pode oferecer elementos bastante apropriados para análises de 

interações comunicativas na perspectiva intercultural. Para a presente análise, a 

noção de interesse nesse instrumental é a de polifonia, conforme referida no 

capítulo 2 deste relato.  

Com base no que foi dito, pode-se afirmar que na composição de quase todo 
enunciado do homem social – desde a curta réplica do diálogo familiar até as 
grandes obras verbal-ideológicas (literárias, científicas e outras) – existe, numa 
forma aberta ou velada, uma parte considerável de palavras significativas de 
outrem, transmitidas por um ou outro processo. No campo de quase todo enunciado 
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ocorre uma interação tensa e um conflito entre sua palavra e a de outrem, um 
processo de delimitação ou de esclarecimento dialógico mútuo. (Bakhtin, 1993, p. 
153) 

 
 Bakhtin interessou também por assumir a dimensão constitutiva da palavra 

do outro nos processos de identificação em estudo: “O homem não dispõe de um 

território soberano interno mas está, todo ele e sempre, sobre a fronteira; 

mergulhando ao fundo de si mesmo o homem encontra os olhos do outro ou vê 

com os olhos do outro” (Bakhtin apud Freitas, 2001, p. 181).  

 Entretanto, Stuart Hall nos lembra que esse tipo de afirmação não resolve a 

questão de como se dão tais processos. Ainda não dispomos de uma teorização 

que 

descreva quais são os mecanismos pelos quais os indivíduos considerados como 
sujeitos se identificam (ou não se identificam) com as ‘posições’ para as quais são 
convocados; que descreva de que forma eles moldam, estilizam, produzem e 
‘exercem’ essas posições; que explique por que eles não o fazem completamente, 
de uma só vez e por todo o tempo, e por que alguns nunca o fazem, ou estão em um 
processo constante, agonístico, de luta com as regras normativas ou regulativas 
com as quais se confrontam e pelas quais regulam a si mesmos – fazendo-lhes 
resistência, negociando-as ou acomodando-as. (Hall, 2000, p. 126) 

 
 As discussões aqui apresentadas não abordarão, portanto, os aspectos mais 

individualizados dos processos de identificação e significação em questão. O foco 

está na reflexão sobre os sinais – exteriores e perceptíveis pela observação e 

interação – dos diversos sentidos atribuídos às palavras adolescente e 

adolescência. Nessa disputa cotidiana por significação, enunciados correntes na 

nossa sociedade emergiram nas interações entre professoras, gestoras, voluntárias, 

funcionários e estudantes observados na Escola dos Murais, recriados em 

enunciados inéditos, porque contingentes, mas também marcados por esse entorno 

cultural que os contextualizava. Tais discursos participaram polifonicamente da 

construção dos momentos de identificação – identidades em processo – flagrados 

na observação da escola e seus sujeitos. As análises a seguir focalizam essas 

diferentes vozes, buscando identificar e problematizar os discursos correntes e 

atuantes, naquele ambiente escolar, acerca da adolescência e do adolescente. 

 
3.1 
Jovens adolescentes 
 
 Na investigação desses processos de significação, uma primeira constatação 

empírica esclareceu quanto à terminologia predominante na EM: apesar de haver 
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registros do uso das expressões “jovem” e “juventude”, para referência aos alunos 

das séries em estudo, na maior parte do tempo, gestoras, professoras, voluntárias, 

funcionários e alunos falaram em “adolescência” e “adolescentes”.  

 A diferenciação entre esses termos não é consensual nos diferentes campos 

acadêmicos que se ocupam de tais questões, nem tampouco entre gestores de 

políticas públicas, ou mesmo no senso comum. Por exemplo, enquanto o IBGE 

considera como jovem a faixa etária que se estende dos 15 aos 24 anos, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente demarca a adolescência pelo período que vai dos 12 

aos 18 anos.  

 Abramo (2005b) lembra que, no Brasil, até a década de 70, juventude era a 

denominação mais freqüente nas abordagens acadêmicas, assim como nos debates 

públicos. A ênfase costumava estar na formação escolar, na medida em que nesse 

grupo social depositavam-se as esperanças e, principalmente, os temores quanto 

ao futuro da nação. Entretanto, a década seguinte ficou marcada pelo fim da 

ditadura militar e pela crescente recessão econômica, que, entre outros aspectos, 

se evidenciava no alarmante número dos chamados meninos de rua. Essa situação 

deflagrou um amplo debate social, resultando na criação do Estatuto da Criança e 

do Adolescente e na promoção de uma série de programas de intervenção social, 

limitados, porém, ao atendimento dos adolescentes de até 18 anos. É somente a 

partir da década de 90 que a juventude volta à cena pública, com questões 

específicas do grupo etário que não havia sido contemplado por essas ações, ou 

seja, dos jovens com mais de 18 anos. A concentração dos homicídios do país em 

pessoas do sexo masculino entre 18 e 25 anos de idade expunha de forma 

dramática as conseqüências dos altos índices de desemprego que atingiam a 

economia brasileira e recaíam principalmente sobre aqueles ainda não plenamente 

inseridos no mercado de trabalho. Vista então como grave problema social, a 

juventude torna-se alvo freqüente tanto de publicações e pesquisas na academia, 

como das políticas públicas e da mídia, criando-se mesmo uma Secretaria 

Nacional da Juventude, com a função de articular as políticas dos diferentes 

ministérios envolvidos com essa questão, e um Conselho Nacional da Juventude, 

para fazer a interface entre o governo e a sociedade civil.  

De acordo com Freitas (2005), nos debates atuais sobre políticas públicas 

para esses grupos etários, existe uma tendência a se distinguirem dois momentos 

na juventude: a adolescência, indo dos 12 aos 17 anos, praticamente 
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acompanhando o estabelecido pelo ECA; e a juventude, que passa a nomear a fase 

posterior, freqüentemente qualificada com adjetivos como “propriamente dita” ou 

“jovens adultos”. Em relação à adolescência, a ênfase recai sobre os aspectos de 

“desenvolvimento e de preparação”, apesar de também se mencionar a 

necessidade de inserção cidadã. Já no trato com a juventude, o discurso e a ação 

pública têm focado prioritariamente “as noções de experimentação e inserção na 

vida social”, considerando que esses sujeitos estão mais próximos do mundo 

adulto, com todas as exigências, possibilidades e dificuldades específicas dessa 

situação (Abramo, 2005b, p. 29). No entanto, é ainda Freitas (2005) quem adverte 

para os limites do alcance dessa redefinição, observando que a imprecisão 

permanece em outros espaços de discussão.  

Em termos de produção acadêmica, a opção por um ou outro termo não se 

dá propriamente em função da idade que se aborda, mas sim por conta do campo 

de atuação. Percebe-se que a expressão adolescente é mais freqüente nos estudos 

do campo da psicologia, enquanto a sociologia costuma dar preferência às 

palavras jovem e juventude (Freitas, 2005, Abramo, 2005b, Sposito, 1997).  

Essa constatação poderia levar à interpretação do uso mais freqüente do 

termo adolescente na EM como resultante da influência mais consolidada da 

psicologia na educação. No entanto, como se verá a seguir, apesar de o discurso 

da psicologia ter estado presente naquele espaço, não foi percebido como 

predominante. É provável que a existência de uma legislação específica destinada 

ao público discente do ensino fundamental tenha contribuído para esse quadro, na 

medida em que reafirma aqueles sujeitos como adolescentes – e o Estatuto, ainda 

que polêmico, certamente era uma presença forte nos discursos de adultos e 

alunos da EM. Além disso, uma especificidade dessa escola deve ter se somado a 

esses fatores: o aluno mais velho das turmas de 8ª série tinha apenas 17 anos, e a 

maior parte dos estudantes pesquisados se situava entre 14 e 15 anos2 de idade. 

Ou seja, tratava-se dos jovens mais jovens, em alguns casos visualmente mais 

próximos do corpo infantil do que do adulto, o que pode também ter contribuído 

para sua identificação como adolescentes.  

 
 
                                                 
2 Segundo dados do Censo Escolar de 2005 (IBGE), enquanto a média da distorção idade-série no 
país é de 38,8% e no município do Rio de Janeiro é de 44,1%, na EM, essa defasagem foi medida 
em 13,4% (disponível em www.inep.gov.br; acesso em 14/8/07). 
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3.2 
Psicologia (pouco) presente 
 

Besteira! Tá perdida nos seus dramas adolescentes e não tem tempo pra estudar! 
(professora Paula, caderno de campo 1, 3/4)3 

 
 É um momento em que temos que pensar no nosso futuro, no que vamos fazer 
 daqui pra frente. E isso tudo junto com a explosão dos hormônios, com os 
 sentimentos e as nossas mudanças físicas. (Astrogildo4, aluno da 7ª série, trabalho 
 cedido pela professora de Língua Portuguesa, março) 

 
 
 “Dramas adolescentes...”, “momento em que...” – chama a atenção a 

presença do referencial etário: não se trata de características de qualquer aluno, 

são problemas da idade, passageiros e esperados.  

A referência à questão hormonal e ao entendimento da adolescência como 

uma fase do desenvolvimento natural do ser humano remete a enunciados já 

seculares na psicologia, até certo ponto assumidos pela escola, mas também pelo 

senso comum. 

Na verdade, não foi surpresa identificar vozes da psicologia nos discursos 

registrados nas entrevistas, observações e mesmo em materiais produzidos por 

alunos. A psicologia foi a ciência que primeiro fundamentou as práticas 

educativas e, desse modo, concorreu significativamente para a profissionalização 

dos educadores. Entretanto, a incorporação dos aportes dessa ciência não tem se 

dado sem problemas: 

Por uma questão de estilo, de luta por territórios, por se localizar marginalmente no 
campo da produção do conhecimento psicológico, a repercussão das polêmicas 
travadas entre escolas de psicologia caracterizou-se, nos meios educacionais, pelo 
acirramento dos confrontos, pela radicalização das rupturas, por tentativas de zerar 
o passado, pela ausência de nuanças de adesões e exclusões. Por seu turno, ao 
serem instrumentalizados para legitimar reformas e movimentos na política 
educacional, os textos de psicologia, quando dirigidos aos professores, mantinham 
um tom prepositivo, prescritivo, quando não condenatório, como atos e autos de fé 
em teorias, em métodos de investigação e aplicação, em concepções sobre o 
conhecimento e aprendizagem, em teorias sobre a natureza da criança e do 
adolescente. (Souza, 2000, p. 43) 

 
Assim, as abordagens de cunho psicológico, com freqüência, chegavam aos 

debates educacionais em suas versões mais essencialistas e sectárias. Por outro 

                                                 
3 Essa fala foi registrada quando fazia anotações dos dados das fichas dos alunos na secretaria. A 
professora Hilda manifestava sua preocupação com uma aluna da 7ª série que não lhe parecia bem 
e foi dessa forma respondida por outra professora. 
4 Os nomes aqui utilizados nas referências a alunos das turmas de 7ª série foram escolhidos por 
eles próprios. Nas turmas da 8ª série, isso não foi possível por questões operacionais. 
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lado, a psicologia não difundiu seus saberes acerca da infância e da adolescência 

apenas entre educadores. No seu clássico estudo sobre a história da família e da 

criança, Philippe Ariès (1981) observa que a construção sociocultural das noções 

de infância e de adolescência contou com vasta literatura de vulgarização dos 

conhecimentos da psicologia, e, posteriormente, da psicanálise, nos dias de hoje 

atualizada em revistas, jornais, programas de televisão, de rádio e nas páginas da 

internet.  

Entretanto, contrariando minhas expectativas pessoais, que se fundavam na 

histórica influência desse saber no campo educacional, os enunciados da 

psicologia estavam presentes, porém não predominavam na EM. Praticamente 

ausentes das entrevistas, era no dia-a-dia do convívio escolar que aparecia a 

identidade adolescente projetada pelos diálogos entre o campo educacional e o 

senso comum e a psicologia, ainda que tampouco se fizesse hegemônica nesse 

espaço.  

Com relação aos estudantes adolescentes entrevistados formal e 

informalmente ao longo da pesquisa, houve poucos registros de enunciados a 

respeito de si próprios enquanto adolescentes ou sobre a adolescência em geral. 

Quando houve, deveu-se a algum tipo de solicitação por parte de um adulto. Um 

desses casos foi exemplificado na epígrafe deste item, com a reprodução de um 

trecho do trabalho do estudante Astrogildo, proposto pela professora de língua 

portuguesa para uma das turmas de 7ª série. Embora o título por ela apresentado 

fosse “O que é adolescência?”, a maior parte das produções respondia 

explicitamente à pergunta “Ser adolescente é difícil?”, o que sugere que o trabalho 

tenha sido solicitado desse modo.  

 
A adolescência 

Ser adolescente é complicado. Tanto para os próprios adolescentes, como 
para os pais, professores e quem os rodeia. 

Para os adolescentes é difícil porque eles estão em uma fase em que tudo 
muda, o corpo, o jeito deles pensarem, etc. [...] É a fase das mudanças em geral. 

Giovanna 
 

 
Adolescência 

É difícil sim, porque nós passamos por transformações no nosso corpo e na 
atitude e no copotamento5. O adolescente pode ser impocivel as vezes e pouco 
chatos a pesar que nós vamos passar disso algum dia. 

Ricardo 
                                                 
5 Reproduzo o texto dos trabalhos sem correção. 
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 Entretanto, mesmo nesse caso a referência à condição bio-psicologógica da 

adolescência foi minoritária, pois a dificuldade que foi massivamente apontada 

por esses estudantes foi o relacionamento com os responsáveis e os adultos em 

geral. 

 

Ser adolescente é difícil???????? 
 Na minha opinião ser adolescente é muito difícil porque os pais sempre estão 
nos cobrando tudo já arrumou o quarto já fez o dever [...] Por isso acho que ser 
adolescente é difícil porque ninguém entende agente mas estão sempre querendo 
que nós o entendêssemos. 

Eduardo 
 

 
 

Ser adolescente é difícil!? 
 Os nossos pais não deicham agente fazer nada, não podemos sair e se sair 
tem hora para volta, sempre que pedimos alguma coisa falam que não dá. Eu não 
agüento mas! não sei o que faço! [...] 

Sabrina 
 

 O outro contexto em que se registraram enunciados sobre a adolescência de 

alguma forma relacionados com o campo da psicologia foi o das entrevistas 

formais, em que alunos de dois grupos da 7ª série, quando indagados sobre sua 

participação no Núcleo de Adolescentes Multiplicadores, manifestaram-se nesses 

termos. 

P – E qual seria a função do Núcleo de Adolescentes aqui na escola?  
Pâmela – Incentivar a gente.  
P – Incentivar?  
Anna – É.  
P – A quê?  
Pâmela – Porque ela é professora de Ciências, então ela fala de Ciências, o nome 
do grupo era Multiplicadores...  
Anna – Sobre o corpo da gente... 
Pâmela – Falava mais do corpo, da camisinha, da sexualidade... E tudo, e 
incentivava a gente a fazer certo...  
Carol – Também esses problemas da cabeça da gente, com tanta mudança, essas 
coisas de adolescente... (entrevista com alunos da 7ª série) 
 
Sabrina – [...] Ela tá sempre passando filme, faz brincadeiras, tá sempre 
ensinando tudo sobre adolescente. A gente tá na fase da adolescência, por que que 
ela vai ensinar outra fase? Ah, tá... tipo assim, essa... vamos dizer, essa onda de 
HIV, aids, ela sempre tá falando como se prevenir, da gravidez também... Ela 
sempre ensina tudo que o adolescente precisa saber. Porque é uma fase de muita 
coisa mudando, é uma fase que você tá se encontrando. 
(entrevista com alunos da 7ª série) 6 

                                                 
6 Os códigos usados na transcrição das entrevistas encontram-se reproduzidos no Apêndice 2. 
Recorte ampliado no Apêndice 3 (R1). 
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 Provavelmente devido à referência ao NAM, os aspectos biológicos e 

relativos à educação sexual tiveram maior destaque do que outros. De todo modo, 

mais do que evidenciar a fraca presença dos discursos da psicologia nas falas 

adolescentes da EM, os registros da pesquisa apontam que esses estudantes não 

costumavam tematizar sua própria condição adolescente. Além disso, ao serem 

convidados a falar sobre as dificuldades da sua condição adolescente, não foi um 

estado de crise o problema maior apontado, mas sim a relação com os adultos. 

Quanto às implicações desses processos de significação para as interações 

dialógicas naquele coletivo, é interessante observar que foi freqüente perceber nas 

falas de adultos selecionadas para a categoria diferença adolescente, que se tratava 

de situações em que a naturalização e a depreciação dos aspectos 

comportamentais em questão representava uma solução, antes de tudo, por 

minimizar o problema em questão.  

 
Ah! Nessa idade, eles são de uma infelicidade... (professora Sílvia, caderno de 
campo 17, 28/4) 

 
Quando a professora fala, ironicamente, durante um conselho de classe, que 

a infelicidade é uma característica dessa faixa etária, consegue desmobilizar a 

discussão em curso: outras duas professoras tratavam do caso de um aluno 

específico, e especulavam quanto à sua situação emocional, buscando entender 

sua atitude de desinteresse em sala de aula; pela sua postura ao longo de todo o 

conselho, a professora que interveio aparentava estar impaciente com aquele 

encontro e mais de uma vez havia procurado apressar as discussões, e pareceu ser 

esse o propósito da sua fala.  

 
Vocês são contra tudo mesmo, é da idade. (Lis, uma das gestoras, caderno de 
campo 3, 30/8) 

 
Nesse caso, uma das gestoras respondia a uma turma em que alunos haviam 

questionado o fato de uma colega ter sido autorizada a participar das de um 

concurso, apesar de ter faltado no dia da prova que selecionara os representantes 

da Escola nesse evento; era considerada ótima estudante e essa foi a justificativa 

apresentada pela gestora para o que alguns consideraram um privilégio. O tom da 

                                                 
7 As transcrições das anotações do caderno de campo mantêm os textos originais, com exceção das 
menções que pudessem identificar desnecessariamente os sujeitos referidos, e das palavras 
abreviadas, que foram corrigidas, para viabilizar a leitura desse material. 
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voz utilizado reforçava o conteúdo da sua fala, tirando a importância do ocorrido e 

do questionamento da turma.  

 Ainda sobre a voz da psicologia nos processos de significação da palavra 

adolescência na EM, um último elemento relevante para esta discussão é o fato de 

os enunciados – por parte de alunos ou de professoras – registrados a esse respeito 

não terem sido acompanhados de adjetivações que os localizassem em um tempo 

histórico específico ou em sujeitos determinados: não se registram expressões 

como “hoje em dia”, “essa turma”, ou “os meninos desta escola” nesses casos, o 

que sugere uma perspectiva essencialista da adolescência.  

O essencialismo que marca esses discursos, entretanto, não é exclusivo das 

versões educacionais ou do senso comum das teorizações da psicologia: já desde o 

início do século XX seus textos originais também recebiam crítica semelhante, no 

seu próprio campo de produção. 

 Geralmente referido como o fundador dos estudos psicológicos voltados 

especificamente para a adolescência, Stanley Hall publicou em 1904 o livro 

Adolescence: its psychology, anthropology, sociology, sex, crime, religion and 

education, em que a identidade adolescente é descrita como marcada pelo 

conflito, instabilidade e crise. Apresenta, nesse estudo, o que denomina de “teoria 

da recapitulação”, que propõe que a vida humana se desenvolve em estágios 

correspondentes às fases da suposta evolução histórica da humanidade. Desse 

modo, a primeira infância equivaleria ao que o autor considera como os estágios 

primitivos da história da humanidade, enquanto a adolescência corresponderia aos 

períodos de turbulência revolucionária da modernidade. Definia-se a adolescência, 

portanto, como idade de crises e inquietações, determinadas por questões 

biológicas, o que implicava seu caráter universal e mesmo natural (Salles, 1998). 

Já na década de 1920, Margareth Mead publicou o estudo antropológico Coming 

on age in Samoa, onde criticou o essencialismo das teorizações de Hall. 

Apontava, em seu livro, que esse autor havia generalizado o que considerava ser 

um “privilégio de classe”: os jovens das famílias trabalhadoras não viviam esse 

tempo de conflitos psicológicos, pois tinham de assumir, em idades bem próximas 

ao que era então entendido como infância, a maturidade da posição de chefe de 

família que trabalha para sustento dos seus. Contestava assim a fundamentação 

biológica da teoria de Hall e o conseqüente universalismo das suas proposições 

(Souza, 2000). 
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 Décadas mais tarde, nos anos sessenta desse mesmo século, o psicanalista 

alemão radicado nos EUA, Erik Erikson8, publicou o livro Identidade: juventude e 

crise, que consolida a visão desse período da existência humana como etapa de 

moratória social – termo por ele cunhado – e de crise identitária. É importante 

destacar que Erikson afirmou expressamente o papel do ambiente social nos 

processos de construção identitária, como no trecho que se segue: 

À medida que os progressos tecnológicos ampliam cada vez mais o intervalo de 
tempo entre o começo da vida escolar e o acesso final do jovem ao trabalho 
especializado, a fase da adolescência torna-se um período ainda mais acentuado e 
consciente; e, como sempre aconteceu em algumas culturas, em certos períodos, 
passou a ser quase um modo de vida entre a infância e a idade adulta. (Erikson, 
1987, p. 128) 

 
 Nessa citação, o autor demonstra reconhecer que a adolescência não é, ou ao 

menos não é apenas, uma fase da natureza humana, posto que a relaciona com os 

“progressos tecnológicos” em curso, e refere-se a “algumas culturas, em certos 

períodos”, localização histórico-cultural ausente nas formulações de Hall. Em 

outras passagens desse mesmo livro, considera a dimensão de classe social como 

também determinante de variações dos processos que estuda. Entretanto, são 

também freqüentes as afirmações de cunho essencialista, como no seguinte 

exemplo: “de fato, existe em cada indivíduo um ‘eu’, um centro observador de 

consciência e de volição, que pode transcender e deve sobreviver à identidade 

psicossocial” (ibid., p. 135). Por fim, as noções de crise e de instabilidade como 

características essenciais dessa idade difundiram-se em maior proporção do que as 

ponderações relativas às implicações dos diferentes modos de socialização que o 

indivíduo pode viver em seus processos identitários. 

 No Brasil, a crítica à ausência da dimensão social nas abordagens da 

psicologia marcou o debate educacional no período posterior ao fim da ditadura 

militar. Em especial a partir do conhecido livro de Dermeval Saviani, Escola e 

democracia, hoje na sua 36ª edição, a psicologia educacional foi denunciada como 

conivente com os governos de exceção daquele período, na medida em que 

deslocava o foco das questões sociais para níveis individuais de análise, em 

especial nas suas vertentes comportamentalistas. Contudo, apesar dessas críticas, 

                                                 
8 Lembrado por se tratar do autor mais citado em teses e dissertações brasileiras que abordaram a 
questão da adolescência sob enfoque psicológico/psicanalítico, no período de 1980 a 1998 (Souza, 
2000). 
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parece evidente que formulações essencialistas de cunho bio-psicológico ainda 

sobrevivem nos enunciados correntes na nossa cultura acerca da adolescência. 

   

 Vozes da psicologia estavam, portanto, presentes na polifonia discursiva 

circulante na EM, em versões que tendiam ao essencialismo e identificavam um 

adolescente marcado por crises, rebeldia e incompletude. Não eram, contudo, 

assumidas por todas as profissionais daquele espaço, e eram pouco freqüentes 

entre os próprios adolescentes. Ainda assim, tendiam a afetar o diálogo entre 

adultos e adolescentes, na medida em que negavam legitimidade às vozes 

estudantis.  

Entretanto, outros enunciados, que não aqueles herdeiros desse campo do 

conhecimento, também foram identificados como presentes e influentes no 

contexto investigado. 

 
 
3.3 
O rebelde novamente sem causa 
 

Eu acho que a maioria, realmente, não se preocupa com o futuro, parece que o 
futuro não existe. Eles vivem o aqui, o agora, o hoje. (professora Silvana, 
entrevista9) 

 
 Eles estão extremamente abertos a participações, eles querem participar de tudo. 
(professora Margarida, entrevista10) 

 
 A partir da década de 90, decresce o número de trabalhos acadêmicos que 

privilegiam as abordagens da psicologia, ao mesmo tempo em que aumenta o 

interesse pelas questões de trabalho e escola, além de estudos sobre adolescentes 

em processos de exclusão, violência e participação política da juventude, 

geralmente com enfoque sociológico (Sposito, 2000). Observa-se também nesse 

período que os meios de comunicação em massa dispensam crescente atenção a 

esse segmento da população: são produções dirigidas ao público 

jovem/adolescente – revistas, cadernos especializados nos jornais, programas de 

televisão – mas também matérias e pesquisas destinadas a adultos sobre essa 

juventude. No primeiro caso, os assuntos costumam girar em torno do lazer e do 

comportamento: música, moda, estilo, aconselhamento, notícias, privacidade dos 

                                                 
9 Recorte ampliado no Apêndice 3 (R2). 
10 Recorte ampliado no Apêndice 3 (R3). 
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ídolos, esportes – discursos presentes no cotidiano da EM inclusive 

materialmente, pois era comum a circulação de revistas desse tipo, com maior 

freqüência entre as meninas. Quando a juventude aparece nos noticiários e 

editoriais de público adulto, é geralmente retratada como problema social: 

criminalidade, violência, vandalismo, gravidez precoce, drogadição (Abramo, 

1997). Nesses casos, fala-se em juventude, porém, em referência a ampla faixa 

etária, que inclui a adolescência. 

 Embora a terminologia mais freqüente na EM fosse adolescente, esses 

enunciados da mídia sobre a juventude enquanto problema também estavam 

presentes nos discursos em circulação naquele espaço, nas entrevistas e nas 

interações do dia-a-dia, principalmente, entre os adultos.  

Orientado para o seu objeto, o discurso penetra neste meio dialogicamente 
perturbado e tenso de discursos de outrem, de julgamentos e de entonações. Ele se 
entrelaça com eles em interações complexas, fundindo-se com uns, isolando-se de 
outros, cruzando com terceiros. (Bakhtin, 1993, p. 86) 

 
 Os discursos dos debates públicos da atualidade acerca de questões da 

juventude fundiam-se com uns, isolavam-se de outros e cruzavam com terceiros, 

porém deixavam suas marcas nos processos de significação correntes na EM a 

esse respeito, muitas vezes corroborando as abordagens e os desdobramentos das 

versões populares do enfoque psicológico. 

 A fala da professora Silvana, citada em epígrafe, respondia a uma 

solicitação, em entrevista, de caracterização dos adolescentes de hoje na sociedade 

em geral e na Escola dos Murais em particular. Traz o diálogo com discursos 

correntes na mídia e no senso comum, muitas vezes baseados em pesquisas e 

produções acadêmicas, onde se destacam o suposto hedonismo, o presentismo e o 

individualismo das novas gerações. Contrasta com o enunciado transcrito em 

seguida, formulado em condições semelhantes, porém com conteúdo divergente: 

ao invés de alienados, os adolescentes seriam “extremamente abertos a 

participações”. Representam de modo exemplar a diversidade de discursos sobre a 

adolescência que se encontrava na EM. 

 Abramo (1997) avalia que a concepção de juventude socialmente mais 

difundida é marcada pela perspectiva funcionalista da sociologia, em que se 

destaca o aspecto de transição dessa etapa da vida. Essa transição constituiria um 

momento de risco, dado que o processo de integração à sociedade, em papéis 

adultos, poderia sofrer desvios diversos nessa fase e ameaçar a continuidade 
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social. Apesar de todas as críticas já feitas às abordagens funcionalistas da 

sociologia, a autora observa que a juventude é “sempre depositária de um certo 

medo” nas análises de cunho sociológico desenvolvidas a partir da metade do 

século XX: “categoria social frente à qual se pode (ou deve) tomar atitudes de 

contenção, intervenção ou salvação, mas com a qual é difícil estabelecer uma 

relação de troca, de diálogo, de intercâmbio” (ibid., p. 30). 

 Desse modo, historicamente, a ênfase preferencial do discurso sociológico 

tendeu a recair sobre as possíveis disfunções dessa que seria uma etapa de 

passagem. Nos anos 50, tornou-se conhecida a identificação do jovem como o 

“rebelde sem causa”. O medo, então, se colocava explícito: haveria que controlar 

essa fase turbulenta, que não se justificava tanto por contingências hormonais, 

como pela própria instabilidade intrínseca à situação social de transição. 

Expressões culturais juvenis são então consideradas antagônicas à cultura adulta, 

como no caso do rock ’n roll, demonizado enquanto símbolo dessa perigosa 

rebeldia. Gradativamente, contudo, a generalização desse enquadramento da 

juventude dá lugar a outro discurso: alguma agitação é por fim considerada 

normal nessa faixa etária e, se devidamente controlada, seria superada com o 

tempo. O “problema” fica restrito aos grupos desviantes, e pode-se mesmo 

encontrar narrativas da sociologia funcionalista que já passam a propor a 

juventude como fonte de inovação social. 

 Essa valorização do jovem se consolida a partir dos anos 60-70. 

Movimentos estudantis tomam as ruas de diversos países para lutar pela paz e 

protestar contra regimes autoritários. A sociedade ocidental é profundamente 

questionada pela contracultura e pelo movimento hippie, que afirmam a juventude 

enquanto valor. É interessante constatar que, na atualidade, esses movimentos são, 

com freqüência, referidos de forma bastante positiva, na academia e na mídia, 

pelas propostas de transformação social que defendiam. No entanto, esse ímpeto 

revolucionário causava pânico à maior parte das populações envolvidas. A 

juventude ameaçava, naquele momento, por pretender mudar os sistemas sócio-

econômicos, mas também por comprometer a sua própria integração social com 

esse tipo de engajamento: no Brasil, por exemplo, quando aderiam à luta armada 

ou quando abandonavam a estética e os hábitos sociais estabelecidos e iam viver 

em comunidades alternativas, os jovens da classe média assustavam suas famílias 

e a sociedade em geral. Mesmo entre setores da esquerda, as mobilizações juvenis 
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podiam ser vistas com desconfiança, algo como arroubos pequeno-burgueses 

inconseqüentes que poderiam prejudicar um encaminhamento mais responsável 

das questões políticas. Abramo (ibid.) lembra que, no Brasil, não houve apenas 

repressão aos militantes políticos, pois também foram perseguidos jovens – de 

forma mais ou menos institucionalizada – pelos seus modos de se vestir e de se 

portar. Quando esses movimentos entraram em refluxo, o discurso que antes era 

minoritário passou a ser referência, criando-se um ideal de juventude que persiste 

como contraponto às gerações que se seguiram: a rebeldia passou a ser 

positivamente associada à utopia e à inovação social.  

 Contudo, esse movimento de valorização da rebeldia com causa da 

juventude já tinha importante anterioridade histórico-cultural. Renato Janine 

Ribeiro sublinha que, a partir da Revolução Francesa, “a sensação ao longo do 

século XIX é que cada vez mais há uma oposição entre o novo – que é a 

liberdade, vida, democracia – e o antigo, que é servidão, preconceito, mentira” 

(2004, p. 23). No século anterior, a nobreza usara perucas empoadas, fazendo de 

todos, velhos e, portanto, respeitáveis, dentro de uma cultura que valorizava a 

tradição. A indústria traz outro valor e significado para a novidade e a mudança, 

para a invenção e a inovação. Juventude, progresso, o inédito e a revolução 

passam, desde então, a tender a se associar em sentido e, eventualmente, em 

práticas sociais. 

 De modo paradoxal, esse discurso de elogio à juventude e ao novo vai 

fundamentar a condenação das novas gerações na década de 80, agora por 

recusarem o papel de propulsoras das transformações sociais que lhe caberiam 

enquanto categoria social.  

O problema relativo à juventude passa então a ser a sua incapacidade de resistir ou 
oferecer alternativas às tendências inscritas no sistema social: o individualismo, o 
conservadorismo moral, o pragmatismo, a falta de idealismo e de compromisso 
político são vistos como problemas para a possibilidade de mudar ou mesmo de 
corrigir as tendências negativas do sistema. (Abramo, 1997, p. 31) 

 
 Na década seguinte, somam-se a esses enunciados as questões da violência e 

do vandalismo, que até hoje ocupam espaço significativo na mídia. Nossos 

presídios, além da cor, têm a marca da juventude, assim como nossas taxas de 

homicídio: maiores ameaças, maiores vítimas, encarnam as impossibilidades e 

perigos do nosso tempo, aproximando-se da imagem do rebelde sem causa dos 

anos 50. 
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 Conforme assinalado por Sposito (2000), apesar das muitas variações de 

enfoque e do reconhecimento da multiplicidade de formas de concretização dessa 

condição, grande parte das análises de cunho sociológico identifica na 

transitoriedade a principal característica do ser jovem. A ênfase nesse aspecto 

conduz ao destaque de uma suposta instabilidade e à identificação do 

jovem/adolescente como um vir-a-ser – ou seja, por diferentes caminhos, essas 

análises também se aproximam de algumas construções da psicologia. 

 Nos últimos anos, contudo, tanto na sociologia como na psicologia, vem 

crescendo a crítica a esse entendimento da juventude. Entre outras, entidades 

como a Ação Educativa e o Instituto da Cidadania, em São Paulo, ou o 

Observatório Jovem do Rio de Janeiro, da UFF, têm desenvolvido pesquisas e 

publicado análises em que os jovens/adolescentes são considerados sujeitos 

político-sociais ativos e produtivos, com quem faz sentido dialogar. No campo da 

psicologia, a tendência ao universalismo e ao essencialismo que o justifica nas 

abordagens desenvolvimentistas também vem sendo criticada, como, por 

exemplo, no trabalho do Nipiac – Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e 

Intercâmbio para a Infância e Adolescência Contemporâneas, ligado à UFRJ. Essa 

linha de abordagem propõe investigar a infância e a juventude considerando que 

crianças e jovens não apenas se constituem e se situam socioculturalmente, como 

também contribuem na construção desse contexto sociocultural. Nesse enfoque, a 

diferença entre adolescentes e adultos não se define tomando este segundo pólo 

como parâmetro, mas sim buscando conhecê-la como característica de sujeitos 

que já atuam socialmente, que já são. Castro (2001) nos lembra que adultos agem 

freqüentemente de forma imatura e irresponsável, já sendo, mas também em 

permanente vir-a-ser, assim como costuma se atribuir, em conotação negativa, 

aos adolescentes. Na mídia, entretanto, notícias das investigações e reflexões 

desenvolvidas nessas perspectivas aparecem com menor freqüência do que 

resultados de pesquisas de publicidade e relatos alarmantes de violência e 

incivilidade por parte de adolescentes e de jovens.  

Reformulações desse discurso negativista estiveram presentes nas falas de 

alguns de adultos da EM. Possivelmente, a maior abertura para esse tipo de 

discurso se explica pelo que Abramo (1997, p. 29) chama de “pânico moral”: 

historicamente, em contextos sociais identificados como críticos, os jovens são 

muitas vezes vistos como a encarnação dos problemas da sua época, fruto que 
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seriam das contingências desse seu tempo. Individualistas, alienados e hedonistas, 

refletiriam hoje a crise ético-política da nossa sociedade e estariam 

impossibilitados de assumir o suposto papel de motor das transformações de que 

tanto precisamos. A fala da professora Silvana exemplifica essa postura de pânico 

moral, freqüente – não entre os adolescentes, mas sim entre os adultos – nas 

entrevistas e nas interações cotidianas observadas: o desinteresse por qualquer 

coisa não diretamente ligada ao prazer seria a marca das novas gerações.  

Não se entra mais na escola, porque eu vou progredir, porque eu vou estudar, 
porque eu vou ser alguém na vida, eu vou melhorar o nível de vida da minha 
família. Minha família era pobre e agora eu vou estudar pra ser alguém. Não tem 
mais essa idéia, entendeu? Ele vai pra escola e ponto. (professora Suely, 
entrevista11) 

 
 A observação realizada – que incluiu entrevistas informais com alunos – não 

confirma a generalidade desses enunciados.  

A escola é o essencial de tudo na vida, né, pra arranjar emprego, pra ter... Todo 
sonho tem dinheiro, né? (Sarah, aluna da 7ª série, entrevista12) 

 
Vale assinalar que a fala da aluna Sarah foi destacada por duas razões: 

apareceu espontaneamente13 em conversa informal com um grupo de alunos da 7ª 

série, logo no segundo dia de observação dessa turma, e foi repetida mais uma vez 

pela mesma aluna, quando lhe perguntei, em entrevista formal, sobre o sentido da 

escola para ela. Não foi, tampouco, a única ocasião em que alunos relacionaram 

escola com trabalho e condição futura. Tanto de forma não provocada como 

quando diretamente questionados, a preocupação manifesta com o futuro não 

parecia inconsistente: discutiam entre si, perguntando e informando sobre 

aspectos específicos das profissões citadas. Em mais de uma situação, com 

diferentes alunos, apareceu a preocupação com desemprego futuro e arriscavam-

se soluções, como formação técnica, escolha de determinadas profissões ou de 

instituições de formação socialmente mais valorizadas: “Aí, tu chega com um 

diploma da universidade pública e, pam, já impressiona!” (Gerisvaldo, aluno da 7ª 

                                                 
11 Recorte ampliado no Apêndice 3 (R4). 
12 Recorte ampliado no Apêndice 3 (R5). 
13 Seria incoerente falar em enunciados espontâneos dado que explicitei a perspectiva polifônica 
do discurso, o que inclui a dimensão responsiva de todo enunciado. A referência à espontaneidade 
dessa e de outras falas informa que o enunciado em análise não foi provocado diretamente por 
qualquer questionamento explícito da minha parte. No entanto, na situação em que conversava 
com Sarah e seus colegas e em outras similares, ficava clara a forma pela qual eu, indiretamente, 
provoquei o assunto: respondendo a perguntas sobre o meu próprio trabalho na escola, surgiram 
comentários quanto à minha profissão, o que deu início a esse tópico de conversação. 
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série, caderno de campo, 12/6). Muitas brincadeiras, palavrões e equívocos a 

respeito de algumas informações evocadas também marcavam essas conversas: 

não se imaginem adolescentes prodígio, bons moços a contar com larga 

experiência de trabalho e de vida que fundamentassem suas proposições. O que 

pretendo sublinhar aqui é que, dentro dos limites do sentido e consistência que 

essa discussão pode assumir entre jovens de 14-15 anos, não se poderia afirmar 

que a despreocupação com o futuro caracterizava os adolescentes da EM. 

Também é relevante a fala de Suzy, aluna da 8ª série, em uma das 

entrevistas formais. Esse foi o único grupo que inicialmente respondeu de forma 

jocosa à questão que lhes fiz sobre o sentido que a escola tinha para eles; insisti na 

questão, aproveitando a oportunidade de uma voz dissidente:  

P – Isso que a Laís falou, de futuro, de escola servir para o futuro… ninguém mais 
pensa nisso, então? 
Suzy – Não, tipo, tudo bem, mas eu tô falando… que a escola ela é futuro… mas se 
você tem um professor legal, ele… ele ajuda você a aprender mais rápido. Por 
exemplo, a professora de [...]… ela não é uma boa professora, ela manda a gente 
ler o livro, sabe, ela nem dá aula, ela até manda outra pessoa ler o livro por ela. 
Então, isso não ajuda, sabe, a gente não aprende [...]. Mas a professora de geografia 
já é legal, então, ela ensina a gente, então, a gente aprende geografia, aí acho que 
serve pro futuro, né? 

 
 Ou seja, é possível que em algumas situações a secundarização da escola se 

dê por críticas (justificadas) à instituição e não devido a alguma rejeição 

apriorística por parte das novas gerações. Entretanto, independentemente desse 

tipo de questão em relação à escola, considero indiscutível seu peso na vida de 

grande parte dos adolescentes desta pesquisa. Pude, no início da pesquisa 

empírica, quando a minha presença ainda se confundia com várias novidades de 

começo de ano letivo, observá-los, aparentemente sem ser notada, e o assunto 

mais freqüente nessas conversas entreouvidas era a escola: comentavam-se 

atitudes e falas de professores e alunos, trabalhos, a nova sala de aula, o ventilador 

quebrado, a nova professora, o conteúdo das disciplinas, adultos “legais”, adultos 

“chatões”, personagens “muito sem noção”.  

 Anotações sobre a ocupação do tempo não-escolar desses alunos podem 

jogar um pouco de luz sobre esse quadro. Lembro mais uma vez a faixa etária em 

questão: de 13 a 17 anos, com maior contingente entre 14 e 15 anos – isto é, são 

em sua maioria recém-chegados à adolescência/juventude, têm pouca autonomia 

para deslocamentos na cidade e para decidir quanto às suas atividades. Eram 

freqüentes as queixas de que não tinham o que fazer em casa e de que os 

TM

PDF Editor



 95 

responsáveis os controlavam em excesso, o que, somando-se a restrições de 

ordem financeira, lhes deixava poucas opções de lazer. Trata-se de uma geração 

que vive a lamentável associação rua-violência, o que pode estar levando muitas 

famílias a esse tipo de controle. A Escola tinha, desse modo, papel fundamental na 

construção da rede de amizades daqueles meninos e meninas, que freqüentemente 

não mais podem contar com outros espaços urbanos para fazê-lo, fora do âmbito 

familiar. 

 Ainda sobre o suposto desinteresse desses adolescentes pelo seu próprio 

futuro, o depoimento da professora Alice, em entrevista, traz elementos para essa 

discussão:  

E - Uma vez eu fiz um trabalho aqui, tentei trazer as profissões do... daquele 
jornal... Folha Dirigida? Tinha um trecho da Folha Dirigida que trazia sobre as 
profissões, alguma coisa. Eu trouxe uma vez aqui, numa oitava série, há três anos 
atrás e não surtiu muito efeito não. Eu achei que isso fosse surtir um efeito maior, 
fossem se interessar...  
P – Você trouxe dentro da sua aula de [...]?  
E – Dentro da aula de [...].  
P – Mas se propondo a fazer algum trabalho relacionado com [...] ou não? [fs] Era 
ler mesmo [fs]...  
E – [fs] Não, não, eu tentei mesmo passar pra eles o que cada profissão fazia [fs] e 
eu esperava que eles se estimulassem, pra poder saber, e não houve estímulo 
nenhum, não houve nada. E eu sinto muito isso: isso tá piorando a cada ano que 
passa, eles estão nessa inércia assim, parece que não querem nada... Estão 
esperando o ano terminar pra ver o que vai dar lá na frente.  
P – E você acha que essa é uma característica dos alunos dessa escola ou da 
adolescência em geral hoje em dia?  
E – Da adolescência em geral.  

 
 O interesse nessa fala está no fato de a professora não parecer considerar a 

possibilidade de a atividade ter tido problemas de ordem metodológica na sua 

condução. Tratava-se de uma aula rotineiramente com alta dispersão discente, 

problema que no período da observação não teve encaminhamentos bem 

sucedidos por parte dessa docente. O texto pode não ter sido apropriado em 

termos de linguagem, e a falta de continuidade e de contextualização podem 

também ter prejudicado a atividade. Esse é um exemplo de diversas situações que 

ocorreram na EM, por mim presenciadas ou a mim relatadas, em que se 

evidenciava que o julgamento contido na caracterização dos adolescentes 

freqüentemente tinha pouco embasamento empírico, parecendo incorporar, sem 

aprofundamento reflexivo, enunciados correntes na mídia e no senso comum 

acerca dos jovens de hoje. 
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 Também uma suposta alienação sociopolítica foi destaque na fala dos 

adultos:  

Eles não... Parece que não querem se apegar a nada do que seja ruim pra eles, eles 
só querem curtir, curtição. Coisa que você vê, outras gerações não eram... Eram 
mais engajadas, mais participativas na sociedade... Você vê todo aquele pessoal da 
cara pintada, né? (professora Silvana, entrevista14) 

 
 O interesse nesse enunciado aparece quando o contrastamos com outro 

trecho dessa mesma entrevista: 

P - Você lembra de algum tema de crônica [fs] que eles gostaram mais? [fs]  
E – [fs] Tinha tema social. [fs] Eu me lembro de um que foi sobre um mendigo, 
que tava passando mal diante de uma loja e ele acabou morrendo e... As pessoas, 
quando passavam por ele, sentiam várias coisas, inclusive os comerciantes do local 
não sabiam se sentiam pena ou se achavam que ele tava incomodando ali, e aí eles 
se posicionaram, né? Eu achei que foi uma aula legal, porque eles, é... se 
interessaram pelo assunto e se posicionaram. Quer dizer, todo mundo deu sua 
opinião, foi uma coisa legal.15 

 
Em um mesmo diálogo, portanto, a professora Alice afirma a alienação e 

desinteresse generalizado dos alunos, mas também o envolvimento desses 

mesmos estudantes na discussão de temas sociais abordados em crônicas, 

aparentemente sem perceber qualquer contradição no seu depoimento.  

 

Dado que a Escola dos Murais tem características pouco comuns na rede 

municipal de ensino – em vários sentidos, como por exemplo não estar localizada 

em área de risco, baixa distorção idade-série, presença, ainda que minoritária, de 

alunos oriundos de famílias com escolaridade de nível superior – torna-se 

interessante comparar as observações e análises apresentadas com dados de 

pesquisas de larga escala a respeito da juventude do Brasil contemporâneo, para 

melhor situar estas reflexões.  

Dentre as várias investigações recentemente realizadas dedicadas a essa 

temática, duas se destacam, considerando-se sua abrangência territorial e 

quantitativa: a pesquisa Perfil da Juventude Brasileira, desenvolvida pelo 

Instituto Cidadania, de 2003 a 2004, e a pesquisa Juventude brasileira e 

democracia: participação, esferas e políticas públicas, concluída em 2005, fruto 

de uma parceria entre o Ibase – Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 

Econômicas, e o Polis – Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas 

                                                 
14 Recorte ampliado no Apêndice 3 (R6). 
15 Recorte ampliado no Apêndice 3 (R7). 
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Sociais16. Três eixos de investigação comuns a essas duas pesquisas dizem 

respeito às discussões aqui desenvolvidas: discurso jovem em relação à escola, ao 

trabalho futuro e à participação política. 

 Na pesquisa Perfil da Juventude Brasileira, a escola é referida como 

“muito importante” para o futuro profissional por 76% dos pesquisados, e apenas 

7% declararam que não era “nada importante” assim como foi considerada 

igualmente importante para fazer amigos por 74%. Concluindo sua análise dos 

dados dessa pesquisa relativos à escola, Sposito (2005, p. 123) afirma que: “Para 

esta geração, predominantemente urbana [...], há um mergulho na ‘sociedade 

escolarizada’, pois a instituição escolar está no centro das referências 

identificatórias, independentemente de uma possível adesão ou crítica”. Outro 

item (aberto) do questionário aplicado permitiu identificar a educação (38%) 

seguida do emprego (37%) como temas de maior interesse dos entrevistados, 

seguidos de cultura e lazer (27%) e esportes (21%). Quanto aos problemas que 

mais lhes preocupam, pergunta também aberta, segurança e violência foram 

apontados em primeiro lugar por 27% dos respondentes, tendo a questão do 

emprego um segundo lugar bem próximo ao primeiro, 26%.  

Esses dados indicam que os depoimentos de alunos da EM coincidem com o 

discurso mais geral identificado por essa pesquisa, empreendida em nível 

nacional: a escola é importante por vários motivos, o futuro existe e preocupa 

jovens e adolescentes, afinal, “todo sonho tem dinheiro”. Não foi lazer o tema de 

maior interesse, como os enunciados acerca dos jovens e adolescentes circulantes 

na mídia e no senso comum e muitas vezes registrados nas observações da EM 

poderiam levar a crer que seria. Esse tema esteve presente, porém, para a maioria, 

cedeu os primeiros lugares a questões como educação e trabalho. Nessa 

preocupação com emprego futuro, a escola ainda é o caminho preferencial, apesar 

de Sposito (2005) observar que a importância atribuída à escola não significa falta 

de crítica em relação à mesma, o que percebi também na Escola dos Murais.  

                                                 
16 Ambas investigaram a faixa dos 15 aos 24 anos, porém disponibilizaram dados relativos aos 
grupos de jovens entre 15 e 17 (Abramo, 2005a; Rodrigues, 2006), que se aproximavam mais do 
perfil etário dos alunos da EM. Desse modo, foi possível constatar que havia de fato variação entre 
os percentuais desse e dos outros grupos etários, mas também que era pequena em relação à média 
geral, autorizando-se assim a utilização dos dados das duas pesquisas, mesmo quando não 
diferenciados por subgrupos etários.  
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Outra pesquisa pode esclarecer acerca desse aparente paradoxo: com altos 

índices de desemprego pressionando negativamente os salários e inviabilizando os 

“sonhos” desses jovens, por que ainda apostar na educação como meio de 

ascensão social?  

Estudo desenvolvido pelo IBGE, Perfil das Despesas no Brasil, baseado na 

Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003, indica que “famílias com 

responsáveis de onze ou mais anos de estudo apresentavam renda mais elevada 

(R$ 3.796,00), enquanto com menos de um ano de instrução recebiam cinco vezes 

menos (R$ 752,00)” (IBGE, 2007). Em outras palavras, o estudo pode não 

assegurar emprego, mas parece ajudar de modo significativo na empregabilidade e 

na remuneração. Essa pesquisa confirma estudo anterior, Retornos da Educação, 

realizado pela Fundação Getúlio Vargas, também baseada em dados do IBGE, que 

informa ainda que o Brasil é o país da América Latina que proporciona os maiores 

retornos financeiros para o estudo universitário. O texto de conclusão desse estudo 

é contundente: 

Por exemplo, cursos completos apresentam salários maiores que cursos 
incompletos seja no ensino fundamental, ou no ensino médio. A hierarquia dos 
níveis educacionais se espelha no ranking trabalhista. Mesmo no caso da 
alfabetização de adultos, o salário é 10% maior e a chance de ocupação 66% maior 
do que dos adultos que nunca freqüentaram a escola. Nos desculpem os céticos, 
mas educação é fundamental. (FGV, s/d, p. 3) 

 
 Em sua maioria, filhos de porteiros, taxistas, suboficiais militares e 

comerciários, os adolescentes da EM dificilmente poderiam contar com outra 

possibilidade de ascensão social que não a escola. Se é verdade que a escolaridade 

não garante emprego e bom salário, sua ausência certamente constitui fator de 

peso na determinação do desemprego e/ou da baixa remuneração.  

 Quanto à questão da participação político-social dos jovens e adolescentes, 

esse tema foi diretamente abordado na pesquisa do Ibase-Polis, Juventude 

brasileira e democracia: participação, esferas e políticas públicas17. Uma das 

perguntas do questionário indagava como o entrevistado classificaria sua 

participação política, escolhendo entre três alternativas: “Procuro me informar 

                                                 
17 Em um primeiro momento, 8000 questionários foram respondidos por jovens e adolescentes de 
diversas cidades do país; na segunda etapa do estudo, optou-se por uma metodologia qualitativa, 
formando Grupos de Diálogo, em que um total de 913 participantes da primeira fase da pesquisa 
se reuniram para discutir os temas do projeto, em regiões metropolitanas (Belém, Belo Horizonte, 
Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo).  
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sobre a política, mas sem participar pessoalmente”; “Não procuro me informar 

sobre a política, nem participar pessoalmente”; e “Considero-me politicamente 

participante” (Ribeiro, Lânes & Carrano, 2005, p. 47). Apenas 8,5% dos 

entrevistados se declarou participante; entre esses, são mais numerosos aqueles 

com mais de 18 anos e os mais escolarizados; o grupo mais jovem – entre 15 e 17 

anos – e os menos escolarizados apareceram como os que menos se informavam 

ou participavam. Na EM, é provável que os índices de participação política 

fossem ainda mais baixos, porém, não apenas entre os adolescentes, como 

também entre os adultos: não soube de nenhum engajamento dessa natureza por 

parte das professoras, gestoras ou funcionários. Como esse levantamento não foi 

feito de modo sistemático, não poderia afirmar que nenhum adulto naquele espaço 

mantinha algum tipo de participação política, mas ficou patente que discursos 

dessa ordem não circulavam na Escola dos Murais.  

Entretanto, o não engajamento não necessariamente significava desinteresse 

político. No relatório final da pesquisa, os autores chamam a atenção para um 

dado importante: a maioria dos entrevistados demonstrou interesse por temas 

sociopolíticos e os Grupos de Diálogo revelaram jovens “ávidos por ‘fazer alguma 

coisa’”, porém, com dificuldades para colocar em prática tais desejos (ibid., p. 

49). A ampla aceitação da própria metodologia utilizada já pode ser considerada 

dado dessa pesquisa, assim como interpretei a grande disponibilidade da maior 

parte dos alunos das turmas observadas na EM para as entrevistas como indicativo 

da valorização das oportunidades de diálogo e participação por parte daqueles 

estudantes. Na pesquisa do Ibase-Polis, conclui-se que: 

Os(as) jovens foram convocados(as) a esse exercício de diálogo, de 
compartilhamento de decisões, e responderam positivamente, dizendo dos 
caminhos que estão dispostos(as) a seguir e das condições para isto. Essa 
disposição está bastante evidente na forma como o discurso ‘muda de tom’ ao 
longo do Dia de Diálogo. Os(as) jovens que começam o diálogo falando da falta ou 
responsabilizando o Governo, cobrando investimento, terminam esse dia ainda 
cobrando a ação e investimentos governamentais e até mais: cobrando honestidade, 
transparência, competência no exercício do poder político. Mas também se vêem, 
descobrem potencialidades, assumem a postura de reivindicar ou acionar formas de 
‘partilhar as decisões’. (ibid., p. 83) 

 
Os percentuais revelados por essas pesquisas trazem, portanto, um quadro 

menos pessimista dos jovens/adolescentes do Brasil de hoje, mas também 

apontam minorias ainda numerosas que não se encaixam nessa descrição mais 

favorável às novas gerações. Por que esses grupos minoritários prevalecem nos 
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discursos públicos e privados sobre a juventude, com enunciados que, na escola 

pesquisada, se reproduziam em generalizações sem fundamento empírico?  

Pensando em termos sociais mais amplos, pode-se especular que os danos 

diversos impostos ao coletivo por essas minorias são suficientemente graves para 

justificar a atitude de suspeita e temor. No contexto da Escola dos Murais, era 

evidente o desgaste da equipe docente diante da falta de condições para o seu 

trabalho, o que podia levar a reações menos ponderadas às posturas de fato 

problemáticas de alguns alunos. Contudo, ainda que respondendo a essas 

contingências, os enunciados apocalípticos que se constroem sobre esses jovens e 

adolescentes remetem-se, a meu ver, ao pânico moral referido por Abramo 

(1997).  

Acusar as novas gerações de alienação política, quando se sabe do refluxo 

mundial vivido pelos movimentos sociais (adultos), evidencia a expectativa mais 

geral quanto à suposta responsabilidade desses jovens pelos movimentos de 

transformação e inovação social. No caso dos estudantes pesquisados, a sua pouca 

idade expõe a inadequação dessa crítica, pois o controle que o mundo adulto lhes 

impõe – seja na vigilância exercida pelos adultos, que cerceia seus movimento e 

ações, seja na violência que esses adolescentes de fato precisam evitar, mas que 

não foi por eles criada – inviabilizaria qualquer engajamento político mais 

autônomo. Por outro lado, os registros de entrevistas e observações desta pesquisa 

apontam para uma boa receptividade, por parte de um número significativo de 

alunos dessa faixa etária, para discussões de cunho social e participação em 

atividades coletivas em geral. O discurso do pânico moral parecia mesmo 

responder a situações e angústias que ultrapassavam os muros da escola e era 

acionado naquele espaço, possivelmente, pelas limitações no diálogo ali 

desenvolvido: lidava-se nesses casos com elementos da condição dessa 

adolescência, porém, não com sua situação.  

A diferenciação entre condição e situação é proposta por Abad18 e citada por 

Sposito (2003, p. 10): a condição juvenil seria “o modo como uma sociedade 

constitui e atribui significado a esse momento do ciclo de vida”, e a situação 

                                                 
18 A autora refere-se a: ABAD, M. Las políticas de juventud desde la perspectiva de la relación 
entre convivência, ciudadania y nueva condición juvenil en Colombia. DAVILA, O. (ed.). 
Políticas de juventud en América Latina: politicas nacionales. Viña del Mar: CIPDA, 2003. 
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juvenil, “os diferentes percursos que a condição juvenil experimenta a partir dos 

mais diversos recortes: classe, gênero e etnia, entre outros”.  

Uma das marcas da condição jovem/adolescente da contemporaneidade é a 

sua generalização para o conjunto da sociedade, não mais estando restrita a alguns 

grupos socialmente privilegiados. O fundamento da crítica de Margareth Mead ao 

essencialismo da caracterização do adolescente em Stanley Hall, centrado no 

argumento de que essa suposta fase do desenvolvimento humano era na verdade 

privilégio de classe, vem perdendo sentido diante do acesso a essa condição por 

quase todos os grupos sociais. Se os trabalhos sobre a adolescência nas linhas 

críticas da sociologia costumavam abrir seus textos citando Bourdieu (1983) – “a 

juventude é apenas uma palavra” – os escritos atuais tendem a ressaltar a 

existência de juventudes, alertando para as diferentes situações em que a condição 

juvenil pode se realizar, porém, afirmando ao mesmo tempo a sua generalidade 

social: “Agora a pergunta é menos sobre a possibilidade ou impossibilidade de 

viver a juventude, e mais sobre os diferentes modos como tal condição é ou pode 

ser vivida” (Abramo, 2005b, p. 44).  

Além da abrangência dessa condição, mudaram também diversos contornos 

do ser jovem. Uma das especificidades da condição juvenil na atualidade é a 

superação do “modelo de instalação” para definir os limites desse momento: 

segundo esse modelo, o ingresso na vida adulta se definia pela saída da casa dos 

pais, assunção da vida profissional e constituição de família. Em contraposição a 

essa definição, Chamboredon (198519, apud Sposito, 2003) propõe que os modos 

de entrada na vida adulta estão diversificados e não mais atrelados entre si: 

viveríamos processos de “descristalização”, o que nomearia a dissociação de 

vivências anteriormente atribuídas em conjunto à vida adulta. Por exemplo, não se 

espera necessariamente a condição adulta plena para se praticar a atividade sexual, 

hoje dissociada das funções reprodutivas ou da perspectiva de constituição de 

unidade familiar. Do mesmo modo, manter-se na casa dos pais quando já se 

integra o mercado profissional tornou-se comum até idades bastante avançadas 

para os padrões de algumas décadas atrás. Os papéis adultos, portanto, tendem a 

ser assumidos sem uma normalização mais rigidamente definida. 

                                                 
19 A autora refere-se a: CHAMBOREDON, J. C. Adolescence et post-adolescence: la juvénisation. 
In: ALEON, MORVAN, LEBOVICI. Adolescence terminée, adolescence interminable. Paris: 
PUF, 1985. 
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As dificuldades dos primeiros empregos, o que inclui não somente sua 

pouca disponibilidade, como também a precariedade das condições de trabalho e 

de remuneração, associam-se a expectativas de tempo de vida significativamente 

superiores às das gerações anteriores, implicando um prolongamento do tempo da 

adolescência/juventude, já bastante anunciado pela academia e pelos meios de 

comunicação em geral. A noção de “moratória social”, portanto, é em certa 

medida ressignificada, além de se ampliar em termos de incidência social e de 

duração temporal.  

Nesse contexto, o interesse comercial por esse grupo social é crescente: é 

amplamente reconhecida a importância desse segmento para a indústria e para os 

serviços de lazer e entretenimento, e a intensa atuação do marketing voltada para 

essas populações não deixa dúvidas quanto a esse aspecto da condição juvenil do 

Brasil atual. É na situação dos diferentes grupos jovens/adolescentes que as 

desigualdades vão aparecer, pois nem todos vão poder desfrutar em igualdade de 

condições do que o mercado oferece para sua faixa etária.  

A enorme concentração de renda, histórica no nosso país, associada a uma 

conjuntura de desemprego e desvalorização salarial generalizada, altos índices de 

violência urbana e rural, além da corrupção freqüente nas esferas públicas de 

organização social, são dados bastante conhecidos, mas que não poderiam deixar 

de ser lembrados, pelo peso que assumem na definição da condição juvenil da 

atualidade. Novaes (2006, p. 110-111) associa essa conjuntura ao sentimento de 

medo que também caracteriza essa condição: medo do futuro, relacionado ao 

desemprego e a questões econômicas, e medo do presente, por conta da violência, 

“marco geracional importante” da atualidade. Essa mesma autora chama a atenção 

também para a diversificação das agências socializadoras dos jovens, hoje não 

mais restritas à escola e à família, o que traz no seu bojo o incremento da 

influência dos meios de comunicação, que, por sua vez, contribui ainda mais para 

a força da publicidade e do apelo consumista como importante elemento da 

condição dessa juventude. 

Essas últimas observações são importantes, por possibilitarem uma melhor 

compreensão do sentido dos enunciados acerca dos jovens/adolescentes abordados 

nesta discussão. O hedonismo apontado por professoras da EM como 

característico das novas gerações não é uma invenção despropositada, pois 

encontra fundamento no contexto sociocultural que vivemos e no qual os alunos 
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daquela escola estão se formando. O desencontro entre esses enunciados e as 

práticas e discursos dos adolescentes observados pode ser interpretado então como 

uma certa distância entre essa condição juvenil e a situação daqueles jovens 

específicos. Algumas professoras pareciam perceber esse quadro. 

Em contraste com os discursos de parte dos adultos da EM, a professora 

Margarida, afirma que “eles querem participar de tudo”; outra professora, aqui 

nomeada como Violeta, declarou, em entrevista, que o sentido da escola para 

aqueles adolescentes estava na perspectiva de ascensão social. Em termos gerais, 

minhas observações e entrevistas com alunos confirmam esses enunciados. 

Margarida e Violeta exemplificam as professoras que, ainda que minoritárias, 

eram influentes na Escola e se destacavam pelos poucos problemas de 

comportamento discente na condução das suas aulas e no apreço e respeito que os 

alunos por elas demonstravam. Ambas reconheciam a diversidade de origem 

sócio-econômica do corpo discente, o que não era percebido por todas as 

professoras, pois várias afirmaram em entrevista tratar-se de uma escola que 

atendia a famílias de classe média, cujos pais tinham em sua maioria nível 

superior de escolaridade. A disposição para o diálogo, que marcava a interação 

com seus alunos, parecia ser um importante diferencial do trabalho dessas 

professoras: “Então, eu aprendi a respeitar um pouco mais, porque, às vezes, a 

gente não respeita o aluno. Aprendi a ouvir e isso foi uma conquista que eles 

fizeram comigo.” (professora Violeta, entrevista)20. Essa abertura era 

repetidamente reconhecida e valorizada pelos alunos com quem convivi: 

‘Não, a Margarida é diferente, é muito boa professora, ela conversa, ela te ouve.’ 
(Sabrina, aluna da 7ª série, caderno de campo 3, 31/10) 

 
‘Cara, ela é assim, meio tipo durona, mas ela ouve a gente, ela é humilde, pára 
mesmo pra conversar com a turma, pra saber o quê que tá havendo.’ (Cássio, aluno 
da 8ª série, falando da professora Violeta, caderno de campo 3, 13/9)21 

 
 A produtividade das suas aulas era visivelmente acima da média das demais 

observadas durante a pesquisa22, e um dos elementos aos quais credito essa 

diferença é a sua abertura para o diálogo com os alunos. É provável que, 

                                                 
20 Não apenas por esse depoimento, mas principalmente pelas observações que realizei, posso 
confirmar o conteúdo dessa fala. Recorte ampliado no Apêndice 3 (R7A). 
21 Essas duas falas foram registradas quando de conversas informais com alunos dessas séries. 
Com freqüência, o assunto das nossas interações era a própria escola, sem que eu direcionasse a 
conversa nesse sentido. Acredito que isso se explique pelo fato de eu ter me apresentado para os 
alunos como alguém que estava fazendo uma pesquisa sobre o funcionamento da escola. 
22 Essa observação será retomada em maior detalhe no capítulo 5. 
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dispondo-se à escuta, essas professoras tenham conseguido distinguir entre a 

condição e a situação daqueles jovens adolescentes. É também digno de nota o 

fato de, apesar do intenso convívio que tive com essas professoras, poucos foram 

os registros de falas suas em que generalizassem acerca da adolescência, de modo 

positivo ou negativo que fosse. 

 A postura de relativo interesse e respeito, de grande parte dos alunos 

observados nas aulas dessas professoras, quando comparada com as demais, 

confirma um dos pressupostos que justificaram este capítulo:  

Tudo o que me diz respeito, a começar pelo meu nome, chega do mundo exterior à 
minha consciência pela boca dos outros (da minha mãe etc.), com a sua entonação, 
em sua tonalidade valorativo-emocional. A princípio, eu tomo consciência de mim 
através dos outros: deles eu recebo as palavras, as formas e a tonalidade para a 
formação da primeira noção de mim mesmo. (Bakhtin, 2003, p. 373-374) 

 
 Ou seja, as questões comportamentais precisam ser abordadas a partir das 

interações que participam da sua produção, sem se centrar em apenas um dos 

pólos envolvidos, professora ou aluno. No entanto, apesar de, conforme já 

argumentado, a aceitação, resistência ou ponderação individual das palavras que 

recebemos representar processo complexo, que de fato ainda não conta com 

teorização que fundamente sua análise (Hall, 2000), as aulas de professoras como 

Margarida e Violeta constituíram mais um sinal de que as formas de significação 

da diferença adolescente de algum modo se desdobravam em comportamentos e 

modos diferenciados de regulação do coletivo. Analogamente, porém em direção 

oposta, enunciados que identificavam aquela geração de alunos como os novos 

rebeldes sem causa pareciam corroborar com discursos essencialistas vindos de 

uma certa psicologia, reforçando o descrédito e a suspeita da palavra do 

adolescente da EM. 

Foi quando me perguntaram o que eles falavam da merenda. Como avaliei que essa 
não seria uma informação comprometedora, comentei que na entrevista que 
acabara de fazer os alunos tinham se queixado da merenda. Ela [uma das gestoras] 
e a professora Cleide se anteciparam à minha fala, deduzindo, com ironia na voz, 
que eles queriam bife com batata frita; respondi que não, que eles reivindicavam 
lanche no lugar da refeição, com o que eu concordava. (caderno de campo 3, 
13/11)23 

 

                                                 
23 Conversa na sala dos professores. O assunto, que já estava em andamento quando cheguei, era o 
paternalismo do Estado, que tudo daria aos estudantes e, por isso, nem eles nem suas famílias dão 
valor à escola. Os alunos criticavam o fato de se servirem refeições como arroz, feijão e frango às 
9h40 da manhã. Minha resposta não foi comentada e mudou-se o rumo da conversação. 
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 Esse comentário poderia ter sido uma brincadeira que não correspondesse 

aos modos efetivos de dialogar com aquele grupo, mas há vários outros registros 

semelhantes, em que se pode perceber a tendência de alguns adultos daquela 

instituição a desconsiderar a voz adolescente. Além disso, chama a atenção o fato 

de não ter presenciado no ano da pesquisa qualquer iniciativa, por parte das 

gestoras, de parceria com os alunos para resolver problemas de regulação do 

coletivo, como discussão de regras ou consulta para encaminhamento de questões 

que afetavam aquele cotidiano.  

 
 
3.4  
Geração videoclipe 
 

‘Eles não estudam, mas, por causa da globalização, são muito bem informados, 
sabem todos os direitos que têm.’ (professora Alice, caderno de campo, 19/7)24 

 
‘A palavra que eu encontro é desconexão. A escola não está oferecendo o que eles 
precisam, o que eles desejam, o mundo deles é outro, é o da internet, isso aqui não 
interessa.’ (Cláudia, uma das gestoras, entrevista)25 

 
 Um último enunciado presente nos discursos em circulação na EM diz 

respeito também à condição adolescente discutida no item anterior, porém 

apresenta especificidades que justificam seu destaque neste item. Remete-se ao 

contexto social mais amplo da globalização e das novas tecnologias de 

informação e de comunicação, anunciando importantes traços da diferença 

adolescente na atualidade.  

 No caso do primeiro enunciado acima transcrito, o interesse está no tom da 

enunciação, pois as mesmas palavras poderiam ter sido pronunciadas em 

comemoração; a professora, no entanto, se colocava claramente desconfortável 

pelo amplo acesso à informação que hoje teriam os adolescentes. Apesar de não 

ser o discurso predominante naquele espaço – até porque a Escola dos Murais se 

caracterizava pela multiplicidade de discursos circulantes – sua presença pareceu 

significativa em várias situações dos processos de identificação dos adolescentes 

observados.  

 A condição que justifica esses enunciados afeta de modo bastante variado as 

populações adolescentes no Brasil, entendimento que já deve ter ficado explícito 
                                                 
24 Momento recorrente na sala dos professores: troca de informações e/ou impressões sobre alunos, 
em geral ou em casos particulares. 
25 Recorte ampliado no Apêndice 3 (R8). 
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quando da incorporação da diferenciação proposta por Sposito entre situação e 

condição. Retomo aqui essa diferenciação, destacando, porém, que a condição 

descrita a seguir marca essa geração nas muitas situações em que se pode se 

encontrar, no sentido de constituir uma “experiência geracional”, isto é, um 

conjunto de “marcos culturais de uma época” que se fazem presentes na vida dos 

jovens e adolescentes, ainda que com diferentes significados para os distintos 

grupos sociais que participam dessa experiência (Novaes, 2000). 

 É bem conhecido o peso da publicidade e dos meios de comunicação nas 

formações culturais da atualidade. Sarlo (2004) sublinha que o discurso do 

marketing tem de ser universal, de modo a não eliminar, por princípio, até o mais 

improvável dos consumidores. A juventude é a mesma para todos: alegre, 

consumista, branca, sua identidade significada pelos objetos que ostenta. Afeta 

assim as novas gerações, que, de um modo ou de outro, estiveram expostas a tais 

enunciados desde o seu nascimento, dado que “a sociedade vive em estado de 

televisão” (ibid., p. 80):  

Em algumas horas do dia ou da noite, milhões de pessoas estão vendo televisão na 
mesma cidade ou no mesmo país. Isso gera algo mais do que pontos de audiência a 
mais. Gera, sem dúvida, um sistema retórico cujas figuras passam para o discurso 
cotidiano: se a televisão fala como nós, nós também falamos como a televisão. Na 
cultura cotidiana de consumo mais fugaz, as piadas, as maneiras de dizer, as 
personagens da televisão fazem parte de uma caixa de ferramentas cujo domínio 
assegura um pertencimento; quem não as conhece ou é esnobe ou vem de fora. (id.) 

 
 No entanto, o que permite afirmar que jovens e adolescentes são 

especialmente atingidos por esses enunciados é não apenas o fato de constituírem 

uma geração que conviveu desde sempre com a cultura televisiva, como 

principalmente o próprio conteúdo e forma desses enunciados, em que a juventude 

é quase uma onipresença. Fischer (1996), que tem se dedicado ao estudo sobre as 

relações entre mídia e educação, demonstra que a estratégia preferencial da 

publicidade é expor o adolescente permanentemente na mídia, convidando-o ao 

consumo, ao mesmo tempo em que o apresenta como ideal de vida para todo o 

corpo social. A construção midiática de uma adolescência hedonista responde 

também a um contexto social em que o alongamento do período de moratória 

social se estende a ponto de enfraquecer seu caráter de preparação para a vida 

adulta e passa a adquirir sentido em si próprio (Sposito, 1997) – um sentido 

marcado pela lógica do consumo, posto que esses sujeitos ainda não devem estar 

inseridos no mercado de trabalho. Nos comerciais, nas revistas, nas novelas ou 
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nos seriados, pode retratá-lo como conservador ou como rebelde, reservando, 

contudo, as estatísticas oficiais e as páginas policiais para aqueles que não podem 

se transformar em modelos de consumo e devem permanecer invisíveis no mundo 

do marketing: são os menores, os meninos de rua, os trabalhadores precoces, aos 

quais não se consente sequer a denominação adolescentes/teens. 

 Entre os objetos que identificam o adolescente de hoje, os eletrônicos se 

destacam por marcar forte diferença em relação às gerações anteriores. Usuários 

diretos ou não, nossos adolescentes dialogam com enunciados da cultura do 

computador e da internet, do videogame e do celular. Se é certo que a 

midiatização e a espetacularização da vida pública e privada já marcavam as 

últimas gerações, a interconectividade, por outro lado, pertence aos tempos atuais. 

Jovens e adolescentes da contemporaneidade convivem com a possibilidade de 

participar de redes de relacionamento que ultrapassam as antigas fronteiras da 

família, da escola e do bairro, e, ao se organizarem em tempos e espaços inéditos 

na interação humana, surpreendem e entusiasmam o senso comum, assim como o 

pensamento acadêmico: 

[excitação e curiosidade] decorreram daquilo que de pronto a Internet oferecia a 
qualquer um que a ela se conectasse: a possibilidade inédita de conhecer tudo (isto 
é, de ter acesso a qualquer tipo de informação) e de interagir com todos (isto é, de 
poder entrar em contato com qualquer outro de seus vários milhões de usuários ao 
redor do mundo). Isso porque a lógica de rede reza que qualquer ponto de uma 
rede tem o potencial de se conectar a qualquer outro. (Nicolacci-da-Costa, 2006, p. 
27) 

 
 Além disso, os videogames proporcionam uma vivência que subverte a 

lógica regular dos jogos tradicionais, posto que as regras são contingentes e 

devem ser descobertas pela experimentação. Embaixo de uma pedra na paisagem 

pode haver uma vida extra – ou não: o jogador só saberá se tentar, não há 

esclarecimentos prévios em manuais de instruções. 

 Também a lógica narrativa se altera com o mundo eletrônico da 

comunicação, seja com o hipertexto, seja via controle remoto da programação 

televisiva. Na internet, quando o texto se conforma em hipertexto, ele se explica, 

se multiplica e dialoga com inúmeros outros em propagação reticular virtualmente 

infinita. Leitura e escrita optam ou não pela linearidade, doravante mais um estilo 

do que uma imposição lógica. Na televisão, a narrativa planejada pela edição das 

imagens que transmite é subvertida pelo zapping, uma das principais marcas 

estéticas da cultura audiovisual das novas gerações. Sarlo (2004, p. 58) observa 

TM

PDF Editor



 108 

que aquilo “que até quase meio século era uma atração baseada na imagem 

converteu-se numa atração sustentada na velocidade”: com oferta cada vez maior 

de canais de televisão, o expectador enlaça as imagens mais díspares ao comando 

do seu toque digital; a tv responde, aumentando a velocidade do seu texto, de 

modo a não deixar brechas que suscitem o zapping. Ou seja, quer o expectador 

zappeie ou não, a televisão disponível tende à vertigem de imagens, cores e textos. 

 Outro efeito importante das novas TIC é um certo nível de relativização da 

importância social da cultura letrada. É ainda Sarlo (ibid., p. 111) quem chega 

mesmo a afirmar que a cultura letrada “já não organiza a hierarquia de culturas e 

subculturas”, com o que concordo, a depender do contexto em que a questão se 

coloque. Outras formas culturais, como as baseadas nas linguagens audiovisuais, 

ganham legitimidade e começam a poder rivalizar, ao menos em alguns 

ambientes, com o saber das letras priorizado na escola.  

 Busquei aqui descrever em linhas gerais essa condição cultural, que, para 

autores como Green & Bigum (2002), geraria o “sujeito-estudante pós-moderno” 

(p. 209), para o qual a escola não estaria preparada. Apareceriam como 

“alienígenas” para os professores e vice-versa: total “desconexão”, como apontou 

Cláudia, uma das gestoras da EM, citada no início deste item. No entanto, 

concordando com Fischer (2007, p. 293): 

É necessário ainda abandonar afirmações amplas demais, quase assépticas, que 
ignoram tempos e lugares específicos, grupos sociais, gente de carne e osso, enfim, 
quando se discutem as tais ‘novas tecnologias’. Assim, ao estabelecer um debate 
entre mídias, tecnologias e educação, creio ser fundamental delimitar de que 
grupos estamos falando, de que época e de que região do planeta estamos tratando. 

 
 Também identifiquei, na Escola dos Murais, “desconexão” e 

estranhamentos entre professoras e alunos que poderiam ser descritos como 

encontros entre terráqueos e alienígenas. Creditaria tais situações, contudo, menos 

à condição juvenil que venho buscando caracterizar e mais às formas de dialogia 

que nessas ocasiões se praticavam entre adultos e adolescentes.  

 As entrevistas formais e informais, assim como as observações dos 

adolescentes da Escola dos Murais apontaram marcas de vários aspectos dessa 

condição sociocultural nas práticas discursivas e não discursivas daqueles 

adolescentes, porém de forma mais heterogênea e híbrida do que as descrições 

acima poderiam sugerir. 
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 Uma dessas marcas vinha do discurso televisivo, presença constante entre os 

adolescentes, na forma mais direta da repetição de bordões e de personagens ou de 

comentários motivados pelas suas programações. Na pauta da Rede Globo, 

encontravam-se os que tinham e os que não tinham televisão a cabo, adultos e 

adolescentes da Escola. Discutindo a questão das culturas populares face aos 

meios de comunicação massiva, Garcia Canclini (2006, p. 263) observa que “a 

refutação da onipotência dos meios ainda não levou a saber como se articulam na 

recepção com os demais sistemas – cultos, populares tradicionais – de 

organização do sentido”. Por essa razão, mas também porque o discurso da 

televisão mais ou menos se repete em outras linguagens audiovisuais que saturam 

nosso dia-a-dia, foi difícil precisar essas marcas, para além das referências 

explícitas – “Aí, fala sério!”. 

 Possivelmente, a relativa uniformidade estética entre os adolescentes 

observados obedecia também a padrões se não criados, pelo menos difundidos   

ou reforçados pela mídia, preferencialmente televisiva. É óbvio que o uniforme 

contribuía para essa padronização, mas só até certo ponto: embora alguns o 

boicotassem abertamente, a maior parte aderia à combinação camiseta padrão e 

jeans26; contudo, a grande variedade de modelos de calças jeans, tênis e 

acessórios poderia quebrar tal pretensão de uniformização. Porém, o que se 

verificava era uma relativa homogeneidade dos complementos do vestuário. Por 

exemplo, praticamente todas as alunas adolescentes usavam cabelo comprido, 

sendo que aquelas que o tinham liso ou alisado, em geral, mantinham-no solto, 

enquanto os cabelos cacheados ou crespos ficavam presos. Entre as meninas, as 

calças jeans variavam muito, mais claras, mais escuras, boca larga, boca fina, mas 

a cintura era quase sempre baixa e estavam na maior parte das vezes justíssimas 

ao corpo. Quando uma das concorrentes do Big Brother da época usou uma flor 

de crochê no cabelo, a EM floriu junto.  

 Entre os meninos, predominavam as calças frouxas e os tênis volumosos, os 

cabelos quase sempre curtos, com uma minoria arriscando um modelo mais 

comprido e os mais velhos usando cortes mais próximos de uma estética funk. 

Apesar de poucos de fato freqüentarem bailes funk, observava-se, entre os de 

maior idade, a disseminação de uma aparência “de periferia”. 

                                                 
26 Essa ampla adesão pode se justificar também pelo fato de a SME ter distribuído novas camisetas 
nessa escola ao longo de todo o ano letivo. 
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 Gerada ou não pela cultura midiática, essa aparente homogeneidade era 

decodificada pelos alunos, em sutis diferenciações que demarcavam grupos e 

respectivas posições de influência e poder.  

Jovens que freqüentam um mesmo ambiente nunca deixam de impressionar o 
observador pela uniformidade de roupas, acessórios, penteados, gestual, 
vocabulário e entonação – chegando até, muitas vezes, a apresentar os mesmos 
tiques verbais e corporais. Ao mesmo tempo, não parecem propriamente um 
exército de clones, conseguindo apresentar-se como indivíduos altamente 
diferenciados entre si, graças a variações, às vezes mínimas, introduzidas por cada 
um em seus ‘uniformes’. (Portinari & Coutinho, 2006, p. 66) 

 
 Tive oportunidade de ouvir, de duas alunas da 7ª série, sua classificação dos 

colegas de turma em grupos, citados na seguinte ordem: “meninas principais”, 

“meninos”, “meninos novos”, “patricinhas”, “infantis”, “aquele trio”, “cdf’s”. O 

mais interessante foi que os grupos foram descritos com base em detalhes das 

roupas, gestos e acessórios, revelando significados dificilmente perceptíveis para 

os que não partilham dos códigos daquela cultura (caderno de campo 2, 14/6). 

 Ainda sobre o vestuário dos estudantes observados, as calças justíssimas 

traduziam em roupas enunciados correntes na sociedade, de valorização de um 

tipo de corpo e postura feminina de exibir esse corpo. Acredito que esse gestual 

contribuísse para uma identificação, por parte de alguns adultos da Escola, das 

jovens adolescentes como mais liberadas sexualmente do que os discursos e 

práticas das mesmas pareciam afirmar. Mais de uma vez, em conversas informais 

e também em entrevistas, professoras e gestoras trouxeram enunciados próximos a 

“Agora, elas é que assediam!” (Marília, uma das gestoras, caderno de campo 1, 

21/227), projetando uma identidade feminina fortemente sexualizada e ativa. Não 

registrei em observações ou entrevistas, práticas discursivas ou não discursivas 

que confirmassem esses enunciados. Por outro lado, houve vários registros de 

expressões de cunho condenatório de supostas atitudes de maior liberalidade no 

comportamento sexual: “[...] é muito piranha. Já ficou com todo mundo nesta 

escola!” (aluna, caderno de campo 2, 29/628); “Só puta pra dançar uma música 

                                                 
27 Esse comentário foi suscitado pela cena de uma adolescente que passou correndo atrás de um 
menino também adolescente, ambos rindo, em brincadeira que não acompanhei. Estávamos 
conversando no pátio, em dia de observação do recreio. 
28 Observava o recreio do turno da manhã, quando alunas de uma turma de 7ª série permaneceram 
por perto durante algum tempo. Esse comentário fez parte de uma conversa entre essas meninas, 
da qual fui apenas ouvinte. 
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dessas!” (aluna, caderno de campo 3, 30/829); “Eu falei pra [...] não ficar com ele. 

Já ficou falada. Ele pega todo mundo mesmo.” (aluna, caderno de campo 2, 

14/630) – e, no entanto, ele não ficava “falado”, pelo contrário, era alvo de desejo 

manifesto de várias meninas na Escola. Como nos velhos tempos. 

 Além das roupas, objetos ícones da era das novas tecnologias também 

compunham a identificação visual daqueles jovens: o recreio era palco do desfile 

de vários eletrônicos, ainda que em suas versões mais baratas – celulares, mp3 

players, discmen, câmaras digitais. Apesar de presentes cotidianamente, 

mantinham seu apelo, sempre mobilizando mais adolescentes do que apenas o seu 

proprietário. O fascínio por esses objetos era visível, confirmando naquela 

situação um importante aspecto da condição cultural dessa geração. No entanto, se 

cabe a leitura desse quadro como um tipo de manifestação do consumismo mais 

geral dos nossos tempos, também é importante sublinhar a especificidade da 

utilização que aqueles adolescentes costumavam fazer desses objetos. Tratava-se 

de um uso quase sempre partilhado. O celular freqüentemente mais parecia um 

brinquedo do que um telefone: mostravam-se os toques, os jogos, 

experimentavam-se recursos; os fones dos aparelhos de mp3 e discman andavam 

de ouvido em ouvido, autorizando pequenas danças e cantorias coletivas; as 

câmeras digitais, menos freqüentes, pareciam especialmente desejadas e proviam 

assunto posterior, no compartilhamento das imagens produzidas (geralmente, via 

MSN e/ou Orkut). 

 Esse mesmo espaço, por outro lado, estava também povoado por objetos e 

brincadeiras de outros tempos: com freqüência similar, viam-se corridas de pique-

pega e, quando possível, jogos de queimado e de futebol31. Considero também 

significativa a unanimidade da resposta que obtive à pergunta “O que você 

mudaria na escola?”: nos nove grupos de alunos entrevistados, a primeira 

reivindicação foi uma quadra, seguida de melhora na merenda, substituição de 

                                                 
29 Observação do recreio do turno da manhã. Meninas de 8ª série conversavam próximas a mim, a 
respeito de um grupo de outras meninas, que dançavam uma música que não consegui identificar, 
movendo sensual e repetidamente os quadris. 
30 Registrada em conversa com um grupo de quatro meninas de uma turma de 7ª série, em tempo 
vago por falta de uma professora. 
31 O jogo de queimado era permitido no início do ano letivo, mas foi desautorizado, segundo uma 
das gestoras, porque alguns alunos estariam se valendo do jogo para agredir desafetos. Já o futebol 
sempre foi proibido, mas os alunos nunca desistiam de tentar burlar a regra: com uma persistência 
impressionante de ambas as partes, em praticamente todos os recreios que observei, um grupo de 
meninos, nem sempre os mesmos, aparecia com uma bola improvisada de papel e fita crepe e 
jogava até que uma das gestoras os visse e tomasse a bola.  
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alguns professores, ampliação do funcionamento da biblioteca32 e, por fim, uma 

sala de informática, demanda feita por membros de apenas dois grupos.  

 Como a maior parte dos alunos declarou ter computador em casa (72,8%)33, 

poder-se-ia interpretar que não tivessem tal necessidade. Contudo, as conversas 

cotidianas com os alunos relativizavam esse dado estatístico: a posse do 

computador não assegurava seu livre acesso. Há o controle de tempo quando o 

acesso à internet é discado ou devido ao compartilhamento com outros familiares. 

Bernardo, aluno da 8ª série, relatou-me que só usava o computador escondido, 

pois não tinha autorização do padrasto para utilizá-lo (caderno de campo 3, 

01/12). Entendo, portanto, que ainda que tivessem computador em casa, faria 

sentido para aqueles adolescentes desejarem acessá-lo também na Escola, até 

porque, dado o número de horas que passam diariamente na Escola, seria de se 

esperar que, mesmo podendo acessá-lo em casa, quisessem dele dispor inclusive 

naquele espaço. No entanto, a quadra para esportes – físicos, não virtuais – foi a 

escolha massiva. E não se imagine que tratamos aqui de excluídos digitais, que 

não podem reivindicar o que não conhecem. Não bastasse a declaração de acesso 

em casa, por parte de uma maioria do corpo discente, esse número chegou à quase 

totalidade dos alunos (91%)34, quando a pergunta foi “Você costuma usar 

computador?”. Mesmo que consideremos que as respostas possam não 

corresponder à realidade da vivência daqueles alunos, essa estatística nos informa 

de alguma forma de acesso que pôde gerar esse desejo e esse valor, um valor sem 

dúvida geracional. 

 Nem cibernética, nem analfabeta digital. Entre a bola (de futebol, de gude, 

de queimado) e o mp3 player, o construto que melhor descreve esses aspectos da 

cultura juvenil que reconheci na Escola dos Murais é o de hibridação cultural, no 

sentido proposto por Garcia Canclini (2006). O autor nos lembra que Plínio, o 

Velho, já utilizava esse termo para referir-se a práticas dos imigrantes na Roma 

Antiga (ibid., p. XVII) e que diversos outros pensadores também a ela recorreram 

para nomear formas diversas de contato intercultural. Seu emprego no contexto da 

virada do século XX-XXI remete às atuais discussões sobre identidade, cultura e 
                                                 
32 Conforme já mencionado, havia uma sala de leitura na EM, porém, como estava em fase de 
reorganização, não podia emprestar livros. Além disso, a carga horária da professora responsável 
não cobria o período de funcionamento da Escola, ficando a sala de leitura indisponível em grande 
parte do horário de aulas e tornando o trabalho de reorganização mais lento. 
33 Dados do survey do Gesed, quadro 10, em Anexo. 
34 Dados do survey do Gesed, quadro 11, em Anexo. 
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diferença. Nas palavras do autor: “uma primeira definição: entendo por 

hibridação processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, 

que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, 

objetos e práticas” (ibid., p. XIX). O impulso para tal movimento seria a 

necessidade de “reconversão” de um patrimônio existente – “uma fábrica, uma 

capacitação profissional, um conjunto de saberes e práticas” (ibid., p. XXII) – 

dentro de novos contextos socioculturais.  

 Na introdução à edição de 2001 do livro Culturas Híbridas, Garcia Canclini 

reconhece a pertinência da crítica às suas primeiras formulações dessa noção, em 

que a dimensão de poder e de conflito desses processos não recebeu o foco 

analítico devido. No caso aqui tratado, em que novas gerações constroem práticas 

culturais que de alguma forma integram tradições anteriores, como o queimado e 

o futebol, com os novos gadgets eletrônicos, não há como negar que esses últimos 

contam com a promoção da mídia e o poder das indústrias eletrônicas 

transnacionais. Podemos especular que se houvesse a necessidade de escolher 

entre uns e outros, ganhariam as novidades da informática. Só que essa escolha 

não se coloca: os adolescentes da Escola dos Murais valorizavam diversos modos 

de jogo e interação, não apenas aqueles do mundo das TIC. 

 A esse respeito, o autor Márcio Souza Gonçalves apresenta importantes 

ponderações no texto Nós e a Internet (2006). Retoma os conhecidos termos de 

Umberto Eco (2006), para comentar sobre o impacto das novas tecnologias no 

nosso tempo, que causaram reações “apocalípticas” e “integradas”: enquanto 

alguns anunciam o fim da interação presencial e até os perigos da inteligência 

artificial, outros celebram a rede e a eletrônica digital como a solução de todos os 

males sociais. “Em comum, essas perspectivas, apocalípticas e integradas, têm a 

idéia de que as novas tecnologias operam um corte em relação às antigas, 

instaurando uma nova situação. Temos assim um corte, uma revolução, seguido 

de uma valoração positiva ou negativa” (Gonçalves, 2006, p. 230). E é essa sua 

crítica, tanto a “apocalípticos”, quanto a “integrados”: há rupturas, porém, 

também continuidades. Denuncia que os “epocalismos” – isto é, a simplificação 

das mudanças socioculturais em grandes generalizações por épocas, como 

“moderna” versus “pós-moderna” – trazem uma generalidade pouco produtiva 

para a compreensão da complexidade dos nossos tempos. Há que se atentar ao 
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detalhe e ao específico para entender as “formas subjetivas concretas” (ibid., p. 

238) que promovem as reconversões citadas por Garcia Canclini.  

 No caso da EM, a suposição de uma geração inatingível, porque formada 

em valores e códigos não decifráveis, era mais um enunciado a contribuir para o 

quadro mais geral de dificuldade de diálogo intercultural entre adolescentes e 

adultos. Não cabe aqui a imagem dos adultos “ciberfóbicos”, que temem se 

aproximar da eletrônica digital. Entre as 12 professoras das aulas observadas, 11 

declararam possuir computador em casa e, entre essas, apenas uma não tinha 

acesso à internet. Das 10 com acesso à rede, 7 tinham banda larga, enquanto 3 

possuíam acesso discado. Algumas demonstraram bastante familiaridade com 

essas tecnologias, mantendo blog ativo na internet, havia já alguns anos, com 

conteúdo de produção dos alunos, e criação regular de cd’s e dvd’s para registro 

de atividades e de material discente. Outras, ao responder esse levantamento, 

manifestaram seu pouco conforto com essa linguagem, afirmando, porém, não ter 

outra opção se não aprender a lidar com ela, dadas as exigências da vida 

profissional – digitação de provas e de outros materiais, além de comunicação por 

correio eletrônico – ou facilidades para a vida pessoal, como movimentação 

bancária ou como no caso da professora cujo filho morava no exterior e teve de 

aprender a usar o Skype para poder se comunicar gratuitamente com ele. Mas 

esses dados tornam-se mais expressivos quando confrontados com as entrevistas 

formais e informais dos alunos: as professoras com maior intimidade com a 

eletrônica digital não tiveram destaque pela sua atuação profissional, nem 

tampouco no campo afetivo; por outro lado, a professora que sequer possuía 

computador e se declarava, em sala de aula, uma “excluída digital” apareceu 

como unanimidade na identificação da qualidade das suas aulas e da relação com 

os alunos. 

 Entretanto, o enunciado que proclama a diferença incomensurável dos 

jovens e adolescentes da atualidade esteve presente em algumas situações daquele 

cotidiano. Em comum, o tom depreciativo do discurso: “É isso, é geração 

videoclipe, só querem o lúdico!” (professora Renata, caderno de campo, 3/7).  

 Será mesmo? Isso foi dito em comentário sobre a agitação de uma turma de 

7ª série, na seguinte situação: conversávamos enquanto a turma respondia a um 

questionário de pesquisa aplicado por estudantes de museologia, para quem a 

professora havia cedido a aula. Os ruidosos alunos em questão já tinham 
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respondido e devolvido o questionário e brincavam entre si. A menção à condição 

geracional “videoclipe”, de certo modo resolvia a situação, na medida em que 

preservava a aula e seus responsáveis (adultos) da participação naquela situação. 

O problema, dessa forma, ficava localizado nos alunos e não na prática 

sistemática de interrupção e/ou suspensão de aulas pelos mais diversos motivos. 

 O outro sentido com que o enunciado “geração videoclipe” aparecia naquele 

contexto já foi referido na citação da professora Alice: geração altamente 

informada, conhecedora dos seus direitos. A questão da relação com o direito será 

retomada no próximo capítulo; por ora, interessa o enunciado sobre o acesso à 

informação e sobre o incômodo que isso aparentemente despertava em algumas 

professoras.  

Antes de ir embora, passo na sala de professores e, enquanto bebo água e me 
organizo, ouço a professora Cleide, que conversa com a professora Sandra. Não 
peguei o começo da conversa, mas registro o comentário da professora Cleide: 
‘Tem que tomar cuidado, essa geração é muito informada!’. Não consigo registrar 
o restante da sua fala, mas menciona algo como facilidade no acesso à informação. 
Pelo que entendi, a professora justificava não se ocupar do que não fosse pertinente 
à sua matéria, com o que a outra professora concordou. (caderno de campo 2, 14/6) 

 
 A questão da informação remete mais uma vez à crítica de Gonçalves 

(2006) ao trato – acadêmico, midiático ou pelo senso comum – das novas 

tecnologias e seu impacto social. A constatação das volumosas e inéditas 

proporções de informação disponibilizadas na atualidade pelos diversos meios de 

comunicação é tão inegável quanto genérica. Fazem-se necessários estudos sobre 

a recepção dessas informações pelos diversos segmentos sociais, inclusive as 

novas gerações de estudantes. Não cheguei a fazer um levantamento sistemático 

dos conteúdos acessados na internet e na televisão, porém, no convívio cotidiano 

com os adolescentes da Escola dos Murais, nas muitas vezes em que os questionei 

sobre esse assunto, os alunos declararam usar a internet prioritariamente para 

jogos e programas de mensagem instantânea, como MSN, e sites de 

relacionamento, como o Orkut; quanto à televisão, os registros do caderno de 

campo indicam a preferência por novelas, filmes e programas humorísticos. De 

fato, existem bibliotecas inteiras já digitalizadas em várias línguas e a tv exibe 

documentários de qualidade sobre os mais diversos assuntos – mas não parecia 

serem esses os conteúdos favoritos daqueles adolescentes. Considero urgente a 

realização de pesquisas mais amplas, para que esse tipo de afirmação genérica seja 

confrontada com dados empíricos de contextos concretos. 
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 É importante ressaltar, contudo, que quando procuro relativizar a anunciada 

ruptura geracional da atualidade, de modo algum pretendo negar a existência de 

significativa diferença cultural específica da contemporaneidade. A cena 

protagonizada pela professora Cássia e por Olavo, aluno da 8ª série, é exemplar 

nesse sentido:  

Quando entro em sala, Cássia está fascinada com o mp3 player que lhe é mostrado 
por Olavo. Ele explica o funcionamento e os recursos do dispositivo e, se fosse um 
pavão, estaria exibindo o colorido das suas penas, seu prazer era visível. A 
professora não estava mais no seu lugar habitual do adulto que tudo sabe, nem 
Olavo no lugar da incompletude absoluta. (caderno de campo 3, 23/10) 

 
Se temos de tomar cuidado com generalizações apressadas, tampouco 

podemos ignorar sinais tão expressivos de diferenças. Enquanto condição cultural, 

essa é uma adolescência empoderada, em vários sentidos, um dos quais poder se 

mover de forma tão segura nos territórios cibernéticos que, quando não recusados, 

demandam um aprendizado relativamente custoso para grande parte dos membros 

das gerações anteriores. Não se trata de habilidade de menor importância: o 

mundo se organiza por meio das tecnologias digitais, que se impõem, seduzem e 

assustam os mais velhos. Cena hoje comum em família, seria outrora impensável: 

pais a dependeram dos filhos adolescentes para operar uma compra (agora, via 

internet), ou uma correspondência (agora, via correio eletrônico), ou a exibição de 

um simples filme (agora, em dvd, breve em blu-ray). Mas as novas tecnologias 

também empoderam as novas gerações por outros caminhos: a facilidade no 

contato com os pares e a circulação nos ambientes digitais tornam-nas, em alguns 

aspectos, menos dependentes dos ambientes da família e da escola. Some-se a 

esse quadro a promoção midiática da juventude como padrão de beleza e de prazer 

para todo o corpo social e podemos ter a dimensão do paradoxo de uma juventude 

desse modo empoderada, porém bastante limitada em termos de possibilidade de 

realização, dada sua condição de falta de autonomia financeira e jurídica, e 

freqüentemente desqualificada enquanto vir-a-ser.  

Esses aspectos das diferenças culturais entre profissionais da escola e 

estudantes adolescentes, no entanto, não precisariam implicar a ausência de 

diálogo democrático, ao menos no contexto investigado. Não houve qualquer 

correspondência entre o uso de recursos digitais ou familiaridade com o mundo 

cibernético por parte das professoras que participaram da pesquisa e um maior ou 

menor sucesso nas suas práticas de regulação do coletivo ou na sua relação com 
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os alunos adolescentes. Parece haver rupturas, porém, também pontes potenciais 

para os que, por razões diversas, não se intimidam com mais essa diferença 

cultural. 

 
3.5 
Dificuldades com a diferença adolescente 
  

Essa reflexão sinaliza para uma primeira resposta a uma das questões desta 

pesquisa, que indaga, na EM, como a questão da diferença aparece nesses 

processos de significação?: no que se refere à diferença adolescente, 

freqüentemente como desigualdade. Não há dúvida de que se tratava de uma 

diferença reconhecida e com freqüência explicitada; no entanto, era uma diferença 

por vezes essencializada e negativizada. Nesses casos, projetava uma identidade 

adolescente marcada pelo déficit e pelo vir-a-ser: “Eu sempre digo pra eles: eu 

olho pra vocês e vejo o futuro” (professora Suely, caderno de campo, 7/6)35. A 

identificação desse traço de incompletude, que se soma aos aspectos de crise, 

instabilidade e rebeldia como característicos da adolescência, parecia contribuir de 

modo significativo para a fragilização do diálogo intercultural em muitas 

situações de regulação daquele coletivo, apesar de haver significativas exceções. 

 A qualificação intercultural define um modo específico de dialogia, em que 

as questões de poder são sempre consideradas. Nessa perspectiva, as identidades 

culturais são reconhecidas, mas não podem justificar a hierarquização apriorística 

das vozes participantes36, o que acontecia com relativa freqüência na EM. É 

importante, entretanto, lembrar mais uma vez que a referência à Escola dos 

Murais no singular é uma simplificação da realidade que estudei, esta bem mais 

múltipla do que a nomeação única poderia fazer supor. Professoras, gestoras, 

funcionárias e voluntárias mantinham estilos bastante diversos de atuação naquele 

espaço, criando modos de dialogia igualmente múltiplos e, até certo ponto, 

independentes e/ou divergentes entre si. Trata-se de escola da rede pública de 

ensino, em que a direção não tem autonomia para definir sua equipe ou mesmo 

linhas de ação pedagógica.  

                                                 
35 Conversávamos, na sala de professores, sobre o seu trabalho, e ela afirmava a importância do 
que chamava de “cultura geral” para a vida profissional futura dos seus alunos, assunto que iniciou 
espontaneamente. 
36 Conforme será retomado em diversas passagens nesta tese, não se negam com isso as 
especificidades do lugar adulto/profissional do ensino e do adolescente/estudante. A 
hierarquização aqui recusada se refere ao exercício arbitrário do poder adulto.  
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 Os diferentes modos de diálogo intergeracional percebidos na EM e suas 

implicações para as práticas de regulação desse coletivo serão explorados em 

maior detalhe nos capítulos que se seguem, mas as limitações que derivam da 

identificação negativizada do adolescente já podem ser exemplificadas pela 

análise do diálogo travado entre alunos e instituição, por intermédio dos chamados 

representantes de turma. 

 Os representantes eram eleitos pelas turmas e sua atuação, correspondente 

às expectativas dos seus pares e dos adultos da escola, geralmente pouco tinha de 

representação. Cuidavam do recolhimento e da devolução das cadernetas, eram 

encarregados pelas professoras de pegar materiais diversos na secretaria, 

distribuíam provas e trabalhos e tentavam controlar o comportamento das suas 

turmas. Na maior parte do tempo, portanto, agiam como auxiliares das professoras 

e das gestoras37 – que, sem dúvida, precisavam de ajuda nas suas sobrecarregadas 

funções. A única circunstância em que presenciei alguma aproximação do papel 

de representação propriamente dito foi nos conselhos de classe. Por determinação 

da SME, sua presença é obrigatória em parte dessa reunião, quando podem trazer 

reivindicações, avaliações de aulas, problemas e autocrítica da turma.  

 O diálogo que então se estabelecia parecia marcado pela identificação mais 

geral do adolescente nos termos já apresentados: sua voz tendia a ser 

desvalorizada, com seus pedidos e críticas quase sempre respondidos de forma a 

lembrar-lhes da sua posição de ser incompleto e não confiável: 

Lis [uma das gestoras]: ‘Agora, você vai ter que falar alto e rápido!’; o ar é de 
impaciência. [...] o menino manteve-se falando, se colocando, trazendo as 
demandas dos colegas, apesar das respostas que recebia, prontas, rápidas, sem 
ponderação, atitude de recusa e pronta negação, e da pressão para que concluísse a 
fala, por parte da Lis. Essa pressa contrastou com sua fala prolongada em relação a 
uma reclamação quanto à limpeza do banheiro, na qual responsabilizou os alunos, 
lembrando a falta de cuidado com o espaço público. (caderno de campo 1, primeiro 
conselho de classe do ano, 28/4) 

 
 Foi surpreendente ver aquele menino cercado de adultos – poderosos, 

porque numerosos, porque professores, porque adultos, enfim – conseguir falar38. 

Sua postura física e algum tremor na voz denunciavam constrangimento, mas esse 

representante de uma das turmas de 7ª série esteve presente em todos os conselhos 
                                                 
37 Tura (2000) aponta questão semelhante no estudo de caso que realizou em outra escola da rede  
pública municipal carioca.  
38 No próximo capítulo, quando a questão da afetividade na EM for discutida, a postura desse 
aluno poderá ser melhor compreendida. Por ora, observe-se que o ambiente na escola se 
apresentava bastante acolhedor em diversos aspectos para um grande número de alunos. 
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de classe realizados, trazendo as discussões que havia tido com a turma. Seu 

empenho em representar seus colegas pode ser exemplificado pelo fato de ter 

levado ao conselho posições das quais discordava39. Não foi o único representante 

a ter esse tipo de atuação, apesar de haver também aqueles que se mantinham na 

posição de auxiliar da instituição e, mesmo nos conselhos, valorizavam nas suas 

falas menos as discussões das turmas que deveriam representar e mais suas 

posições pessoais, assumindo discursos da cultura adulta daquele espaço.  

 O desconforto de algumas professoras com a presença discente nessas 

reuniões era visível e por vezes explícito: “Tinha que acabar com essa história de 

aluno vir aqui avaliar professor. Isso é ilegal!”. Esse enunciado não foi colocado 

em plenária, mas tampouco foi direcionado para alguém em especial, foi uma fala 

paralela, em voz relativamente baixa, com a qual várias professoras próximas 

concordaram. Na verdade, poucas professoras citadas nas falas dos representantes 

demonstravam considerar esse diálogo seriamente: a maior parte das suas 

respostas ora negava relevância às colocações, ora responsabilizava a turma pela 

situação trazida. Eram, quase sempre, oportunidades para discursos que 

reforçavam a posição subalterna do aluno, sempre portador do erro a ser corrigido 

e da lacuna a ser preenchida. Tive notícias de apenas uma professora40 que, ao 

retornar à turma, dispôs-se a conversar para resolver o problema de 

relacionamento entre ela e a turma que havia sido levado ao conselho. Nessa 

época, em três situações diversas, diferentes alunos comentaram comigo, de forma 

não induzida e em termos elogiosos, a iniciativa dessa professora, o que interpreto 

como mais um sinal da valorização do diálogo por parte daqueles adolescentes. 

Um pouco mais numerosos, contudo, foram os relatos de “perseguição” por parte 

de outras professoras devido a reclamações da turma em conselhos de classe.  

 É importante ainda destacar mais uma vez as questões de poder que 

perpassavam esses diálogos. Enunciados da psicologia, da sociologia, da mídia e 

do senso comum eram freqüentemente ativados para justificar a desvalorização 

das vozes das culturas adolescentes: rebeldes, com hormônios a lhes confundir o 

pensamento, não havia mesmo que levá-los a sério. Tal identificação envolvia 
                                                 
39 Não presenciei essas discussões em turma, mas tive acesso às anotações do representante e tive 
também a oportunidade de conversar com diferentes alunos dessa turma sobre esse assunto.  
40 Importante: a notícia de apenas uma professora ter tido tal postura não significa que fosse a 
única a promover esse tipo de diálogo com alunos, pois havia aquelas que o faziam, mas não 
tiveram seus nomes mencionados nos conselhos pelos representantes e não estão, portanto, 
incluídas nesta afirmação.  
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também disputas concretas que não podem ser ignoradas: em um contexto onde a 

autoridade adulta máxima – a diretora – tinha poder bastante limitado sobre sua 

equipe, de forma consciente ou não, a deslegitimação do discurso adolescente se 

colocava como estratégia eficaz, que minava a outra fonte potencial de controle. O 

poder dos estudantes, não fosse por outra razão, ameaçava pelo seu quantitativo e 

pela sua posição de testemunhos permanentes da atuação desses profissionais, 

assim como pelos espaços de participação que atualmente lhes são concedidos, 

como nos conselhos de classe. É certo que a atuação docente testemunhada por 

esses alunos era condicionada por uma estrutura precária, em diversos sentidos; é 

certo também que o julgamento e a ação discentes poderiam estar comprometidos 

por seus interesses e desejos mais imediatos. Ou seja, sob alguns aspectos e em 

algumas circunstâncias, resistir a esse tipo de avaliação poderia mesmo se 

justificar como algo próximo a uma legítima defesa. Não se trata, pois, de julgar, 

mas sim de tentar explicitar jogos de poder que também dão sentido aos processos 

de significação aqui em análise.  

 

 Percebe-se, portanto, que, devido aos hormônios, à condição de 

transitoriedade dessa fase ou à inserção no mundo das novas tecnologias, 

globalizado, presentista e consumista, a voz adolescente era muitas vezes 

desvalorizada e desconsiderada nos processos de regulação daquele coletivo. Por 

outro lado, profissionais que não assumiam tais discursos conseguiam desenvolver 

uma relação pedagógica mais dialógica e mais produtiva em termos didáticos com 

aqueles alunos. 
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4 
Dialogia e regulação do coletivo na EM 
 
 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, a piada 

perderia a (duvidosa?) graça. A julgar pelas minhas observações, a EM sinaliza 

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

– a escola mudou sim, 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 

EM é típica: conforme já mencionado, 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, são bastante problemáticas em seus formatos e proporções. Os muros 

altos escondem sua fachada e pouco lembram os “grupos escolares” da virada do 

século XIX-XX, destacados nas paisagens urbanas pela grandiosidade da sua 

arquitetura, com 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, essa escola monumental se configurou mais como projeto e 

desejo 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, o que se confirmou na pesquisa na EM, 

onde foram freqüentes as referências de professores a uma suposta qualidade e 

ordem perdidas. 

‘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, 17/51) 

                                                 
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 
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 Mas é importante lembrar que esse modelo não se restringia à sua 

monumentalidade. Data desse período também o 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 na EM, dado que 

atualmente 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. Detalhes como o uniforme que 

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

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. 

 O capítulo anterior ressalta várias evidências de limites no diálogo 

intergeracional cotidiano na EM, mas é importante que fique claro que foram 

identificadas especificidades que só foram interpretadas como limitações devido à 

perspectiva político-teórica privilegiada: de modo algum, poderia afirmar a 

ausência de diálogo entre professoras e alunos na Escola dos Murais. Neste 

capítulo, pretendo explorar as formas de diálogo que observei na EM, buscando 

analisar sua articulação com as práticas de regulação daquele coletivo e 

comportamentos discentes identificados. Continuo, desse modo, a construir 

respostas para a questão central desta pesquisa – Como os modos escolares de 

dialogia podem afetar a regulação do coletivo adolescente no ensino 

fundamental? –, mas também para as que indagam quando aos significados 

                                                                                                                                      
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).  
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atribuídos, naquele espaço, aos termos indisciplina e violência, o lugar da 

diferença nesses processos de significação e os comportamentos em relação ao 

coletivo favorecidos nesses processos. 

 

4.1 
Afeto  
 
 Com base na ficha de dados das professoras das aulas observadas2, foi 

possível montar o quadro que se segue, sintetizando algumas características do 

corpo docente. 

 

Quadro A 
Caracterização geral do corpo docente 

 

 
FORMA-

ÇÃO 
 

INÍCIO 
MAGIST 

INÍCIO 
ESCOLA
MURAIS 

IDADE BAIRRO 
RESID. GÊNERO 

 
superior 

 
1966 2003 58 Flamengo F 

 
mestrado 

 
1986 2002 54 Laran-

jeiras F 

 
superior 

 
1980 1995 47 Jardim 

Botânico F 

 
superior 

 
1974 1986 53 Copaca- 

bana F 

 
superior 

 
1987 2000 45 Laran-

jeiras M 

 
mestrado 
incompl. 

 

1986 1996 45 Centro F 

                                                 
2 Apesar de ter convivido e observado diversas outras professoras da Escola dos Murais, estou 
centrando as análises deste relato nas professoras e alunos das turmas observadas. A ficha de 
dados aqui referida encontra-se reproduzida no Apêndice 2. 
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superior 

 
1994 2005 41 Copaca-

bana F 

 
mestrado 
incompl. 

 

1978 1996 51 Santa 
Teresa F 

 
especiali-

zação 
 

1973 2005 53 Tijuca F 

 
mestrado 

 
1988 1997 42 Leme M 

 
superior 

 
1985 1987 45 Copaca-

bana F 

 
especiali-

zação 
 

1981 2000 43 Urca F 

 
 

 Observa-se que a maior parte é moradora da zona sul, área relativamente 

privilegiada da cidade, e que nenhuma das professoras reside em zona de periferia 

ou subúrbio. Todas são professoras com bastante experiência profissional: a mais 

novata conta já com 12 anos de magistério. Quanto ao ingresso na Escola dos 

Murais: 2 são recém-chegadas (1 ano); 4 já estão na Escola há entre 3 e 6 anos; 

outras 4 já contabilizam em torno de 10 anos de casa; e 2 chegam a cerca de 20 

anos de trabalho na EM – ou seja, pelo menos metade do corpo docente com que 

tive mais contato é estável na Escola. Trata-se de um grupo maduro também no 

sentido etário: 7 têm entre 41 e 50 anos de idade, e 5, entre 50 e 58 anos. 

 A diversidade que identifiquei nesse corpo docente não se encontra, 

portanto, na sua caracterização profissional-demográfica, que apresenta relativa 

homogeneidade. Estava sim nos estilos de ser e de ensinar e no tipo de 

envolvimento que demonstraram ter com a Escola. No encontro com o corpo 

estudantil – este até mais diverso na sua composição sociodemográfica – chamava 

a atenção a correspondente pluralidade dos modos de interação comunicativa. Em 

alguns casos, esses modos revelavam uma maior proximidade entre os falantes, 
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em outros, uma certa distância, porém nem sempre distância e proximidade 

pareciam ter as mesmas motivações e sentidos para os sujeitos envolvidos. 

Entretanto, em meio a tantas variações nos diálogos cotidianos travados entre 

professoras e alunos, uma marca aparecia de forma recorrente: o afeto. Parte 

significativa das professoras observadas e entrevistadas parecia valorizar a 

dimensão afetiva da sua relação com os alunos, ainda que em maior ou menor 

grau e também com importantes variações nos modos de realização, conforme 

seus estilos pessoais. Também nas entrevistas formais e informais com alunos, 

essa dimensão apareceu na avaliação do trabalho docente, o que me levou a criar a 

categoria afetividade quando da primeira seleção e análise do material empírico 

construído na pesquisa.  

 
4.1.1 
Presença do gênero de discurso familiar 
 
 Bakhtin define gênero de discurso de modo tão simples quanto produtivo 

para esta pesquisa: gêneros de discurso são “tipos relativamente estáveis de 

enunciados” (2003, p. 262) pertinentes aos diversos campos de utilização da 

língua. Desse modo, haveria, na sociedade em geral, grande heterogeneidade de 

gêneros de discurso3, 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).  

 A produtividade desse construto para esta pesquisa se esclarece, em síntese, 

pela seguinte formulação: “A vontade discursiva do falante se realiza antes de 

tudo na escolha de um certo gênero de discurso” (ibid., p. 282). Desse modo, a 

identificação do gênero de discurso das interações registradas pela pesquisa 

poderia, em alguns casos de interesse, explicitar sentidos atribuídos pelos sujeitos 

                                                 
3 Bakhtin diferencia gênero primário e secundário – o primeiro concernente às interações do 
cotidiano e o segundo, aos textos mais complexos e formalizados – e desenvolve diversos 
argumentos relevantes em relação à discussão do enunciado na linguagem, porém não para a 
presente reflexão.  
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envolvidos àquelas interações, e gerar elementos explicativos para a análise dos 

desdobramentos dessas opções em termos de práticas de regulação do coletivo.  

 O caminho percorrido, no entanto, foi da palavra para a teoria e não o 

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

que expressavam gostos e modos pessoais/privados em assuntos que me pareciam 

públicos chamou a minha 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 que tive 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) 

 
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) 

 
 Haveria o que discutir acerca das implicações e sentidos das preocupações 

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

termos em que esses atos de regulação se expressavam. A intervenção na 
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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 discurso 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). 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 da 

sétima série, 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). 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 
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mesma gestora manteve o tom familiar-afetivo em grande parte dos depoimentos 

registrados4. 

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, neste e em outros anunciados, 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. Não se tratava de efeito 

eventual: em mais de uma situação (em conversas informais e nas duas entrevistas 

realizadas), a diretora declarou fazer “ombro-a-ombro” com os estudantes, e 

minhas observações confirmaram a efetivação desse tipo de investimento 

cotidiano. Além disso, o gênero de discurso familiar a que freqüentemente 

recorria 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 

                                                 
4 Recortes ampliados das entrevistas no Apêndice 3 (R9, R10, R11). 
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levanta, rindo, e cospe o que suponho ser um chiclete na lata de lixo. (professora 
Cássia, observação de aula em turma de 7ª série, caderno de campo 2, 14/6)  

 
‘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 7ª série, caderno de campo 2, 29/6)  

 
‘Quem tá batendo papo tá me irritando! Não pára, não pára! Chega! Não quero 
mais conversa!’ (professora Alice, observação de aula em turma de 8ª série, 
caderno de campo 3, 30/8) 

 
 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, apesar de marcadamente informal5. Havia diferenças importantes nesses 

discursos, a depender dos sujeitos envolvidos, porém, o contraste entre o discurso 

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, a recorrência de tais 

enunciados, somada à concepção de linguagem com que opero nesta pesquisa, faz 

questionar esse entendimento. Além disso, a análise de práticas não discursivas 

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

apontar, assim como evidenciou importantes desdobramentos da opção pela 

ênfase na dimensão afetiva nas relações escolares.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Segundo depoimento em entrevista de uma das gestoras, não há regimento na EM, porque a 
escola não tem autonomia em relação à SME e não pode definir suas próprias regras de 
convivência.  
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4.1.2 
Diálogo afetivo como estratégia de regulação 
 
 Quando da opção pela perspectiva multidimensional da didática, já deve ter 

ficado explícito 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 desta 

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 possível em um quadro social maior de radicais 

transformações políticas e culturais e de precariedade generalizada da escola 

pública.  

E – [...] Hoje de manhã, soubemos do caso da nossa aluna que morreu esfaqueada 
pelo marido. 
P – Uma ex-aluna daqui? 
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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) 6 

 
 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”. Confirmam essa 

interpretação os registros acerca da atuação de algumas professoras, entre as quais 

destacarei duas para esta discussão. Hilda e Paula chamaram a minha atenção 

quando observava o espaço da sala de professores pela dificuldade com a 

diferença adolescente que expunham nas suas falas: com certa freqüência, 

externavam repulsa à estética e ao comportamento daqueles jovens alunos – 

comentários negativos, às vezes bastante fortes, a respeito de cortes ou tingimento 

do cabelo de alguns estudantes, seus hábitos de higiene, seu pouco interesse e/ou 

capacidade nos estudos – o que me levou a supor que sua relação com esses 

estudantes refletisse essa postura. No entanto, a observação das suas aulas revelou 

um trato carinhoso e respeitoso com os alunos, de fato, contrastante com suas 

falas cotidianas. Primeiro, cogitei que estivessem agindo daquela forma devido à 

minha presença, mas essa hipótese não se confirmou quando perguntei a diversos 

alunos a esse respeito, pois, segundo os estudantes consultados, as aulas a que 

assisti eram representativas das suas práticas cotidianas. Ponderei, então, que 

deveriam exagerar nas conversas informais que aconteciam na sala de professores; 

entretanto, conforme já assinalado, dada a concepção de linguagem privilegiada 

na pesquisa, não poderia considerar que era “só um jeito de falar” e mantive o 

questionamento da atuação e discurso daquelas professoras. Começaram, então, a 

                                                 
6 Recorte ampliado no Apêndice 3 (R12). 
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se fazerem notar alguns condicionantes do diálogo naquele espaço, que afetavam 

não apenas as professoras que optavam por esse caminho, mas o diálogo em geral 

da EM. Antes, porém, de passar a essa discussão, convêm algumas considerações 

acerca da opção pela via afetiva nas relações interpessoais daquele espaço. 

  

4.1.3 
Ganhos do diálogo afetivo 
 
 O investimento nas relações afetivas no ambiente escolar encontra 

fundamento teórico em autores da psicologia. Araújo (2003), por exemplo, 

argumenta nesse sentido, quando discute a questão do Respeito e autoridade na 

escola, baseado em Bovet e Piaget. Articula a definição de respeito proposta por 

Bovet – “fruto da coordenação entre dois sentimentos: o amor e o temor” (p. 32) – 

com a teorização de Piaget acerca desse tema, que diferencia respeito unilateral e 

respeito mútuo. Araújo propõe que, no caso do respeito unilateral, o medo 

prevalece sobre o amor; quando o respeito é mútuo, impera o amor: “É a 

afetividade ou o amor nas relações entre as pessoas que permite que o medo 

presente na relação não seja o da punição, e sim o de decair perante os olhos do 

indivíduo respeitado” (Araújo, 1999, p. 35). Identifica assim o elemento que 

estaria na origem desse amor e desse medo: a admiração. 

 A entrevista com a professora Margarida, que tem atuação destacada na EM, 

pela dedicação e qualidade do seu trabalho, ratifica essa argumentação: 

P - Em termos disciplinares, o que você considera que, que... A situação da 
disciplina aqui na escola, como você vê? 
E - Não tem problema nenhum. Eu não posso falar isso só por mim, porque tem 
colegas que têm, mas eu sei me impor, sabe? Eu não sei, se é porque eu dou aula há 
muitos anos pra adulto, eu não tenho esse problema de disciplina. Eu acho que 
passa pelo aluno gostar de você, o aluno admirar você, passa por tudo isso, sabe? 
Que se eu te admiro, eu não vou ficar zoando com a sua cara, né? Passa por aí, o 
que você está disposta a mostrar pro aluno, que cara você vai mostrar pro seu 
aluno, né? Se ele vê sinceridade, ele sente isso, sabe? Eu, graças a Deus, esse 
problema eu nunca tive, nos 22 do estado, nem nos 11 daqui, eu tive poucos 
problemas e a gente trabalha com a exclusão. A gente tem alunos com dificuldade.  

 
 De fato, minha observação confirma, até certo ponto, a eficácia dessa 

estratégia. Nas entrevistas formais e informais, muitos alunos demonstravam que 

carinho e “obediência” se mesclavam naquelas relações. 

P – Agora, deixa eu perguntar outra coisa: se vocês pudessem, o que vocês 
mudariam e o que vocês não mudariam na Escola? 
Pablo – Não mudaria a diretora. 
P – A diretora? Por quê? 
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Pablo – Porque ela é muito legal, ela gosta da gente. Todo mundo só obedece a ela. 
P – É mesmo? Todo mundo concorda com ele? [p] Bom, todo mundo fez que sim 
com a cabeça, mas aí fica difícil de aparecer no gravador... [risos] 
(entrevista com 7ª série) 

 
 Os ganhos dessa estratégia naquele contexto são de fato significativos. 

 No survey7 realizado entre alunos da 5ª a 8ª séries, a pergunta “Você gosta 

da sua escola?” resultou no seguinte quadro: 
  

Quadro B 
Você gosta da sua escola? 

 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Não gosto 26 6,6 6,8 6,8 
Mais ou 
menos 65 16,5 16,9 23,7 

Sim, um 
pouco 109 27,7 28,4 52,1 

Sim, muito 184 46,8 47,9 100,0 

Valid 

Total 384 97,7 100,0   
0 7 1,8    
System 2 ,5    

Missing 

Total 9 2,3    
Total 393 100,0    

 
 Ou seja, uma maioria de alunos afirmou gostar da escola, o que era 

perceptível no seu dia-a-dia. Havia pichações, ações de vandalismo, bullying, 

matavam-se aulas, desrespeitavam-se e até agrediam-se colegas, porém em 

proporções relativamente restritas, diante da precariedade das condições de 

trabalho escolar da rede pública de ensino no país – tema que não poderá passar 

em silêncio nesta tese, posto que se fez tão presente nas observações e entrevistas 

realizadas na pesquisa. 

 O improviso e precariedade que marcam a massificação da escolarização no 

Brasil eram visíveis na EM. Algumas evidências registradas ao longo da pesquisa 

nos cadernos de campo: o prédio carecia de pintura e de consertos diversos (no 

início do ano letivo, presenciei um telefonema de uma das gestoras ao setor de 

obras da SME, e a resposta a um pedido de conserto do teto de uma sala de aula 

que desabara parcialmente devido a fortes chuvas foi a sugestão de buscar ajuda 

junto a responsáveis dos alunos, pois aquele setor não teria condições de atender a 

                                                 
7 Survey realizado pelo Gesed. 
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Escola em curto prazo); as salas de aula estavam superlotadas; não havia carteiras 

em número suficiente para atender a todos os alunos matriculados na escola, e as 

que existiam estavam em grande parte em mau estado de conservação; a sala de 

leitura precisava de mais pessoal para poder de fato atender à Escola; na verdade, 

o problema de falta de pessoal era geral – faltavam funcionários na secretaria, 

profissionais para coordenação pedagógica (no segundo semestre foi encaminhada 

uma professora para esse cargo, que, entretanto, teve de se dividir entre diversas 

outras tarefas, inviabilizando-se desse modo um trabalho de coordenação 

propriamente pedagógica sistemática e consistente), agentes educadores com 

formação pedagógica condizente com a proposta curricular da Rede (também no 

segundo semestre do ano letivo da pesquisa, foi alocada na EM uma agente 

educadora contratada pela SME por concurso público; 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); a situação 

de falta de pessoal agravava-se ainda mais pela sobrecarga de funções da escola 

no nosso contexto – é a escola quem distribui o riocard, é na escola onde se aplica 

flúor nos dentes das crianças, é a escola quem deve informar o extenso censo 

escolar, é a escola quem distribui os livros didáticos, o uniforme, o material 

escolar, quem informa o Conselho Tutelar sobre faltas dos alunos... ; não havia 

recursos para fotocopiar materiais didáticos, não havia espaços adequados para o 

ensino de Artes, Música, Línguas ou Educação Física; as possibilidades de 

formação continuada desse corpo docente existem e muitas vezes pareciam ser de 

qualidade, porém, poucos a elas tinham acesso, posto não haver dispensa de ponto 

– o que de todo modo seria bastante problemático nesse quadro de falta de 

pessoal. Mas o que considero mais grave, porque mais difícil de reverter em curto 

prazo, mesmo com uma injeção significativa de recursos financeiros, é a 

desesperança do professorado, cansado de viver tantas reformas do sistema sem 

participar da sua formulação, cansado do seu baixo prestígio social, da sobrecarga 

de trabalho, das turmas superlotadas, da sua remuneração indigna, das muitas 

responsabilidades e expectativas que recaem sobre seus ombros. Em outras 

palavras, mesmo em uma escola que contava com menos problemas do que outras 

escolas públicas do país, lecionava-se em um contexto pouco favorável ao 

desenvolvimento de um trabalho pedagógico de qualidade. Parece que o sistema 
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público de ensino, para compensar suas faltas e descaminhos, depende 

estruturalmente de doação, de uma dedicação, por parte dos professores, por parte 

dos professores, que ultrapassa a competência e o compromisso profissional. 

 Contudo, apesar de presente, não era a desesperança a postura que 

predominava na EM. Ainda que não constituíssem maioria, e apesar de todas as 

dificuldades apontadas acima, as profissionais que investiam mais fortemente em 

vínculos afetivos com os alunos acabavam por dar o tom da instituição. 

Exemplifico com um trabalho realizado pelo NAM, chamado Um beijinho para 

você. Um mural foi montado com a imagem de um grande beijo/lábios, como que 

marcado no papel em batom vermelho, e os dizeres “um beijinho para você”; 

nesse mural eram colados pequenos pedaços de papel que reproduziam a imagem 

desse mesmo beijo e que haviam sido distribuídos pela Escola, para que os alunos 

e adultos ali registrassem o envio de um beijo para quem quisessem. Em pouco 

tempo, o mural ficou repleto dessas mensagens, e alunos e professoras foram 

brindados com beijinhos enviados por amigos, “peguetes”, paqueras, admiradores. 

Meninas mais velhas e mais novas, rapazes grandes e garotos menores, parecia 

que toda a EM, em algum momento, parava na frente daquele mural e sorria 

diante de alguma mensagem.  

 O que pretendo sublinhar com esse relato é que a dedicação e a postura 

marcadamente amorosa de algumas profissionais da EM propiciava um ambiente 

escolar freqüentemente mais ameno, diminuindo em parte alguns dos efeitos 

negativos que a conjuntura mais ampla de descaso com a educação e de graves 

problemas sociais no país costuma trazer para o cotidiano da nossa escola pública. 

 Entretanto, a análise dos registros da pesquisa sinaliza que a via afetiva para 

regulação do coletivo escolar apresentava limitações naquele contexto, como a 

constituição de grupos de alunos que não “amavam” a Escola e assumiam 

posturas problemáticas para o coletivo, ou ainda em termos da formação em 

valores implicada nessa opção.  
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4.2 
Estabelecidos e outsiders na EM 
 
 A estatística que apontou uma maioria de estudantes que afirmam gostar da 

Escola também indica uma minoria que não compartilha desse afeto pela 

instituição. Respondentes que optaram pelas respostas “não gosto” e “mais ou 

menos” chegam a 23,7% do total dos entrevistados – sem dúvida, um percentual 

minoritário. Contudo, em termos do trabalho escolar, minorias podem se 

constituir em problemas nem tão diminutos: em uma turma de quarenta alunos, 

essa fração representaria algo em torno de nove adolescentes. Ora, se 

consideramos que o gostar da escola e das professoras contribui de modo 

significativo na prevenção de comportamentos indesejáveis naquele coletivo, é de 

se esperar que, em alguma medida, alguns entre aqueles que declaram não ter 

vínculos afetivos com a instituição representem problemas em potencial. Ainda 

que apenas uma minoria dentro dessa minoria de alunos que “não têm amor pela 

Escola” chegue de fato a perturbar o trabalho escolar, não parece ser necessário 

mais do que três – quiçá ainda menos, dependendo dos personagens em questão – 

estudantes dispostos a não colaborar com uma aula para que esta se inviabilize. 

Em outras palavras, minorias importam para a reflexão didática acerca do 

cotidiano escolar. 

E – [...] Mas você tem todo tipo de aluno dentro da escola, né? E em cada sala, 
você tem sempre um grupo que tem algum problema. Ou é um de disciplina, ou 
porque tem um hábito de tirar alguma coisa, ou até mesmo droga. (entrevista com 
uma das gestoras8) 

 
 Como se sabe, estudos de caso não podem gerar respostas universalistas. 

Talvez a gestora acima citada esteja certa na sua generalização, mas naquele 

espaço as observações do processo de construção desse grupo dissidente parecem 

indicar especificidades que interessam a esta reflexão. O que entendi acontecer na 

EM é que nem todos podiam participar do ambiente acolhedor e afetivo 

promovido na Escola por algumas das suas profissionais mais influentes. 

Constituía-se desse modo uma configuração social que remetia, em vários 

aspectos, à descrição da população de Winston Parva, por Norbert Elias e John 

Scotson, no livro Estabelecidos e outsiders (2000).  

                                                 
8 Recorte ampliado no Apêndice 3 (R13). 

TM

PDF Editor



 137 

 Winston Parva é o nome fictício de um povoado industrial da Inglaterra, 

onde os autores, no final da década de 1950, desenvolveram um estudo de caso, 

discutindo as relações de poder, processos de construção identitária e laços de 

interdependência dos seus habitantes. À primeira vista, tratava-se de uma 

comunidade homogênea, levando-se em conta os indicadores sociológicos mais 

usuais, tais como ocupação profissional, renda e nível de escolaridade. Entretanto, 

para seus habitantes, havia uma distinção clara e bem justificada: um grupo, com 

maior tempo de moradia naquele local, diferenciava-se dos demais, 

estigmatizando-os de diversas formas e excluindo-os das posições de poder 

significativas para aquele grupo. Elias & Scotson focam, nesse estudo etnográfico, 

as estratégias de delimitação das fronteiras entre os grupos, principalmente, por 

parte dos “estabelecidos”, assim como as questões de poder envolvidas nesses 

processos. Para a presente discussão, sua análise está sendo lembrada por destacar 

elementos da dinâmica das relações interpessoais desse tipo de configuração 

social que podem tornar mais claro o caráter excludente que a ênfase na 

afetividade no diálogo entre adultos e adolescentes percebida na Escola dos 

Murais podia adquirir. 

 O aspecto de maior interesse nesse caso é a própria divisão entre 

estabelecidos e outsiders, que ganhava contornos específicos no contexto em 

discussão. Diferentemente daquela comunidade inglesa, na EM, as fronteiras entre 

esses grupos era bastante fluida, não apenas pela já ressaltada diversidade discente 

e docente, como principalmente pela característica da estrutura escolar de 

renovação permanente do alunado. Além disso, membros do grupo que pode ser 

identificado como “estabelecido” nesse contexto nem sempre estariam de acordo 

quanto à composição do seu próprio agrupamento: eventualmente, alunos 

pareciam ser considerados estabelecidos por alguns adultos e outsiders por outros. 

Entretanto, segundo os registros das observações e entrevistas que realizei, havia 

um “nós” e um “eles”, em especial, por parte de professoras e gestoras, mas 

também por parte de alunos, ainda que em menor escala.  

 Entre as professoras, esse “nós” apareceu mais nas entrevistas formais do 

que nas informais, em situação próxima à descrita por Elias e Scotson acerca das 

entrevistas que realizaram com os habitantes de Winston Parva. Enquanto nas 

conversas cotidianas que travávamos emergiam queixas e críticas quanto a 

diversos aspectos da EM, no momento da palavra gravada, destacou-se a coesão 
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na maior parte dos depoimentos quando as perguntas indagavam sobre a Escola: 

uma boa escola, poucos ou mesmo nenhum problema. Por outro lado, se o foco da 

pergunta da entrevista estava nos alunos, apontaram-se, na maior parte das 

entrevistas, problemas de comportamento e limitações no trabalho pedagógico 

desenvolvido. Considero significativo que as duas professoras entrevistadas que 

questionaram com maior vigor alguns aspectos da EM eram evidentes outsiders, 

com problemas – explícitos e assumidos por ambas as partes – no relacionamento 

com as gestoras.  

Em Winston Parva, logo ficou muito patente que as respostas recebidas nas 
entrevistas ou noutros contextos, particularmente as que diziam respeito às 
configurações existentes dentro dos vários bairros e entre eles, não eram, para 
começar, a expressão de idéias separadamente formadas, por cada indivíduo. As 
respostas individuais eram parte integrante das crenças e atitudes comuns, mantidas 
por várias formas de pressão e controle sociais, sobretudo na Zona 2, onde a coesão 
entre os vizinhos era relativamente alta, e também pelas pressões de uma situação 
comum, especialmente na Zona 3, onde a coesão era menor. Em outras palavras, 
elas representavam variações individuais das crenças e atitudes padronizadas que 
circulavam nessas áreas. (Elias & Scotson, 2000, p. 54)9 

 
 Eventualmente, aspectos da Escola que foram mencionados em entrevistas 

não foram confirmados por suas práticas não discursivas cotidianas, como no 

exemplo que se segue. 

E – [a gente usa o projeto político-pedagógico como um meio de fazer a escola 
funcionar, né? Então, tá tudo ali, métodos de avaliação e a escola funciona. A 
escola funciona com projetos e a gente tenta fazer disso uma escola diferente, eu 
acho que a gente consegue. O aluno não tem aula, ele não vai embora, ele fica na 
escola, sabe?” (entrevista com professora10) 
 
Entre os alunos, pude registrar situação semelhante, ainda que em menor 

proporção e com algumas especificidades. 

Caetano – Não, eu acho que eles não são rígidos com os alunos. É... se acontece 
alguma coisa grave, eles... ela não faz... ela não faz... ela não tem uma ação 
drástica contra eles. Por exemplo, aconteceu casos de furtos aqui no colégio, os 
alunos se revelaram pra direção e não aconteceu nada! Isso não é uma coisa que 
deve acontecer. Mas... apesar dela, tá... ela também gosta mais de um grupo... das 
pessoas mais antigas, as mais quietas também, que não vão lá pra diretoria, ela 
trata de uma maneira diferente, ela... Quando você vai pedir alguma coisa na 
diretoria ela te trata melhor, entendeu? Se você é um pouco bagunceiro11 e vai lá, 
na diretoria, ela te trata meio: ‘Espera agora que tô falando aqui!’ Entendeu? Ela 
vai te tratar de uma maneira diferente, que eu também não acho legal. 

                                                 
9 Nessa análise, os habitantes da Zona 2 seriam os “estabelecidos” e os da Zona 3, os “outsiders”. 
10 Recorte ampliado no Apêndice 3 (R16). 
11 Caetano, nesse momento, parece descrever a si próprio: aluno com boas notas e comportamento 
às vezes um pouco agitado, porém, em geral, respeitoso no espaço escolar, parecia ser colocado no 
lugar de outsider por algumas profissionais da Escola. 
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Sabrina – Eu discordo tudo de você. Porque, primeiro, ele entrou nesse ano, não 
conhece a diretora, ela mal fala com ele, e ele não gosta da Escola. Mas também... 
tem uma coisa que eu concordo com ele. Houve esse furto e ela não fez nada, 
realmente se entregaram, é... Eu achei um absurdo dela não ter feito nada, não ter 
telefonado pros pais, ela fez uma reunião, eu não estava lá, lógico, só que eu acho 
que ela... Esse pessoal que se entregou, ela não falou com os pais, então, assim, não 
deu... Deixou meio aberto que se fizesse de novo ia acontecer a mesma coisa.12 

 
 Apesar de a aluna Sabrina não sustentar uma defesa incondicional da Escola 

e da direção e chegar a reconhecer alguns problemas, parecia importante ressaltar 

naquele espaço – isto é, para mim, uma personagem externa – a fronteira 

estabelecidos-outsiders, deslegitimando a fala do colega Caetano, com a 

justificativa do seu pouco tempo e pouco afeto pela EM, mesmo quando com ele 

concordava13. Acredito, porém, que, entre os alunos, essa divisão, apesar de 

presente, não era tão forte como entre os professores, porque havia outras 

demarcações concernentes às relações entre os diferentes grupos que se formavam 

entre eles próprios, que competiam com as questões da Escola que envolviam os 

adultos.  

 Os vínculos entre os componentes do grupo aqui considerado como 

estabelecido eram geralmente instáveis, mas traziam marca semelhante ao 

relatado sobre Winston Parva: também na EM percebiam-se laços antigos, por 

vezes familiares, não apenas entre professores, como também entre alunos. Por 

exemplo, a mãe de uma das professoras, personagem central na cultura do afeto 

naquele espaço, já havia trabalhado como professora da Escola, durante trinta 

anos. Era também comum o ingresso de alunos na EM decorrente de parentesco 

ou amizade com profissionais da Escola ou com outros alunos e ex-alunos, o que 

é usual em qualquer instituição escolar, mas estava mais flagrante naquele espaço, 

por se tratar de escola prestigiada na Rede. Contudo, os vínculos familiares e por 

amizade não eram os únicos traços definidores da condição de estabelecidos ou 

outsiders, pois mais relevante parecia ser um certo tipo de adesão ou não àquela 

comunidade.  

O assunto agora é a avaliação que havia sido feita pelas professoras, a pedido da 
SME. ‘Você vê como a Escola está repartida, como tem professor que defende a 
Escola e tem professor que não quer nem saber’. Já tinha falado (não vi como 

                                                 
12 Recorte ampliado no Apêndice 3 (R14). 
13 Postura semelhante foi registrada em outros momentos dessa mesma entrevista. 
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começou o assunto), em tom de reclamação, que haviam posto na avaliação que a 
Escola era ‘suja, indisciplinada’ [...]. (caderno de campo 3, 19/7)14 

 
 Esperava-se, portanto, que o coletivo de professoras funcionasse como um 

grupo, coeso e defensivo em relação a supostas ameaças externas, como a 

avaliação parecia ser entendida. 

 Essa coesão também se projetava em relação aos alunos, de diferentes 

maneiras. Em circunstâncias diversas, por exemplo, gestora e professoras 

diferenciaram as “crias” da Escola e os recém-chegados.  

E – Aqui o grande problema de relação, são os alunos novos que entram na escola. 
Porque a gente não pode ter um CA a oitava série sem aluno novo, que seria 
maravilhoso. Porque nosso aluno de CA, se ele está na sétima, oitava série, se ele é 
nosso sempre, não dá trabalho nenhum, ele já conhece como a escola funciona e ele 
funciona de acordo com a escola. (entrevista com professora)15 

 
 Depois de ouvir várias referências a essa diferenciação entre os alunos, 

passei a procurar saber do ano do ingresso, sempre que me interessava por 

questões que envolviam estudantes ou com eles interagia, mas não consegui 

perceber um padrão mais regular de comportamento em função do tempo como 

aluno da EM. Avalio que se afirmava com esse enunciado menos a composição 

efetiva do grupo estabelecido e mais a coesão e as características positivas de 

distinção desejadas pelos membros mais identificados com aquela comunidade 

escolar.  

 Freqüentemente, traços da cultura jovem/adolescente valorizados para além 

dos muros escolares se mostraram excluídos do perfil esperado dos estabelecidos. 

Modos de vestir e de falar não eram reconhecidos como diferenças culturais, mas 

sim como sinais de descaminho dos seus portadores. “Vocês viram o cabelo do 

Saulo? Deus me livre!” (professora Sandra)16 – seguiram-se a esse enunciado 

comentários diversos das professoras que estavam na sala, que reforçavam o tom 

de reprovação da fala da professora Sandra, apesar de não se verbalizar nenhuma 

crítica objetiva. De objetivo, ficava a certeza de se tratar de um outsider, pois os 

estabelecidos deveriam se apresentar na Escola de acordo com padrões estéticos 

definidos pela cultura adulta local. 

                                                 
14 Esse registro foi feito durante o segundo conselho de classe. Não tenho anotações sobre a 
continuação dessa conversa. 
15 Recorte ampliado no Apêndice 3 (R17). 
16 Observação da sala de professores, horário de recreio, em 7/6 (caderno de campo 3). 
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 A imagem de um corpo discente que não era como os demais da escola 

pública, antes de tudo, pela perspectiva de continuidade dos estudos, parecia 

mesmo ter bastante importância para a constituição e manutenção da identidade 

do grupo estabelecido e se fazia presente no cotidiano da Escola. Logo no 

primeiro contato com uma das gestoras, fui informada de que os alunos que 

atendia eram “concurseiros”, pois estavam ali se preparando para prestar exames 

admissionais para escolas públicas de prestígio da cidade, como o Colégio Pedro 

II, o Cefet, o CAp da UFRJ, ou concursos de bolsas de estudos em escolas 

privadas da região. Nas aulas das duas séries observadas, a freqüência da menção 

a concursos e de enunciados que desvalorizavam o ensino médio oferecido pela 

rede estadual me fazia pensar em como se sentiriam aqueles que não estavam 

envolvidos com algum tipo de concurso. Fiz, então, um levantamento entre os 

alunos das turmas de 8ª série, para identificar quem e quantos pretendiam fazer 

concursos naquele ano. O resultado confirmou apenas parcialmente a afirmação 

da gestora citada: de fato, cerca de 60% dos alunos da 8ª série afirmaram que se 

candidatariam a concursos de bolsas ou de admissão, mas isso logicamente 

implicava que outros 40% não o fariam. Na verdade, acredito poder afirmar que 

este último percentual devia ser ainda maior, pois foi visível que, em alguns casos, 

alunos falsearam sua resposta, aderindo ao valor que predominava naquele 

ambiente, ou seja, incluindo-se no grupo dos “concurseiros”, ainda que fossem 

seguir seus estudos na rede estadual. Mesmo que se considerem apenas as 

informações declaradas, é fato que existia um número significativo de alunos que 

ficariam excluídos do propósito declarado do trabalho pedagógico da Escola, o 

que possivelmente explica o alto índice de faltas nessa série, assim como a 

ocorrência mais freqüente de problemas comportamentais nas turmas desses 

alunos, em especial, no espaço da sala de aula. Se nas turmas de sétima série 

observadas, o maior problema para a produtividade de algumas aulas era a 

dispersão, nas oitavas, além dessa mesma questão, somava-se ainda a atitude que 

nomeio aqui como ruptura, por parte de alguns alunos não “concurseiros”. 

 Identifico como ruptura atitudes discentes que têm o claro propósito de 

inviabilizar o trabalho pedagógico escolar. Exemplifico: o desenho de órgãos 

genitais em uma carteira constitui vandalismo e dano ao patrimônio público 

(caderno de campo 2, 14/6), mas sabemos que a intenção pode ter sido apenas um 

gracejo com o colega que estava próximo naquele momento, sem o objetivo de 
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impedir uma aula de acontecer ou mesmo de danificar o mobiliário, ainda que este 

seja um dos efeitos desse gesto; quando um aluno, que não trouxe qualquer 

material para uma aula e não está acompanhando as atividades coletivas desse 

encontro, bate diversas vezes na divisória de ferro da sala de aula, gerando um 

barulho insuportável e acusa a turma do lado de tê-lo feito (ficha de observação, 

23/10), isso representa um tipo de ruptura – ruptura com o coletivo escolar, 

ruptura com a escola, ruptura com seu próprio processo de ensino-aprendizagem. 

 A dificuldade com as aulas nas turmas de 8ª série, tanto no turno da manhã 

como no da tarde, apesar de não ser unanimidade entre as professoras, foi assunto 

recorrente nas minhas observações da sala de professores e também esteve 

presente nas entrevistas. A professora Hilda fez a seguinte declaração, na sua 

entrevista: “A 8ª série, realmente, se eu pudesse sair correndo, eu sairia.”17. 

Ponderou ainda que seria possível que essas questões de comportamento se 

devessem à convicção, por parte dos alunos, de que não haveria reprovações 

naquela série, o que de fato ocorreu no ano da pesquisa. Entretanto, a aula em que 

se deu o caso das batidas na divisória merece um relato mais detalhado, pois 

sinaliza que é possível que a divisão estabelecidos-outsiders também colaborasse 

para esse quadro mais difícil nas turmas de oitava série.  

 Após se ausentar por uma semana, em função de compromissos com a 

própria EM, a professora entra em sala e logo se dirige a alguns alunos sentados 

nas primeiras fileiras e pergunta sobre a prova do Cefet, que havia ocorrido no 

final de semana anterior àquela aula. Enquanto conversa com esses alunos, vários 

outros fazem piadas diversas acerca do concurso, por vezes simulando tê-lo feito, 

para atrair a atenção da professora, e logo se desmentindo, em meio a risadas. A 

professora não dá atenção a essas brincadeiras e segue no seu assunto com a 

minoria de alunos “concurseiros” da turma, enquanto a agitação do ambiente vai 

crescendo; um grupo torna-se mais ruidoso, e ela deles se aproxima e fala, em tom 

de irritação: “Há uma semana eu tô fora dessa Escola, eu tenho amizade nessa 

turma, pode não ser com vocês [...]” – não pude ouvir o que continuou falando em 

voz mais baixa, mas pude entender ainda quando perguntou se eles não podiam 

“sossegar enquanto isso”. Pouco depois disso, encerrou o assunto sobre o 

concurso e iniciou a aula, seguramente improdutiva para a maior parte da turma e 

                                                 
17 Recorte ampliado no Apêndice 3 (R18). 
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exaustiva para a professora. Além do barulho18 produzido repetidas vezes por um 

aluno com batidas dissimuladas na divisória da sala, alunos sentados na parte de 

trás jogavam bolinhas de papel nos alunos da frente, o que gerava reclamações de 

um lado e risos de outro; a voz da professora ia ficando cada vez mais alta e seu 

esforço e desgaste eram visíveis.  

 Em termos gerais, parecia que alguns outsiders colocavam-se sem ruído 

nesse lugar, enquanto outros se voltavam contra o trabalho escolar, e, conforme já 

assinalado, minorias podem significar – e significaram, em diversas aulas 

observadas – muito transtorno para o trabalho escolar cotidiano. Além disso, em 

termos gerais, as observações na 8ª série indicaram que o diálogo baseado nos 

vínculos afetivos parecia menos eficaz junto aos alunos mais velhos, ou mais 

amadurecidos física e comportamentalmente. Por outro lado, também podia 

acontecer de não funcionar entre alunos sem defasagem idade-série, com bom 

rendimento nos estudos e comportamento geralmente respeitoso:  

Caetano – [...] Eu acho... como eu já disse, ela exclui a sala. Quem é do grupinho 
que puxa o saco dela tem todas as atividades que... que... que ela propõe. Ela só 
chama pra [atividade externa], essas coisas, só quem é do grupinho dela. 19.  

 
 As observações das aulas nessa turma não confirmaram a motivação por ele 

apontada, pois não presenciei nada que indicasse que a inclusão-exclusão de 

estudantes do círculo do afeto se devesse a algo que pudesse ser banalizado como 

“puxar o saco”: os fatores determinantes da situação dos alunos nesse círculo não 

eram facilmente identificáveis e não cheguei a nenhuma interpretação mais segura 

nesse sentido. Esse enunciado, de todo modo, expressava a percepção de injustiça 

que a seleção difusa do afeto suscitava.  

 

4.3 
Personalização da regulação do coletivo escolar 
 
 O depoimento acima citado também se remete a outro aspecto da opção pela 

via afetiva no diálogo adulto-adolescente na Escola dos Murais, que era a 

tendência à personalização e à arbitrariedade em atos de regulação daquele 
                                                 
18 Vale descrever essa sala de aula, como mais um exemplo do impacto da precariedade material 
no trabalho didático da Escola: tratava-se de uma sala que foi dividida em duas, por meio de uma 
divisória, que não somente não isolava acusticamente as duas salas de aula que ali se instalaram, 
como produzia um som alto e desagradável quando nela se batia, não necessariamente com muita 
força. Para entrar e sair da sala dessa turma que observei, tínhamos de passar pela outra, 
interrompendo a aula da turma vizinha. Inacreditável. 
19 Recorte ampliado no Apêndice 3 (R19). 
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coletivo, já detectada quando da análise do gênero de discurso afetivo-familiar 

privilegiado por personagens influentes daquele cenário, e materializada também 

em pequenos privilégios de diversas ordens concedidos aos “estabelecidos”.  

 Entre os casos com esse teor registrados nos cadernos de campo, destaco o 

caso de um concurso nacional do qual a Escola participou, como relato exemplar: 

uma estudante não comparece no dia da prova de seleção dos alunos que 

representariam a EM nesse concurso, mas pode fazer a testagem no dia seguinte, 

posto, segundo uma das gestoras, se tratar de boa aluna, apesar das acusações por 

parte de outros alunos de que a estudante em questão teria tido acesso à prova na 

véspera, no curso preparatório que freqüentava – era uma aluna que, no período da 

pesquisa, faltou muitas aulas, parecendo estar mais envolvida com esse curso 

preparatório do que com a Escola que representaria. 

 É interessante pensar sobre o diálogo estabelecido nesses e em outros casos 

semelhantes, entre os adultos e os adolescentes da pesquisa, em articulação com 

suas questões de regulação enquanto coletivo. Estive presente, fazendo 

observação de uma das turmas de 8ª série, quando da visita de uma das gestoras, 

para tratar dessa questão, e fiz as seguintes anotações: 

Lis [gestora] entra em sala, segundo Alice [professora], ‘para esclarecer algumas 
coisas’. A questão é a [concurso]. Disse que a prova teve grande índice de faltas, 
porque chovia muito, e que ‘catou alunos pela Escola’. Lis enfatizou muito que não 
houve ‘maldade’ da parte deles [...] A prova já tinha sido exposta, no turno da 
tarde, mas abriram uma exceção para Renata, primeira colocada no ‘simuladão’. 
[...] Alunos teriam dito que a aluna já tinha feito essa prova no dia anterior, no 
Radical20; Lis esclarece que a inclusão da aluna independeria do resultado da 
prova; defendeu que é um direito dela dar esse prêmio para a aluna, que participou 
espontaneamente do ‘simuladão’, mas que, diante das reclamações dos alunos, ia 
tirar a aluna da competição. Hoje veio o pai da aluna, porque a filha teria ouvido 
comentários maldosos sobre a sua participação, e Lis esclareceu que não tinha 
nenhum julgamento negativo em relação a ela, que continuaria sendo a boa aluna 
que sempre foi. ‘[...] só que por ela ser uma boa aluna, uma ótima aluna, 
resolvemos dar uma segunda chance’. Delegou à turma a decisão de enviá-la ou 
não, dizendo ainda ‘Eu só queria premiar uma boa aluna’ e ‘Vocês são contra tudo 
mesmo, é da idade.’ Aí perguntou se alguém se opunha, ninguém se manifestou, 
aliás, nenhum aluno falou em toda essa conversa-sermão. (caderno de campo 3, 
30/8) 

 
 Já no momento de anotação do evento, chamou minha atenção que o tom da 

fala da gestora era mais de repreensão do que de explicação ou de discussão: com 

freqüência era esse o tratamento dispensado naquele espaço aos questionamentos 

dos alunos quanto a atitudes de professoras e gestoras. De fato, como explicitado 

                                                 
20 Curso preparatório para provas de admissão em escolas de ensino médio. 
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pelo conteúdo dos seus enunciados, a gestora entendia como direito seu o arbítrio 

quanto ao representante da Escola, independentemente das regras do concurso. 

Alguns alunos que já haviam comentado comigo a respeito desse episódio, 

desaprovando o encaminhamento do caso, não se manifestaram, o que suscitou 

minha curiosidade: nesse mesmo dia, pude perguntar a dois deles o que tinham 

achado da explicação da gestora, e ambos disseram que continuaram avaliando 

como injusta a indicação da aluna, alegando que havia outros estudantes que 

faltaram a prova e não tiveram a mesma segunda chance; perguntei, então, por que 

não se manifestaram em sala, quando o assunto foi tratado, e eles pareceram ficar 

constrangidos, disseram “sei lá”, não conseguiram se justificar. A meu ver, no 

diálogo travado entre a gestora e a turma, não havia lugar para contestação: 

divergir ali seria ofensivo, seria duvidar da boa intenção de alguém querido pela 

maioria. Além disso, conforme já sublinhado no capítulo anterior, o 

questionamento da turma era deslegitimado pela associação da sua crítica à idade 

adolescente, afinal, adolescentes “são contra tudo mesmo”. 

 Não era, no entanto, um encaminhamento exclusivo das gestoras. Em 

termos gerais, a regulação do coletivo na EM tendia à secundarização das regras 

públicas, em favor do arbítrio dos adultos daquele espaço. Mas para a 

interpretação dessa observação é importante destacar uma informação dada, em 

entrevista, por uma das gestoras: afirmou não ter autonomia para definir um 

regimento para a Escola, o que pode explicar, ao menos parcialmente, a 

necessidade desse tipo de encaminhamento. 

 Desse modo, reproduziam-se, reforçavam-se e renovavam-se, 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 
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colocado possível para os sujeitos envolvidos proporcionava uma série de 

realizações que não podem ser ignoradas ou menosprezadas; todavia, a 

predominância do diálogo baseado na afetividade parecia se relacionar com uma 

regulação informal, personalizada e muitas vezes arbitrária daquele coletivo. Para 

além dos limites da sua eficácia prática – expressos, principalmente, na incômoda 

constituição e atuação do grupo dos outsiders, minoritário, porém ativo – a 

regulação do coletivo da Escola dos Murais por meio do diálogo afetivo-familiar 

entre adultos e adolescentes em algumas ocasiões pareceu implicar práticas e 

valores que de certa forma espelhavam, mas também reproduziam, naquele 

cotidiano, as tradições políticas nacionais acima destacadas. Regras públicas 

tendiam a ser secundarizadas, e o arbítrio dos adultos em posição de poder, a 

substituí-las.  

 A relação que alguns alunos desenvolviam com a noção de lei e de direitos 

aponta outra faceta desse quadro:  

Francisco [aluno da 8ª série] diz que a professora mandou ele me contar ‘o que eu 
fiz, mas não sei o quê que eu fiz’. Sempre rindo, com a conversa em tom ameno – 
ele é muito simpático, pareceu à vontade –, perguntei se ele não sabia mesmo o que 
tinha feito; ele disse que era porque ele tinha dado apoio ao Beto e, muito sério, 
que ‘É direito do cidadão brasileiro apoiar o que ele quiser!’; perguntei ‘É 
mesmo?’; lembrei que ele apoiou sim, mas de forma ruidosa, em pé, atrapalhando 
completamente o espaço coletivo, que é o da aula; lembrei também que ele não 
poderia negar, porque eu estava ali do lado dele e tinha visto tudo – ele fez uma 
cara engraçada, como que pego em flagrante, e caiu na gargalhada; perguntei se era 
direito dele atrapalhar o coletivo, ele disse que não. [...] Sobre Lis [uma das 
gestoras], ele disse, feliz, que ela gosta dele (usou esse verbo) e que ‘faz vista 
grossa pro que eu faço’; deu exemplo de ter sido expulso da aula de [...], e ela ter 
dito para ele não ligar e ficar por lá, sem perturbar.” (caderno de campo 3, 30/8)21 

  

 O que foi mais marcante na fala desse aluno foi o tom do enunciado sobre o 

“direito do cidadão brasileiro”: possivelmente, se eu não tivesse presenciado o 

evento, tenderia a acreditar na sua versão, tamanha a seriedade da sua fala. No 

entanto, sua reação quando lembrei-lhe que eu testemunhara o ocorrido 

evidenciou não somente que ele estava manipulando o discurso do direito, como 

também que o fazia de forma intencional. A ordem legal não foi ali evocada em 
                                                 
21 Trata-se de uma situação complicada que vivi em uma das primeiras observações de aula em 
uma das turmas de 8ª série: a professora em sala pediu que esse e outro aluno conversassem 
comigo, ainda no decorrer da sua aula, sentando-se perto de mim, na parte de trás da sala, porque 
eu estaria fazendo um “relatório” (não especificou sobre o que seria), e ela queria que eles me 
contassem o ocorrido, que, na verdade, eu presenciara. Não quis contestá-la diante da turma, mas 
nessa mesma conversa expliquei para os alunos envolvidos sobre os propósitos do meu trabalho, 
tranqüilizando-os quanto à privacidade dos meus escritos; logo no final da aula, fiz o mesmo 
esclarecimento para a professora. 
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função da regulação do coletivo, mas sim de um objetivo privado e dissimulado. 

Por fim, justificou sua atitude dizendo que não gostava daquela aula e fez diversas 

críticas às práticas da professora em questão – algumas eram até pertinentes, mas 

o que se discute aqui é o caminho escolhido pelo aluno para contestar as práticas 

que criticava.  

 Esse registro aponta ainda que a inobservância de regras públicas fazia parte 

da rotina da instituição, não era desvio outsider. Embora não tenha tido 

oportunidade de ouvir outras versões acerca do episódio da sua expulsão de sala 

de aula, seu entendimento é o que importa para esta discussão: ele afirmou se 

considerar querido por essa gestora e associou a esse sentimento uma suposta 

“vista grossa” em relação a comportamentos seus que ele mesmo parecia ver 

como impróprios.  

 Na verdade, não se tratava de favorecimento desse aluno específico. Fazia 

parte do processo de construção de vínculos afetivos com os estudantes – em 

especial com os mais velhos e mais resistentes ao trabalho escolar –, o 

investimento em conversas no lugar de punição por atos considerados como 

indisciplina. A opção por esse tipo de via dialógica, contudo, se revestia de 

algumas características que reforçavam aspectos personalistas já assinalados na 

regulação daquele coletivo escolar. Talvez não houvesse sentido punir os alunos e 

uma conversa fosse de fato mais eficiente para contornar os problemas de 

comportamento enfrentados pela EM. No entanto, para o restante da comunidade 

discente, o entendimento mais geral era de que a impunidade predominava na 

Escola. 

Soraia – Ela é uma fofa, assim, com a gente, sabe, ela, tipo, dirige os alunos muito 
bem, ela conversa, mas, assim, tem coisas que acontecem na escola que ela 
esquece, ela… ela deixa parado. (entrevista com alunos da 8ª série)22 

 
Sabrina – [...] Houve esse furto e ela não fez nada, realmente se entregaram, é... Eu 
achei um absurdo dela não ter feito nada, não ter telefonado pros pais, ela fez uma 
reunião, eu não estava lá, lógico, só que eu acho que ela... Esse pessoal que se 
entregou, ela não falou com os pais, então, assim, não deu... Deixou meio aberto, 
que se fizesse de novo ia acontecer a mesma coisa. (entrevista com alunos da 7ª 
série)23 

  

 Este último trecho de entrevista é especialmente interessante, porque se 

refere a um caso já mencionado neste relato e sobre o qual pude conversar com a 
                                                 
22 Recorte ampliado no Apêndice 3 (R20). 
23 Trecho de entrevista já citado na página 137. 
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gestora citada. Segundo seu depoimento em entrevista, as famílias dos envolvidos 

foram chamadas e ela avaliou que essa providência teria sido suficiente para 

prevenir novos roubos. Contudo, a turma onde se deu o furto não teve um retorno 

oficial da situação, restando-lhe apenas os muitos boatos que circularam pela 

Escola a esse respeito. O diálogo, portanto, adquiriu nessa situação um caráter 

privado, que parecia não dizer respeito ao restante da comunidade, que, no 

entanto, estava envolvida como vítima direta ou potencial dos roubos ocorridos. 

Nesse e em outros casos semelhantes, a versão que circulava na EM e que 

expressava o entendimento mais geral desse tipo de situação era a da impunidade. 

Poder-se-ia, possivelmente com alguma razão, interpretar esse quadro como 

resistência a formas alternativas de encaminhamento de questões de 

comportamento discente que não as tradicionais punições; porém, o que pretendo 

destacar aqui é que essa opção não era discutida com o coletivo escolar, 

permanecendo em âmbito privado, mesmo quando afetava esse coletivo.  

 Nessa entrevista, a gestora em questão expôs sua descrença nos caminhos 

jurídico-formais para resolução dos problemas de comportamento que enfrentava 

na Escola. Relatou um caso, ocorrido havia cerca de quatro anos, em que uma 

aluna que praticava furtos na EM foi encaminhada para uma DPCA e hoje se 

encontra prostituída, além de a direção ter sido, na época, ameaçada de 

exoneração, porque um procurador a teria acusado de condução inadequada do 

caso. 

E – Isso me marcou muito, então, quando eu tenho que encaminhar um aluno pro 
Conselho Tutelar, eu penso duas vezes, porque eles vão pro Conselho Tutelar, nada 
resolvem e quando voltam, voltam pior. Porque eles chegam lá e vêem que nada 
fizeram com eles, e eles se sentem poderosíssimos, entendeu? E chegam aqui 
fazendo coisa pior. (entrevista com uma das gestoras)24 

 
 Não tive oportunidade de conhecer outros relatos desse caso, nem quanto à 

efetiva atuação do Conselho Tutelar da região, mas a fragilidade do nosso 

aparelho jurídico é notória e diariamente publicizada nos nossos jornais. Portanto, 

além da precariedade – principalmente em termos de pessoal, em número e 

qualificação suficientes para as necessidades da Escola – esse contexto maior de 

debilidade cultural e institucional da ordem jurídico-legal no país provavelmente 

contribuía de modo significativo para a dificuldade que percebi naquela 

                                                 
24 Recorte ampliado no Apêndice 3 (R21). 
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comunidade em articular a via afetiva com a via legal-formal nas relações e 

ordenação daquele coletivo escolar.   

 Existem, no entanto, outros aspectos que pareciam também condicionar as 

possibilidades de diálogo na Escola dos Murais. 

 

4.4 
Autoridade e declínio da instituição 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? 

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)25 

 
 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, 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 podem ser 

                                                 
25 Recorte ampliado no Apêndice 3 (R22). 
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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. 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: a “chibata” 

apareceu na forma de regras claras e coerentes, o que foi reconhecido e valorizado 

pelos alunos em entrevistas formais e informais26. 

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

Dubet 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 ordem, 
                                                 
26 A generalização se justifica: houve unanimidade entre os alunos nesse ponto – todos afirmaram 
a qualidade da sua aula. Observe-se que alunos de grupos bastante diferenciados entre si 
compartilhavam essa avaliação. 
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segundo qualquer projeto ou segundo qualquer hierarquia que não a concorrência 

pela conquista de mercados e de públicos” (2002, p. 5527). 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. 33828). 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. 9-1129). Interessa para a presente análise sua teorização a respeito das 

mudanças vividas pelas instituições sociais nas últimas décadas, por destacar 

elementos que compõem o quadro sociocultural mais amplo que contextualizava e 

afetava as condições do diálogo intergeracional na EM. 

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

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

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 

                                                 
27 “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”.  
28 “Que changent le déclin et les mutations du programme institutionnel dans les processus de 
socialisation?”. 
29 “travail sur autrui”. 
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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; 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. 5330) 

 
 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 a reinvenção 

cotidiana do uniforme, por parte dos alunos da EM, que, trazendo para o espaço 

escolar a vida juvenil traduzida em mil adereços imprevistos no desenho 

homogeneizador da calça jeans e camiseta padrão, evidenciava a pertinência dessa 

argumentação de Dubet também no contexto desta pesquisa. 

 A personalização na regulação do cotidiano escolar percebida no caso aqui 

discutido também é abordada por esse autor, no quadro do declínio das 

instituições. Na ausência ou desestabilização da ordenação institucional, que 

                                                 
30 “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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definia papéis e regras de atuação e convívio, impõe-se 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. 15131) 

 
 Dubet toca ainda em outro aspecto desse quadro de desinstitucionalização 

da escola que já foi abordado neste item: a questão do direito. Na avaliação desse 

autor, a solução judicial não condiz com o programa institucional – “A instituição 

não gosta do direito” (ibid., p. 38932): nos termos institucionais, o papel definido 

para o professor 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, tenho registrado no caderno de campo 3, a 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!”. 

 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? 

 Corti e Souza (2004) lembram que o ECA foi uma conquista dos 

movimentos sociais, que, amparados na Convenção Internacional sobre os 

Direitos da Criança, de 1989, conseguiram implementar nova perspectiva jurídica 

para essa faixa etária. O Estatuto traz uma visão integral para a proteção da 

criança e do adolescente, regulando seus direitos no ambiente familiar, na 
                                                 
31 “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.” 
32 “L’institution n’aime pas le droit”. 
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educação e no lazer. Tem o mérito de tornar passado a Lei da Política do Bem-

Estar do Menor, de 1964, e o Código de Menores, de 1979, que visavam apenas 

uma parcela da população infanto-juvenil, aquela envolvida em situações de 

crime, marginalidade e abandono. Entretanto, as autoras questionam a 

aproximação da adolescência à infância colocada pelo Estatuto, na medida em que 

ignora especificidades socioculturais desse grupo etário, como a necessidade de 

espaço para construção de uma autonomia que seria inviável nos anos da infância. 

Não seria a adolescência, ou ao menos uma parte dela, uma etapa de um período 
maior da vida que chamamos de juventude? Ou o adolescente seria apenas uma 
criança crescida, mais próxima da infância do que da juventude? Será que os 
desejos, as necessidades e os dilemas de um rapaz ou uma moça prestes a 
completar 16 anos se aproximam mais daqueles vividos por alguém de 11 anos ou 
alguém de 19 anos? E será que as questões vividas por um rapaz ou uma moça de 
22 anos estão mais próximas das vividas por alguém de 17 anos ou de 40 anos? 
(ibid., p. 79) 

 
 É importante ressaltar que as autoras explicitam não negar o ECA e nele 

reconhecem importantes avanços jurídicos e culturais no trato com os 

adolescentes, que não devem retroceder. Pretendem, com sua crítica, “buscar 

meios de avançar para uma visão jurídica um pouco mais complexa, mas tão 

democrática quanto a que é afirmada no Estatuto” (ibid., p. 80). 

 A referência à reflexão de Corti & Souza tem o propósito de destacar que há 

críticas de diversas matizes ao ECA, inclusive contrastantes entre si, como se 

percebe quando se comparam seus argumentos com enunciados correntes na EM a 

esse respeito, das merendeiras às gestoras. No entanto, 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 do programa institucional (Dubet, 2002, p. 390). 

 A negociação democrática nos ambientes escolares, enquanto alternativa às 

regras “sagradas” da instituição (ibid., p. 396), também é discutida por esse autor. 

Ressalta que a ordem democrática impõe explicações e justificativas para os atos 

de regulação, mas pondera que há limites nesse caminho, na medida em que o 

ideal democrático supõe igualdade entre os participantes do seu processo, o que 

não ocorre quando se trata de professores e alunos, pois, nesse caso, a 

desigualdade seria intrínseca ao próprio sentido do coletivo em discussão.  
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 No Brasil, a proposta de discussão coletiva da regulação dos ambientes 

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

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

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, nunca em relação ao coletivo escolar 

como um todo – ou seja, o diálogo democrático na construção da regulação 

daquele cotidiano ficava relegado a uma escolha pessoal das professoras. Por 

outro lado, a perspectiva intercultural traz importante ponderação para as 

considerações de Dubet acerca dos limites da opção pelo diálogo democrático. Se 

pensadas em termos de diferença cultural, parte das chamadas desigualdades 

podem constituir especificidades a serem consideradas nesse debate, e não como 

seu impeditivo. Tal postura implica a revisão dos modelos da psicologia e da 

sociologia discutidos no capítulo anterior, que concebem a adolescência/juventude 

em termos de falta, por basearem-se em parâmetros adultocêntricos. Reconheço, 

entretanto, que, ainda assim, persistiriam limites decorrentes de algum nível de 

desigualdade entre adultos/profissionais do ensino e adolescentes/estudantes que 

se manteria mesmo em um enfoque cultural dessa relação, colocado pela própria 

condição de tutela que reservamos para esses últimos. 

 A filósofa alemã Hanna Arendt, no texto intitulado “O que é autoridade?” 

(1979), informa sobre a trajetória histórica da construção desse conceito na cultura 

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

discussão33. 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 essa autora, a autoridade teria desaparecido do mundo moderno, 

tomando-se como referência o formato específico 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,  
                                                 
33 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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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 hegemonia do ideal democrático, a partir 

da modernidade, seriam, por definição, incompatíveis com a autoridade. 

 A meu ver, como a significação das palavras é um processo dinâmico e 

nunca acabado, poder-se-ia considerar a possibilidade de ressignificação da 

expressão autoridade, propondo-se a transição de uma autoridade tradicional e/ou 

sagrada a uma “autoridade racional legal” (Dubet, 2002, p. 37834). Entretanto, 

mais uma vez, ainda que se trabalhasse com essa possibilidade e com a 

perspectiva intercultural da relação entre adultos e adolescentes no espaço escolar, 

coloca-se a questão dos limites do debate democrático lembrada por Dubet. 

Mesmo que se buscasse entender a especificidade da condição do aluno 

adolescente mais como diferença do que como desigualdade, persistiriam 

importantes limitações, dadas pelas próprias fronteiras da racionalidade. Quando 

interesses estão em jogo, argumentos podem se apresentar como lógicos e 

cabíveis, ainda que manipulados, de modo consciente ou não, pelo desejo. Além 

disso, lidar com a adolescência é lidar com o paradoxo da construção da 

autonomia em meio à dependência. A ordem democrática escolar precisa 
                                                 
34 “autorité rationnelle légale”. 
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responder à especificidade dos sujeitos que envolve, o que inclui, nesse contexto, 

tal paradoxo. Considerando-se a situação de tutela jurídica, material e psicológica 

que reservamos para o adolescente, cabe o questionamento: até onde pode e deve 

chegar o debate democrático na escola? 

 Essa última pergunta não poderia ser respondida de forma objetiva pela 

presente pesquisa, posto que não foram identificadas situações na observação da 

EM que pudessem fundamentar qualquer resposta. Entretanto, como se verá a 

seguir, a observação das aulas de turmas de 7ª e de 8ª séries nessa escola 

proporcionou outros elementos relevantes para a discussão dos modos de diálogo 

que ali se praticavam e que podem contribuir para a reflexão acerca dos limites e 

das potencialidades do diálogo democrático na escola. 
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5 
Na sala de aula: dialogia, dispersão e cultura da violência 
 
 A entrada em sala de aula representou um momento diferenciado na 

pesquisa, tornando possível acompanhar em maior continuidade e detalhe 

interações professora-aluno. Em algumas situações, chegava a parecer um espaço 

à parte na Escola. Lá se acentuava a já anunciada percepção da diversidade de 

estilos de atuação docente existente na Escola dos Murais, afirmada de modo 

explícito por algumas professoras – “Não sei como vocês fazem nas outras, mas, 

na minha aula, só fala quem eu autorizo!”1 – ou simplesmente exposta nas suas 

práticas cotidianas. Também os murais diziam da especificidade daquele espaço: 

considerados nesta pesquisa como uma marca da Escola, estavam quase ausentes 

das salas de aula. Embora se desenvolvessem trabalhos passíveis de exposição nas 

turmas observadas, geralmente eram instalados em murais nos corredores da 

Escola e não nas salas de aula. Isso empobrecia esses ambientes, especialmente 

quando comparados com as salas de aula das séries iniciais, em geral coloridas e 

repletas de produções dos alunos.  

 O convívio, na sala de professores, com as profissionais responsáveis pelas 

séries pesquisadas já havia evidenciado essa diversidade do corpo docente da EM, 

mas a observação das aulas tornou possível obter elementos que fundamentassem 

de modo mais sistemático a análise das relações entre as opções didático-

pedagógicas dessas professoras e as práticas de regulação do coletivo escolar no 

espaço da sala de aula. 

 Conforme já mencionado, com exceção de uma das professoras de História, 

todas as demais concordaram com a observação das suas aulas em turmas de 

sétima e de oitava séries, em ambos os turnos de funcionamento da Escola, 

totalizando quatro turmas observadas, duas de cada série. A reação ao meu pedido 

também foi diversificada: enquanto algumas aparentaram relutância, outras se 

mostraram entusiasmadas pela oportunidade de discutir seu trabalho. Em ambos 

os casos, procurava conversar com as próprias professoras em observação, assim 

como com alunos de diferentes posições na aula2 acerca da representatividade das 

                                                 
1 Registro de fala da professora Aline, em uma das turmas de sétima série observadas (ficha de 
observação, 15/8). 
2 Penso aqui em termos de estabelecidos e outsiders. 
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aulas que assistia. Não pretendia, com essa medida, descartar aulas consideradas 

atípicas, mas sim obter mais dados que auxiliassem na sua interpretação.  

 Em sala de aula, inicialmente, minha presença pareceu ser tão notada quanto 

fora dela, ou seja, bastante. Muitas vezes, era abordada por alunos que queriam 

saber o que eu tinha registrado da aula, e alguns, de forma relativamente 

espontânea, dispunham-se a me ciceronear naquele universo, relatando sobre 

grupos de poder, padrões de relação, avaliações do trabalho das professoras, 

atuação da turma, histórias passadas da Escola. Foram geralmente muito 

receptivos e simpáticos comigo, não parecendo se incomodar com a minha 

presença, que, na maior parte do tempo, depois do impacto inicial, parecia 

esquecida nas últimas fileiras da sala de aula. Independentemente do maior ou 

menor conforto com a situação, também as professoras que abriram esse espaço 

para a pesquisa foram muito colaboradoras, disponibilizando os materiais por 

mim solicitados e atendendo aos meus freqüentes pedidos de esclarecimentos. 

Havia momentos em que essas professoras pareciam dialogar comigo nas suas 

aulas – o que se tornava perceptível pelo conteúdo das suas falas ou pelos olhares 

insistentes na minha direção – no entanto, pelas triangulações que realizei, 

acredito que a dinâmica da aula se sobrepunha à minha presença na maior parte do 

tempo da observação.  

 

5.1 
Dispersão 
 
 Atrás, sentada entre os alunos, esse lugar favorecia o estranhamento do 

familiar que me era a sala de aula, pelo próprio ineditismo dessa localização. E já 

na primeira aula observada, em uma turma de sétima série, a dispersão 

generalizada apareceu como uma forte marca daquele espaço-tempo, o que se 

confirmou no prosseguimento dessa etapa da pesquisa.  

Subo para a aula da professora Cássia, que começa com dez minutos de atraso (está 
substituindo a professora de Matemática, que faltou). [...] sua primeira fala é sobre 
atrasos dos alunos, que são avisados que não vão poder entrar em sala a partir de 
uma certa hora. Não consigo registrar que hora é essa, porque o barulho (de dentro 
e de fora da sala) é alto e estou sentada na parte de trás da sala. [...] Pede que 
alguém vá ao quadro. Percebe que ninguém fez o trabalho – essa parte é uma 
continuação do trabalho da aula anterior – e dá um tempo para que o façam naquela 
hora. Sai de sala, a turma se agita mais. Alguns de fato fazem o trabalho, 
aparentando concentração, o que é surpreendente, pois o barulho do ambiente é 
muito alto: além do barulho que vem de fora, tanto do pátio, quanto dos corredores, 
muitos dentro de sala conversam e brincam e não fazem o trabalho, enquanto 
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outros conversam e brincam, porém menos, parecem estar trabalhando ao mesmo 
tempo. Outros ainda se dispersam sem muito barulho: conferem suas figurinhas, 
mexem no celular, desenham na mesa, olham pela janela. (caderno de campo 2, 
30/5). 

 
 A continuidade das observações trouxe a constatação de que não se tratava 

de evento isolado, além de que tampouco era homogêneo. Em outras palavras, o 

relato acima não era excepcional, embora esse quadro não se repetisse de igual 

maneira em todas as aulas observadas. Inicialmente, suspeitei de horários e/ou 

aulas e condições circunstanciais: tempos pós-recreio, dias de muito calor, certos 

conteúdos, último tempo de sexta-feira, jogo do Brasil na Copa etc. Não consegui, 

entretanto, identificar padrões nessas contingências, mas a gravidade do problema 

me instigou a prosseguir no seu questionamento. 

O barulho do pátio está bem alto, mas Alice [professora] foi ao quadro resolver o 
tal problema e grande parte da turma parece tentar acompanhar. Vários alunos 
participam ou tentam participar da correção. Tomiko [aluna sentada na primeira 
fileira de carteiras da sala] responde, a professora ouve e diz que ela está certa; não 
ouvi e acho difícil que a metade de trás da turma tenha ouvido sua resposta. Louis, 
sentado na minha frente, também responde, mas Alice não ouve, aí ele a chama três 
vezes – ‘Professora! Professora! Professora!’ – ela não parece ouvir [mais tarde 
acrescentei um asterisco neste ponto do registro e comentei: ‘é sempre solícita com 
os alunos, acredito que de fato não tenha ouvido’]. Louis desiste e se aliena até o 
fim da aula, brincando sem alarde ora com seu celular, ora com Xuxu3, sentada ao 
seu lado. (caderno de campo 3, 9/8) 

 
 Vale contar um pouco sobre Louis. Diversas vezes, presenciei esse aluno ser 

discriminado por colegas devido à sua suposta homossexualidade; apesar dos 

adereços e corte de cabelo chamativos, mantinha uma postura na Escola e em sala 

de aula de bastante discrição; parecia ter apenas algumas amigas e com elas 

sempre sentava e ficava nos horários vagos ou de recreio; nas aulas que observei, 

quase sempre esse aluno parecia não participar da maior parte das atividades de 

estudo propostas pelas professoras. O problema referido no relato acima tinha sido 

apresentado como desafio pela professora, e acredito, dada a sua insistência, poder 

supor que teria sido importante para Louis ser ouvido naquele pouco freqüente 

momento de participação. Quantas vezes Louis terá tentado se integrar e desistido 

da aula diante da dificuldade e eventual impossibilidade de se comunicar com a 

professora? Quantos eventos similares aconteciam diariamente naquelas salas de 

aula? Pessoalmente, registrei vários, o que me convenceu da seriedade do 

                                                 
3 Lembro que os nomes fictícios dos alunos das turmas de 7ª série foram definidos pelos próprios, 
o que inclui a grafia desses pseudônimos. 
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problema da dispersão na sala de aula: não é possível, afinal, que todos os alunos 

sentem-se nas primeiras fileiras, de modo a ouvirem e serem ouvidos nas aulas. 

Percebi que a dispersão – originada dentro e/ou fora da sala de aula – pode ser 

altamente excludente, e passei a pensá-la como grave questão para a teoria e 

prática didáticas. 

 Na verdade, não cheguei à sala de aula com um olhar ingênuo em relação a 

essa questão. A leitura do artigo de Lélis (2005b) já me alertara para o problema 

da dispersão entre os alunos das novas gerações. Antes mesmo da publicação 

desse texto, Lélis (2005a) havia abordado a questão da dispersão entre alunos de 

grupos sociais privilegiados no artigo em que discute os resultados da 

investigação intitulada O ofício do aluno e o sentido da experiência escolar, que 

coordenara no período de 2001 a 2003, quando, com base em pesquisa empírica 

realizada em uma escola privada da cidade do Rio de Janeiro, buscou conhecer 

“como o jovem de camadas médias vive a experiência escolar” (p. 138). Nesse 

artigo, a autora assinala a dispersão “como traço distintivo dos comportamentos 

diante das práticas escolares” por parte dos jovens investigados (p. 153), e 

relaciona essa marca cultural das novas gerações com a abundância simbólica a 

que são expostos na atualidade, trabalhando com a noção de geração zapping, 

segundo proposto por Sarlo (2004). Não aborda ainda essa problemática no 

espaço da sala de aula, o que vai fazer no artigo Lidar com a dispersão: um 

desafio para o professor (2005b), no qual se dedica especificamente a essa 

questão. Toma então como base para suas reflexões a pesquisa Entre famílias e 

escola, a força da avaliação professoral, que coordenou no período de 2003 a 

2005, desenvolvida em outra escola privada da mesma cidade, “freqüentada por 

camadas médias e setores das elites cariocas” (ibid., p. 4). Nesse espaço, observou 

as aulas de todas as disciplinas de uma turma de oitava série, além de fazer 

entrevistas e aplicar questionários para alunos e professores. Embora a questão da 

dispersão não estivesse prevista nos objetivos iniciais da pesquisa, “a imersão na 

sala de aula, durante o ano de 2004, fez emergir um aspecto central para o 

entendimento hoje dos desafios que vive o professor na gestão da classe: a 

presença constante da dispersão” (id.). Nessa publicação, a autora sublinha que o 

trabalho de contenção dessa dispersão realizado pelo professor comprometia o 

tempo da aula, na medida em que implicava sucessivas interrupções dos estudos e 

atividades desenvolvidas nesses encontros. No entanto, tomando como evidência, 
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entre outros, o fato de todos os alunos dessa turma terem sido aprovados para o 

ensino médio, Lelis observa que, de todo modo, o trabalho de ensino-

aprendizagem parece se realizar. Isso a levou a questionar: “Quem sabe também 

não tenhamos que pensar em novos dispositivos para trabalhar com esses alunos?” 

(ibid., p. 12) – estudantes caracterizados em termos geracionais e 

socioeconômicos pela facilidade no acesso às novas tecnologias para lazer e 

informação, cuja atenção só se reteria por períodos de curta duração, mas que 

poderiam estar desenvolvendo capacidades de atenção simultânea a diversas 

atividades, de um modo impensável para as gerações anteriores.  

 A pesquisa na Escola dos Murais soma a essa discussão, quando aponta que 

a dispersão também pode ser um problema da escola pública, não restrito, 

portanto, aos setores médios e de elite investigados por Lelis.  

 Apesar das óbvias distâncias socioculturais que separam os estudantes das 

pesquisas dessa autora dos freqüentadores da Escola dos Murais, talvez se possam 

identificar alguns pontos em comum entre esses adolescentes, particularmente no 

que se refere à cultura zapping com que convivem e geralmente valorizam. 

Conforme argumentado no terceiro capítulo deste relato, ainda que com restrições 

diversas, o acesso ao mundo digital já se difunde entre outros grupos sociais, o 

que se colocava evidente também nas salas de aula observadas nesta pesquisa. 

 Nas turmas de sétima série, por exemplo, a internet se fazia presente de 

modo bastante concreto no quadro de dispersão constatado: com freqüência, nas 

aulas em que esse problema se mostrava mais agudo, voavam bolinhas de papel, 

que iam e vinham pela sala. Depois de algum tempo de convívio com essas 

turmas, pude ter acesso a essas bolinhas que, na verdade, eram bilhetes: a meu 

pedido, diferentes alunos concordaram em mostrá-los para mim; pude também 

observar que havia algumas dessas bolinhas pelo chão da sala no final do dia e 

passei a tentar recolhê-las, o que só foi possível algumas vezes, pois quase sempre 

alunos o faziam antes de mim. Descobri desse modo que as bolinhas funcionavam 

como um MSN de papel, com “emoticons” e codificação típicos desse meio de 

comunicação: 

Oi! Quer tc comigo? 
Ola mami... Td bem?  
Td :) 
Tbm, novidades? 
Nenhuma! 
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Xiieee, nem eu 
Vc fala c a puta? 
M...? 
é  
Sim, pq? Vc não suporta ela, né? 
é ela tá insuportável! 
O q ela fez?4 

 
 Tive acesso a bilhetes bem mais longos do que este, sendo que alguns 

envolviam diversos alunos, mobilizando grupos pela sala durante aulas inteiras, 

em que a preocupação principal parecia ser a de ludibriar a professora em sala. Os 

assuntos eram geralmente triviais, às vezes explicitando serem continuação de 

conversas anteriormente iniciadas via MSN virtual ou incluindo combinações para 

nele prosseguirem quando chegassem em casa, de modo a incluir outros 

participantes. Além da referência a esse importante traço cultural desses 

adolescentes – o convívio via internet – chamava a atenção que, como 

exemplificado na comunicação que acima busquei reproduzir de forma literal, não 

era o assunto a motivação primeira do contato, e sim o contrário, isto é, o desejo 

do contato é que os levava a procurar o assunto. E a aula tentava acontecer 

enquanto isso. 

 Também os celulares traziam os novos tempos para a dispersão na sala de 

aula. Era comum, nas fileiras mais posteriores das salas, alunos ocuparem-se por 

longos períodos com seus celulares. Cheguei a perguntar para alguns – poucos, 

pois temi que esse tipo de questionamento os intimidasse – o que estavam 

fazendo, e obtive diferentes respostas: envio de torpedos para colegas da Escola e 

de fora da Escola, mas também para os seus pais; jogos; “nada, só mexendo pra 

passar o tempo”5.  

 Generalizando, a agitação e aparente dificuldade de concentração de grande 

parte dos alunos eram quase permanentes: independentemente do objeto em 

lançamento pela sala ser o tradicional giz ou a inovadora bolinha-MSN, o quadro 

de dispersão era geral, como assinalou Lelis a respeito dos espaços que pesquisou. 

Mas o primeiro mês de observação das aulas da sétima série também sinalizava 

que alguns encaminhamentos e posturas docentes na interação com o aluno na 

sala de aula pareciam responder melhor do que outros a essa situação. Por outro 

                                                 
4 Nesse ponto, a conversa/bilhete se interrompe e ficamos sem saber o que a desafeta de quem se 
fala fez. Transcrição literal de bilhete recolhido do chão em 14/6; caderno de campo 2. 
5 Resposta de aluna de sétima série (caderno de campo 3, 16/8). 
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lado, independentemente do trabalho desenvolvido pela professora em sala de 

aula, a análise desses registros também apontava para um ambiente altamente 

dispersivo proporcionado pela Escola para esses alunos, o que sugeria que o 

problema da dispersão não decorria exclusivamente da aparente agitação daquela 

geração de adolescentes no encontro com os diferentes estilos das professoras da 

Escola.  

 Tive, nesse ponto da pesquisa, um problema metodológico. O registro das 

interações em sala de aula tornava-se difícil e resultava falho devido ao grande 

número de participantes em cena. A filmagem das aulas estava descartada por 

duas razões: em se tratando de imagem, seriam necessárias autorizações dos 

responsáveis de todos os alunos presentes em sala, o que já sabia problemático6; 

além disso, temia que a presença de uma filmadora afetasse de modo significativo 

a comunicação que pretendia registrar, comprometendo o sentido mesmo da 

observação das aulas. Tentei a gravação de áudio, o que também não se mostrou 

viável: foram feitas duas tentativas, uma com equipamento analógico e outra com 

digital, porém nenhuma bem sucedida, dado o alto nível de ruído que 

freqüentemente competia com os diálogos que pretendia registrar. Cogitei, então, 

um outro recurso, com base na metodologia da pesquisa relatada por Régine 

Sirota no livro A escola primária no cotidiano (1994). 

  

5.1.1 
Da ficha de observação 
 
 Da primeira leitura dessa publicação de Sirota, ainda na fase de projeto para 

esta tese, sobressaíram-se mais as distâncias do que as proximidades entre nossos 

trabalhos: apesar da relevância da sua investigação, tratava-se de um estudo sobre 

as séries iniciais do ensino fundamental, no que se afastava de uma característica 

central desta pesquisa, que é versar sobre estudantes adolescentes. Além disso, seu 

trabalho partia da hipótese da constituição de duas redes de comunicação em sala 

de aula: 

- uma rede de comunicação principal, que se refere apenas a uma parte da turma, 
na qual os alunos são efetivamente sujeitos de uma comunicação, pois participam, 

                                                 
6 Tive oportunidade de presenciar os esforços de uma professora para conseguir autorizações para 
uma filmagem: muitos alunos esqueciam repetidamente de trazê-las e outros foram proibidos por 
seus responsáveis de participar da atividade, segundo os próprios estudantes, por temor quanto à 
utilização das imagens (caderno de campo 2, 21/6). 
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são interessados, valorizados e têm coisas a dizer, visto que a situação de 
aprendizagem faz sentido para eles; 
- uma rede de comunicação paralela que se refere à outra parte da classe. Esses 
alunos estão em uma posição externa à rede principal de comunicação, na medida 
em que não estão interessados, nem são valorizados, nem são parte integrante, 
desenvolvendo portanto condutas de ilegalidade escolar ou de apatia. (ibid., p. 37) 

   
 Resisti inicialmente a essa interpretação do diálogo na sala de aula, por 

entender que não reconhecia outras formas de organização do trabalho escolar, 

menos centradas na figura do professor. Entretanto, a observação das aulas na EM 

evidenciou a pertinência da hipótese de Sirota: somente as aulas de artes do turno 

da tarde de fato não se enquadravam nessa descrição. Sendo uma aula 

eminentemente prática, apenas nos momentos de orientação dos trabalhos se 

constituía mais propriamente uma rede de comunicação principal, configurando-

se, na maior parte do tempo, uma aula descentralizada, em que a professora 

atendia os alunos em suas carteiras, onde desenvolviam os trabalhos propostos, 

aliás, em geral com bastante envolvimento7. Em todas as demais aulas observadas, 

era evidente a existência de uma rede de comunicação principal em competição 

com uma freqüentemente ruidosa rede de comunicação paralela.  

 A organização espacial das salas de aula confirmava essa interpretação: as 

carteiras estiveram quase sempre enfileiradas, evidenciando a predominância do 

ensino frontal. Presenciei apenas duas aulas em que os alunos trabalharam em 

grupo e nenhuma em que a turma se dispusesse em círculo para discussões 

coletivas; além disso, entrevistas formais e informais com alunos ratificaram a 

pertinência dessa observação. Também era visível que, dentro desse modo de 

organização das atividades pedagógicas, a não participação de estudantes na rede 

de comunicação principal implicava comprometimento do processo de ensino-

aprendizagem em andamento.  

 Ainda assim, o instrumento criado na pesquisa de Sirota para anotação da 

dinâmica dessas redes de comunicação nas aulas em estudo parecia inadequado, 

devido à opção pelo registro de cunho etnográfico da minha investigação. 

Entretanto, fui convencida da produtividade desse instrumento quando da releitura 

                                                 
7 Vale registrar o princípio com que a professora Paula trabalhava, pelo sucesso que geralmente 
obtinha, no sentido da participação e aparente prazer que conseguia proporcionar aos alunos na sua 
aula, apesar de não contar com recursos que atendessem às especificidades da disciplina que 
ministrava: segundo seu depoimento, optava por projetos, como desenho de mobiliário em 
perspectiva ou mosaicos coloridos, que não dependiam de habilidades inatas ou desenvolvidas a 
custa de trabalho anterior, mas resultavam em trabalhos interessantes e vistosos.  
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da proposta dessa autora, depois de observar as aulas de duas turmas de sétima 

série desde o final do mês de maio. A partir dessa experiência em campo, 

passaram a fazer sentido os argumentos de Sirota, quando discute a utilização de 

grades de observação em pesquisas que trabalham com registros etnográficos. A 

autora pondera que, apesar de muitos etnógrafos recusarem a pertinência de tal 

instrumento,  

inúmeros estudos antropológicos utilizam meios de investigação tais como 
gravações de vídeo e grades de análise construídas a partir de indicadores 
extremamente precisos; embora, efetivamente, esses instrumentos sejam em parte 
construídos diretamente no local de pesquisa, no campo, colocam em andamento 
hipóteses cuja consistência teórica não parece simplesmente depender de uma 
escritura a posteriori. (ibid., p. 31) 

 
 Considero que a ficha de observação8 que desenvolvi para essa etapa da 

pesquisa, embora baseada na grade utilizada por Sirota, de fato emergiu da 

empiria. A constatação da pertinência das dimensões que essa autora define para 

registro das interações comunicativas na sala de aula se deu após o período de um 

mês e meio de observações das turmas de sétima série. Nas turmas de oitava série, 

observadas ao longo dos meses de setembro e outubro, o registro em fichas 

também foi precedido por um período de duas semanas de observações livres, que 

tiveram o propósito de verificar a pertinência da ficha de observação para aquele 

contexto. Desse modo, os elementos que a grade proposta por Sirota destacava – 

“natureza da intervenção”, “intensidade do tipo de intervenção” e “integração da 

intervenção na rede principal de comunicação” – já haviam demonstrado sua 

relevância para a análise daquela dinâmica de comunicação e pareciam permitir 

organizar de modo prático as anotações de grande parte das interações e seus 

desdobramentos ocorridos nas aulas observadas.  

 Acresci à proposta de Sirota previsão para registro de outros aspectos: 

atitude/atividade do professor; modos de repreensão de alunos/turma; uma seção 

para observações em geral, em que podia anotar detalhes que escapavam às 

categorias previstas, além de primeiras interpretações do observado; e maior 

detalhamento nas possibilidades de realização das dimensões destacadas por 

Sirota. Avalio que a inclusão desses elementos permitiu que se mantivesse a 

qualidade etnográfica das observações, na medida em que tornou possível um 

registro mais fiel do turbilhão de acontecimentos e interações que tinham lugar 

                                                 
8 Reproduzida no Apêndice 2. 
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nas salas de aula pesquisadas. Por outro lado, o maior detalhamento das interações 

observadas inviabilizou a quantificação9 dos registros em questão, que foram 

analisados segundo metodologia descrita a seguir. 

  

5.1.2 
Da análise das fichas 
 
 As fichas de observação, portanto, foram construídas de modo a viabilizar o 

registro mais detalhado possível das interações e práticas não discursivas 

presenciadas em sala de aula. Sua análise, por outro lado, foi direcionada pela 

questão de pesquisa – como os modos escolares de dialogia podem afetar a 

regulação do coletivo adolescente no ensino fundamental? – que, por sua vez, 

ganha significado mais preciso dentro das opções teóricas desta tese. Nesse 

sentido, torna-se necessário explicitar em maior detalhe o entendimento de 

diálogo que referenciou a análise que se segue. 

 Conforme já mencionado, uma importante contribuição da perspectiva 

intercultural para a didática é a defesa do diálogo, mais especificamente do 

diálogo intercultural nas práticas educativas em geral. Por definição, a 

característica fundamental dessa modalidade de diálogo é a abertura para a troca 

na diferença cultural, que só se efetiva na medida em que não se hierarquize10, não 

se essencialize, nem se folclorize tal diferença. As proposições de Paulo Freire – 

uma importante referência para essa perspectiva (Candau & Leite, 2006; Candau, 

2002a e 2000) – a respeito do diálogo enquanto opção metodológica de ensino-

aprendizagem trazem elementos que complementam essa caracterização básica e 

se mostraram, nesta pesquisa, produtivos para a reflexão sobre a prática do 

diálogo intercultural em sala de aula.  

 No livro em que discute com o educador estadunidense Ira Shor, Paulo 

Freire (1986) argumenta que o diálogo em sala de aula é, antes de tudo, um direito 

do aluno e justifica: 

                                                 
9 Sirota chega a quantificá-los, o que fez sentido no seu trabalho, dada a maior amplitude da sua 
amostragem, viabilizada pela realização do trabalho em equipe (menciona-se o número 
aproximado de cinqüenta mil dados; ibid., p. 47).  
10 Mais uma vez, é importante reafirmar que no caso da diferença adolescente, em especial no 
espaço escolar, reconheço a inevitabilidade de algum nível de hierarquia, imposto tanto pela 
própria condição de tutela jurídica do adolescente, como pela estrutura que construímos para o 
trabalho pedagógico. Conforme argumentado no próximo capítulo, trata-se mais exatamente de 
buscar limitar a hierarquia adulto/professor – adolescente/aluno ao estritamente necessário aos 
processos de ensino-aprendizagem em curso. 
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PAULO. [...] o diálogo é uma espécie de postura necessária, na medida em que os 
seres humanos se transformam cada vez mais em seres humanos criticamente 
comunicativos. O diálogo é o momento em que os humanos se encontram para 
refletir sobre sua realidade tal como a fazem e re-fazem. Outra coisa: na medida em 
que somos seres comunicativos, nos comunicamos uns com os outros enquanto nos 
tornamos mais capazes de transformar nossa realidade, somos capazes de saber que 
sabemos, que é algo mais do que só saber. (ibid., p. 123) 

 
 Freire lembra ainda que o diálogo não se dá em um vácuo sociopolítico: sua 

intenção democrática não significa independência dos fatores condicionantes do 

contexto em que se realiza, que poderão limitar a efetivação dos objetivos a que se 

propõe. Nesse sentido, no caso do diálogo em sala de aula, destaca-se a tensão 

autoridade-liberdade, dado que a primeira se faz necessária para garantir a 

segunda – impedindo, por exemplo, que se utilize da própria abertura dialógica 

para sabotar esse processo – mas também representa um fator limitante para os 

impulsos individuais de participação. Ressalva, contudo, que autoridade não 

implica autoritarismo, este incompatível com a postura dialógica na educação. 

 Outra importante dimensão desse entendimento de diálogo diz respeito à 

posição epistemológica que implica. Para Freire, nessa perspectiva, o fato de o 

educador ter um contato prévio com os objetos de estudo não significa que tenha 

esgotado todas as suas facetas para conhecimento. A postura dialógica traz a 

abertura, em certa medida, a novas interpretações e desenvolvimentos do 

conhecimento desses objetos, possível pela troca de experiências e informações 

entre alunos e professor. Há limites, no entanto, para esse “ato comum de 

conhecer e re-conhecer o objeto” (ibid., p. 124). Freire ressalta que essa posição 

não implica esperar que o educador renuncie à sua formação e aos seus 

conhecimentos, nem tampouco que os transforme de modo radical a cada período 

letivo. Nesse sentido, argumenta que adquirimos algum nível de segurança sobre 

alguns objetos e que podemos operar com essa certeza em sala de aula – o 

contrário seria hipocrisia. Esclarece ainda que: 

a educação dialógica parte da compreensão que os alunos têm de suas experiências 
diárias, quer sejam alunos da universidade, ou crianças do primeiro grau, ou 
operários de um bairro urbano, ou camponeses do interior, minha insistência de 
começar a partir de sua descrição sobre suas experiências da vida diária baseia-se 
na possibilidade de se começar a partir do concreto, do senso comum, para chegar a 
uma compreensão rigorosa da realidade. (ibid., p. 131) 

 
 Com base nessa concepção de diálogo, elaborei o roteiro que se segue para a 

análise das fichas de observação das aulas na Escola dos Murais. Em todas as 
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fichas selecionadas, procurei caracterizar a palavra do aluno e a palavra da 

professora, visando posteriormente relacionar os aspectos das interações 

comunicativas em análise com a regulação do coletivo em sala de aula, neste 

momento pensada em função da questão da dispersão:  

 

- PALAVRA DO ALUNO 

1) Direito ao diálogo: 

 a) busca integração na rede de comunicação principal? 

 b) conquista integração nessa rede? 

 c) colabora para a efetivação desse direito para todos (considerando-se aqui 

 também a questão do trato da diferença)? 

2) Tensão autoridade-liberdade: 

 a) reconhece a autoridade da professora? 

 b) demonstra autonomia na prática da liberdade (considerando-se aqui o 

 direito do coletivo e o seu direito individual ao diálogo e à aprendizagem)? 

3) Dimensão epistemológica: sua experiência e saberes dialogam com o 

conhecimento trabalhado em sala de aula? 

 

- PALAVRA DA PROFESSORA 

4) Direito ao diálogo: 

 a) compartilha esse direito com todos os alunos? Assegura integração da 

 palavra de todos os alunos à rede de comunicação principal? 

 b) dialoga com a diferença adolescente? 

5) Tensão autoridade-liberdade: como exerce sua autoridade na sala de aula? 

6) Dimensão epistemológica: como trabalha o conhecimento na sala de aula? 

  

 Das perguntas acima, podem-se inferir dois importantes posicionamentos da 

pesquisa nesta etapa da investigação, para além do que já foi explicitado em 

termos de concepção de didática e, mais especificamente, quanto ao diálogo na 

educação escolar. Primeiro, assume-se a existência de uma rede principal de 

comunicação, em que a professora tem papel central na sua condução, o que não 

significa uma defesa desse modelo de organização do trabalho escolar, mas sim a 

constatação de que assim se passava no ambiente pesquisado e de que, dentro 

desse contexto, a exclusão de alunos dessa rede tendia a implicar o 
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comprometimento do seu processo de ensino-aprendizagem. Além disso, 

reconhece-se um lugar para a autoridade do professor, ainda que se questionem 

algumas concepções e modos de exercício dessa autoridade nas salas de aula 

investigadas. 

 

5.1.3 
Da dispersão que se lê nas fichas 
 
  As fichas11 confirmaram o que a observação geral das aulas já apontava: nas 

turmas observadas, a palavra do aluno era, em larga medida, modulada pela 

palavra da professora. O que já era perceptível, antes mesmo da análise dos 

registros dessas observações, ficou ainda mais claro com a metodologia adotada 

para as anotações da dinâmica da sala de aula: as turmas mudavam 

significativamente de postura conforme a professora em sala de aula. As respostas 

ao primeiro nível da análise – palavra do aluno – revelaram-se fortemente 

dependentes das respostas ao segundo nível – a palavra da professora. Essa 

dependência também foi explicitada nas entrevistas dos alunos: 

P – Mas, olha só, eu perguntei sobre as aulas que funcionavam e as que não 
funcionavam e vocês só falaram dos professores. E a turma não tem nada a ver com 
isso não? 
Caetano – Claro que tem, mas depende muito do professor. 
Sabrina – Agora eu concordo com o Caetano. Se o professor tem moral, a turma 
fica quieta, se não tem, a turma faz bagunça.  
(entrevista com alunos da 7ª série) 
 
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 da 7ª série) 
 
P – E a turma, gente? Quando eu perguntei das aulas, só apareceu professor. E os 
alunos? 
Talita – Ah, às vezes eles implicam muito com o professor, às vezes nem dá pra 
entender nada da aula. 
Soraia – É, depende da aula. 
P – Por quê? Tem professor que os alunos não implicam, como a Talita falou? 
Talita – É, tem professor que sabe segurar a turma.  
Soraia – É, mas tem professor que até faz bagunça com a turma! [risos] 

                                                 
11 Lembrando: as fichas registraram aulas de Ciências, Francês, Geografia, História, Língua 
Portuguesa e Matemática, nas quatro turmas de sétima e oitava séries observadas. Na aula de Artes 
onde se desenvolvia outro padrão de comunicação, a ficha não se mostrou apropriada. 
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(entrevista com alunos da 8ª série) 
 
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... 
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 da 8ª série)12 

 
 “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 perguntados 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 as 

professoras, 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: 

 
[...] 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) 

 
[...] 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)13 

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

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

                                                 
12 Nas quatro entrevistas aqui destacadas, o assunto desviou-se nesse ponto, tornando a versar 
sobre os professores. 
13 Recortes ampliados no Apêndice 3 (R23, R24). 
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dependia de muitos outros fatores além do encaminhamento que as professoras 

davam às aulas e da condição dos alunos, alguns elementos da análise das fichas 

apontaram que, uma vez estabelecida a situação de sala de aula, diversas ações 

estudantis de fato variavam conforme a professora presente. De acordo com os 

registros dessas fichas, a busca e o sucesso da integração da palavra do aluno à 

rede principal de comunicação alteravam-se mais em função da professora, do que 

em função da série, turma ou disciplina em questão14. Dois fatores pareciam afetar 

essa busca: a postura da professora em relação ao que foi denominado nesta 

análise de direito ao diálogo e em relação aos modos de exercício da sua 

autoridade em sala de aula.  

 Quanto ao direito ao diálogo, as perguntas relativas à palavra da professora 

sugeriram uma tendência a um menor movimento de busca e realização da 

integração nas aulas em que a condução do compartilhamento desse direito, por 

parte da professora, era limitada, o que podia se expressar de diferentes maneiras.  

 Provavelmente devido à centralidade da figura da professora nesse modelo 

de organização do trabalho escolar, o direcionamento do seu olhar para as 

primeiras fileiras da sala pareceu se relacionar com a exclusão do restante da 

turma da rede principal de comunicação. Nessas aulas foi registrado um maior 

número de ocorrências de intervenções ignoradas (II), atitudes de aparente 

desligamento (D), bilhetes (B) e conversas (C).  

 Na análise desse primeiro item – direito ao diálogo – apareceu também uma 

nítida relação entre o modo de integração proporcionado pela professora aos 

enunciados dos alunos e o nível de dispersão da aula. Nos encontros em que 

predominaram as respostas dirigidas (RD), isto é, quando a maior parte das 

intervenções era respondida diretamente ao aluno, sem a preocupação de colocar o 

restante do coletivo a par do teor daquele diálogo, havia uma maior tendência à 

dispersão da turma do que nas aulas em que as professoras privilegiavam as 

respostas ampliadas (RA). Nas respostas ampliadas, a pergunta ou comentário do 

aluno costumava ser repetido em voz mais alta pela professora, o que chamava a 

atenção da turma – mais acostumada a valorizar a voz docente do que a do colega 

                                                 
14 Sublinho aqui traços gerais do observado, mas é importante ressalvar que havia alguns alunos 
que não dependiam tanto dos encaminhamentos das professoras em sala, brigando por essa 
integração, mesmo que sentados na parte de trás da sala em aulas bastante conturbadas. Eram 
geralmente alunos populares entre os demais estudantes, aparentando uma segurança e auto-estima 
incomuns.  
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– ao mesmo tempo em que isso viabilizava que os demais soubessem do que se 

tratava, pois com freqüência não se podia ouvir o que o aluno dizia, caso não se 

estivesse sentado perto dele. Na verdade, essas duas situações tendiam a coincidir: 

nas aulas em que predominavam as respostas dirigidas, também o olhar das 

professoras não costumava se dirigir para além da segunda ou terceira fileira da 

sala de aula. Desse modo, em geral, perguntas feitas por alunos sentados na frente 

da sala não eram ouvidas pelo restante da turma, o que destituía de sentido a 

resposta da professora, mesmo que fosse ouvida por toda a turma, o que nem 

sempre acontecia. Nas respostas ampliadas, o caráter privado do diálogo era 

eliminado pela professora, o que parecia reforçar a rede de comunicação principal 

e favorecer a ampliação da adesão da turma a essa rede. 

 Ainda na análise do item “direito ao diálogo”, a questão do afeto tornou a se 

manifestar, confirmando a interpretação desenvolvida no item anterior: presente 

na relação professora-aluno na maior parte das aulas assistidas, naquelas em que 

se mostrava mais marcante, podia se tornar fator de dispersão, do modo que 

descrevo a seguir. Comparando-se turmas das duas séries estudadas, percebia-se 

que os laços por afeto se faziam mais presentes e mais efetivos em termos de 

regulação do coletivo entre os alunos mais novos, isto é, na sétima série, onde o 

grupo dos “amigos” era mais numeroso. Na oitava, havia uma tendência mais 

acentuada à formação de grupos desligados desses vínculos, que muitas vezes não 

eram substituídos por outros mecanismos de regulação da participação nas aulas: 

‘Você não faz nada na aula inteira! Eu finjo que não vejo [...] Você não precisa 
gostar de mim, mas eu exijo respeito [...] Ser polícia não é a minha praia. [...] 
Extremamente desagradável esse ritmo de ‘cala a boca’, ‘presta atenção’, ‘cala a 
boca’! [...]’ 
(professora, ficha de observação, 18/9, 8ª série)15 

 
 De fato, a professora havia preferido até então ignorar a dispersão crescente 

da turma até que a agitação tornou inviável a aula que buscava preservar para 

alguns alunos. Parecia mesmo que a opção pela via afetiva no diálogo com os 

alunos era, em certa medida, incompatível com o lugar da autoridade em sala: 

aparentemente, a amizade exigia mais horizontalidade do que uma relação de 

autoridade permitiria. Antes, porém, de avançar na discussão da questão da 

autoridade em sala de aula, resta ainda a analisar um último aspecto do item 
                                                 
15 As chaves indicam partes da sua fala que não pude registrar com exatidão, mas que não 
alterariam de modo significativo o sentido do enunciado. Anotações feitas no espaço reservado 
para observações gerais da ficha. 

TM

PDF Editor



 174 

direito ao diálogo, que diz respeito ao trato com a diferença adolescente, por parte 

das professoras. 

 Na maior parte das fichas, a resposta à pergunta “dialoga com a diferença 

adolescente?”, dirigida à palavra docente, foi construída mais pela ausência de 

referências diretas a essa questão nas práticas discursivas e não discursivas 

registradas. Nas entrevistas formais e nas conversas que mantinha cotidianamente 

com essas professoras, expunha-se com freqüência o reconhecimento dessa 

diferença, algumas vezes negativizada, conforme discutido no capítulo 3 deste 

relato. Em sala de aula, contudo, esse reconhecimento era geralmente pouco 

explicitado. A esse respeito, as reflexões de Dubet (2002) acerca das 

especificidades da professora de 5ª a 8ª séries podem oferecer uma interessante 

chave de interpretação para esse silêncio. Na verdade, as professoras desse nível 

de ensino tendem a silenciar sobre qualquer temática que fuja ao específico da sua 

disciplina. “Sobretudo, os professores majoritariamente escolheram esse ofício 

por paixão pela disciplina ensinada; eles se vêem como filósofos, matemáticos, 

físicos ou literatos, antes de se perceber como pedagogos” (ibid., p. 133)16. Com 

algumas exceções, as professoras das turmas observadas pareceram corresponder 

à descrição de Dubet, limitando seu trabalho e sua atenção às questões específicas 

das suas aulas e da sua disciplina. Desse modo, o reconhecimento da diferença 

adolescente estaria além das suas incumbências, que incluiria o ensino, mas não 

necessariamente a aprendizagem. Por outro lado, seu menor envolvimento com as 

questões educacionais que afetam seus alunos pode ser compreendido também em 

função da estrutura de ensino nesse nível escolar: com encontros breves com cada 

turma e várias turmas a trabalhar, essa profissional não se identifica com os bons 

ou maus resultados do trabalho que desenvolve, partilhado que é com várias 

outras professoras, com quem geralmente tem poucas oportunidades de troca 

(ibid., p. 149).  

 A questão da adolescência foi, no entanto, tratada em algumas disciplinas 

dentro dos seus próprios conteúdos, como no caso das aulas de Ciências e nas de 

Língua Portuguesa, ambas nas turmas de sétima série. No caso das aulas de 

Ciências, o assunto surgia em função dos estudos do corpo humano, com enfoque 

                                                 
16 “Surtout, les professeurs ont majoritariement choisi ce métier par passion pour la discipline 
enseignée; ils se vivent comme des philosophes, des matématiciens, des physicians ou des 
littéraires, avant que de se percevoir comme des pédagogues.”  
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obviamente biológico. Nas aulas de Língua Portuguesa, houve um trabalho sobre 

o ser adolescente – já citado no capítulo 3 – em que o enfoque psico-biológico 

esteve presente, com algumas menções à situação hormonal que vive o 

adolescente e aos estados mentais e comportamentos que daí decorrem (caderno 

de campo 3, 01/8). 

 O movimento mais claro de diálogo docente com a diferença adolescente foi 

registrado nas fichas de observação das aulas da professora Violeta. Trata-se de 

dados consistentes, posto que a professora atuava em todas as quatro turmas 

observadas.  

 Como não havia disponibilidade de fotocópias na Escola, nessa aula, assim 

como em outras disciplinas que não restringiam seu trabalho ao livro didático, 

parte do tempo era destinada à cópia da matéria e/ou exercícios do quadro. Nesses 

momentos, a professora Violeta costumava trazer para a sala um equipamento de 

som portátil da Escola e nomeava aleatoriamente um aluno que atuava como dj 

naquele dia. As escolhas desse dj, no rádio ou em cd trazido pelo próprio ou por 

colegas, deveriam ser respeitadas por toda a turma, inclusive pela professora: 

tivemos oportunidade de conversar sobre essa prática, e ela comentou que não 

gostava de funk e que lamentava que eles gostassem tanto (caderno de campo 3, 

17/7). Apesar de nem sempre aprovar a escolha, não impunha restrições de sua 

parte à música escolhida, com exceção das regras já acordadas, que excluíam o 

conhecido proibidão, um tipo de funk que enaltece o mundo das drogas, crime e 

violência. Nesse caso, não abria mão do seu lugar de autoridade dentro da sala de 

aula e podia ser bastante firme ao intervir nessas situações.  

 O caráter intercultural desse encaminhamento didático chegou a ser 

explicitado algumas vezes durante as aulas observadas17: 

A turma copia, a conversa paralela é mínima. Percebe que um menino está ouvindo 
disc-man e manda desligar o aparelho. Ele argumenta que só está ouvindo música, 
que nem todo mundo, ela responde: ‘Nós estamos aprendendo tolerância aqui, não 
pode ouvir disc-man não!’; fala mais, diz que também não gosta daquela música, 
mas que a tolerância também é para música, é para tudo, que quando ele escolher a 
música, os outros vão ter que ouvir. (caderno de campo 3, turma de 7ª série, 04/8) 

 
 Além desse importante conteúdo em termos de educação em valores, era 

visível a maior adesão à rede principal de comunicação que ocorria nas suas aulas. 

                                                 
17 Questionei alunos quanto à representatividade desse tipo de aula e desse tipo de postura da 
professora, que foram confirmadas como rotineiras naquela disciplina. 
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O momento da cópia do quadro, que em outras disciplinas costumava ter o efeito 

de dispersar a turma, na sua aula, tinha o efeito contrário. 

 É importante, contudo, destacar que não era somente esse movimento de 

abertura à diferença adolescente o que parecia garantir a prevalência da rede 

principal de comunicação em grande parte das suas aulas. Uma evidência nesse 

sentido foi a utilização da música nos momentos de cópia em outra disciplina, 

com efeitos que chegavam ao oposto do acima relatado. Na aula da professora 

Sofia, também era permitido ouvir música enquanto se copiavam matéria e 

exercícios, porém de modo sutilmente diferenciado: não havia uma música 

comum para o grupo, os alunos ouviam música nos seus mp3 players ou disc-men. 

A dispersão costumava ser crescente nesses momentos, exigindo da professora um 

grande esforço quando pretendia que os alunos voltassem a participar da rede 

principal de comunicação, objetivo geralmente atendido de forma apenas parcial.  

 Quanto aos alunos, sua postura em relação ao direito coletivo e a seu 

próprio direito ao diálogo em sala de aula pareceu depender, em larga medida, do 

modo como a professora em sala exercia sua autoridade. Havia um número maior 

de intervenções fora de contexto nas aulas em que a professora se omitia diante de 

tentativas discentes de “sabotar o processo” de diálogo (Freire, 2003, p. 128). 

Nessas situações, ficava também clara a dificuldade experimentada por aqueles 

adolescentes em lidar com a diferença: na sala de aula em que a professora tendia 

a evitar o confronto, não tomando para si a responsabilidade pela regulação da 

turma, havia mais manifestações de intolerância, como bullying em relação a 

supostos homossexuais e a ocorrência de xingamentos racistas e preconceituosos, 

como “macaco”, “porteiro”, entre outros.  

 A constatação acima também já proporciona uma primeira resposta à 

pergunta sobre o exercício da autonomia na liberdade: o respeito ao direito 

coletivo e pessoal à integração à rede principal de comunicação, por parte de 

grande número de alunos, tendia a se efetivar somente quando alguma autoridade 

adulta assim o garantia. Mais uma vez, no seu processo de ensino-aprendizagem, 

a falta de autonomia do aluno em relação à professora ficava flagrante, assim 

como a sobrecarga que recaía sobre a figura docente.  

 A situação se tornava especialmente difícil para as professoras em virtude 

do quadro de declínio da instituição escolar, conforme já abordado. Nesse quadro, 

a autoridade docente tem de ser reconstruída, reafirmada e justificada a cada dia, 
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pois os papéis de aluno e de professora 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, 2000, p. 155)18 

  
 A análise das fichas de observação das aulas na EM confirmam os 

argumentos de Dubet. As aulas da professora Violeta em geral exemplificavam 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 rede de comunicação principal – 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 da 7ª série) 

 

                                                 
18 “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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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 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 da 8ª série)19 

 
 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”20. A professora Violeta podia cobrar porque “ela sabe 

falar”; podia exigir trabalho, porque cumpria com o seu. “A boa relação 

pedagógica é de natureza igualitária e supõe respeito mútuo e equilíbrio dos 

sentimentos” (ibid., p. 147-148)21. 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, ficha de 
observação, turma de 8ª série, 14/9) 

 

                                                 
19 Recortes ampliados no Apêndice 3 (R25 e R26). 
20 “Les collégiens contestent moins l’autorité qu’ils n’exigent des égards personnels et une 
réciprocité d’attitudes.” 
21 “La bonne rélation pédagogique est de nature égalitaire et suppose un respect mutuel et un 
équilibre des sentiments.” 
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 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. 

 A análise do conhecimento trabalhado em sala de aula também se mostrou 

produtiva para pensar a questão da dispersão. As aulas que dialogavam com a 

experiência cotidiana de alunos e professoras tendiam a menores índices de 

dispersão. Nessas aulas, as professoras não apenas recorriam a exemplos do dia-a-

dia nas suas exposições, como também perguntavam mais, e, desse modo, 

convidavam permanentemente os alunos à integração na rede de comunicação 

principal. Um registro dessas aulas nas fichas, que interpretei como sinal dessa 

maior adesão, foi a maior incidência de comentários espontâneos (EC) pertinentes 

aos conteúdos tratados; nas aulas com altos índices de dispersão, praticamente não 

constam ocorrências de EC. Algum nível de diálogo intercultural também aparece 

nessas aulas: por exemplo, apesar de as professoras trabalharem com linguagem 

formal nos seus discursos, a fala informal dos alunos era aceita em algumas 

circunstâncias. 

Vai fazendo perguntas, os alunos vão respondendo, às vezes muitos ao mesmo 
tempo, mas a maior parte da turma parece ligada nas discussões. Quando dizem 
que é uma DST, ela pergunta se pode ser transmitida de outra maneira, respondem 
‘sanguemente’, ela repete, rindo um pouco, aceita o linguajar informal do aluno, 
segue nas suas exposições dialógicas. (caderno de campo, aula da professora 
Margarida, 7ª série, 05/6)  

 
 Nas entrevistas com os alunos, a importância desse tipo de dinâmica na sala 

de aula foi várias vezes ressaltada. 

P – Ué, mas alguém aprende alguma coisa que goste aqui na escola? 
Soraia – É, de geografia, a gente acha legal… porque… ela… ela realmente… pô, 
ela parece que não é uma professora, ela tenta explicar uma coisa… mas ela 
sempre põe tipo… coisas do dia-a-dia, exemplos pra ajudar a gente. 
P – E isso… só um instantinho, usar exemplos do dia-a-dia faz ela parecer que não 
é professora? 
Soraia – É. 
P – Caraca! [risos] 
Soraia – É… tipo assim, exemplo… ela… a professora de [...]… ela tenta enfiar na 
nossa cabeça coisas que aconteceram… então, não interessa a gente, sabe… a gente 
não tá interessado na coisa que aconteceu! Mas a professora de geografia ela quer 
explicar para gente a coisa que aconteceu, mas ela dá exemplos, ela, tipo, ‘outro 
dia’, ‘ontem’, ‘aconteceu uma coisa no domingo’… Ela pega isso como exemplo 
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do que aconteceu há cem anos atrás. Isso é legal, porque a gente vai entendendo, 
mas você querer enfiar na nossa cabeça uma coisa que aconteceu há mil anos 
atrás… a gente não vai prestar atenção! Porque a gente realmente não liga! 
(entrevista com alunos da 8ª série) 

 
 Um duro cotidiano para a professora dessas séries: contemplar ao mesmo 

tempo autoridade e abertura para o diálogo, motivar o aluno zapping para o 

rotineiro trabalho escolar, convencê-lo da relevância e do interesse dos conteúdos 

trabalhados... Mas a tudo isso se somava, no caso das educadoras observadas, a 

necessidade de contornar a precariedade objetiva e subjetiva da rede pública de 

ensino: a escola também dispersava.  

 

5.1.4 
Quando a escola dispersa 
 
 A categoria “dispersão” foi a que atingiu o maior quantitativo de registros 

da pesquisa, menos pelo quadro da sala de aula encontrado do que pelo grande 

número de incidentes e práticas cotidianas da Escola que identifiquei como 

dispersivos. Trata-se de uma série de pequenos eventos diários, talvez não tão 

graves se considerados isoladamente, mas que, somados, resultam em um 

ambiente lotado por imprevistos, incertezas e descontinuidades. Seguem-se alguns 

exemplos extraídos desse vasto material. 

 A questão das faltas de professoras foi um problema grave na Escola dos 

Murais no ano desta pesquisa. Uma das professoras de matemática22 faltou um 

número impressionante de aulas ao longo do ano. Segundo o depoimento em 

entrevista de uma das gestoras, não era o primeiro ano em que essa professora 

tinha esse comportamento, mas não havia nada que pudesse ser feito a respeito, 

pois se tratava de uma professora concursada que, ou tinha suas faltas abonadas 

por um “boletim de informação médica”, ou assumia o parco desconto que sua 

ausência implicava. Houve vezes em que a professora faltou aulas extraordinárias, 

que ela mesma havia marcado, para repor aulas não dadas. Mas não foi a única 

faltosa da Escola. Houve licenças por motivos de fato graves – como o 

afastamento de uma professora devido à dramática doença de seu filho 

adolescente, ou uma séria tendinite desenvolvida por uma professora, por conta  

do esforço constante de escrever no quadro, em função da impossibilidade de se 

                                                 
22 Neste caso a disciplina precisa ser citada, pois decorre daí um dado importante para se 
dimensionar impacto dessa ausência: é a matéria com maior número de aulas semanais. 
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fazerem fotocópias na Escola – ou simplesmente aposentadorias, cuja substituição 

demorava a acontecer. Além disso, no mês de outubro, chegou-se ao 

despropositado número de dezessete profissionais licenciadas pelo TRE por 

trabalharem nas eleições. O resultado era que quase diariamente as turmas 

observadas ficavam sem atividade pedagógica em algum momento do seu dia 

letivo, o que não apenas podia trazer barulho (dispersivo) para as outras turmas 

em aula, como tendia a comprometer o ritmo das aulas que aconteceriam depois 

desses tempos vagos. Quando a Escola tentou soluções para essas situações, não 

pareceu bem sucedida, como quando presenciei professoras dando aula para duas 

turmas simultaneamente, o que, no quadro existente de extrema dependência da 

atuação docente em sala de aula, implicou alta dispersão, além de comprometer 

parte significativa do tempo da aula nessa (des)organização; ou ainda quando 

testemunhei os esforços bem intencionados, porém sem condições de realização, 

de uma das gestoras, que tentava substituir uma professora de História licenciada. 

Arranjos que evidenciavam uma certa falta de consistência nos propósitos e 

organização da instituição: escola sem aula? Uma professora para duas turmas 

numerosas? Professora sem a devida formação, a aprender o conteúdo que leciona 

no próprio livro didático? 

 Também grave era a questão do diálogo nesse quadro de grande número de 

faltas de professoras. Em todo o ano da pesquisa, apenas uma vez presenciei 

informação oficial às turmas envolvidas, a respeito das aulas que não 

aconteceriam. Na observação das aulas, tive muitas vezes oportunidade de 

vivenciar juntamente com os alunos a espera pela professora e a conclusão, pelo 

avançado da hora, de que não haveria aula. Não havia uma rotina de informação e 

justificação das ausências de professoras, que simplesmente aconteciam. 

Liguei para a Escola e D. Leonor [voluntária, avó de aluno] me confundiu com mãe 
de aluno, apesar de eu ter me identificado, e avisou: ‘Fala pro seu filho que tem que 
chegar no primeiro tempo, porque eu ouvi dizer que a professora Aline vai dar aula 
extra’ – ouvi dizer? (caderno de campo 3, 02/10) 

 
Vale registrar a conversa que tive com Marília [uma das gestoras] quando 
perguntei se a professora de Matemática viria no dia seguinte, isto é, se tinha tirado 
alguma licença ou se era só hoje que estava faltando. Ela disse que ia me responder 
do mesmo modo que respondia aos alunos, que quando eles lhe perguntam se a 
professora de Matemática vem, ela devolve a pergunta: ‘O Lula vai ganhar a 
eleição?’ – aí os alunos não sabem responder, ela diz que é a mesma coisa, ela 
também não sabe da professora de Matemática. (caderno de campo 3, 24/10) 
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 Em termos de dispersão, as faltas docentes já representariam por si um 

grave problema, mas o modo como eram tratadas na EM tornavam-no ainda mais 

sério. Pude me certificar de que as gestoras se preocupavam com a questão e 

consideravam bastante problemáticas as ausências das professoras, o que me 

levou a questionar a postura que assumiam diante dos alunos nesses casos. 

Suponho que tais atitudes se justificassem pela precariedade das suas condições 

de trabalho e pela sobrecarga de funções e afazeres.  

 As aulas eram interrompidas com relativa facilidade e freqüência: para 

distribuição de materiais informativos (que geralmente não vinham em número 

suficiente para todos os alunos), para divulgação de projetos da SME, para falar 

com a professora, para fazer uma pesquisa...  

 Nos conselhos de classe e reuniões gerais, percebia-se que a dispersão não 

era apenas problema dos alunos adolescentes. Supostamente não pertencentes à 

geração zapping, muitas professoras não aderiam à rede de comunicação principal 

que se estabelecia nesses encontros, mantendo conversas em rede paralela e/ou se 

dedicando a tarefas como o lançamento de notas em fichas, correções de trabalhos 

de alunos, preparação de material didático.  

 A descontinuidade na regulação do coletivo também parecia contribuir para 

uma ambiência dispersiva na Escola. Medidas eram anunciadas, porém não se 

efetivavam; muitas vezes, alunos eram expulsos de aulas e ninguém com eles 

conversava a respeito do ocorrido; conflitos que aconteciam em sala de aula não 

eram registrados no chamado “Livrão”, que tinha espaço destinado a esse fim; a 

escada que dava acesso ao segundo andar do prédio principal ficava trancada no 

recreio, sob cuidados de uma “amiga da escola”, mas a que dava acesso ao 

segundo andar do prédio anexo ficava aberta, por falta de pessoal... Algumas 

coisas às vezes aconteciam, às vezes não. 

 Torna-se inevitável, neste ponto, sublinhar mais uma vez as conseqüências 

das restrições orçamentárias da educação pública no país, destacando agora três 

aspectos especialmente problemáticos para a questão da dispersão na sala de aula: 

a falta de pessoal, obviamente relacionada com as descontinuidades na regulação 

do coletivo acima mencionadas, a superlotação das turmas e a inadequação da 

conformação das salas de aula, em alguns casos por demais amplas, em outros 

muito pequenas.  
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 Ora, faz parte do “ofício de aluno” (Perrenoud, 1995) aprender sobre o 

funcionamento das aulas e da escola, para melhor se mover nesses espaços, nem 

sempre apenas em função de objetivos de aprendizagem. Na Escola dos Murais, 

muitos alunos pareciam apostar nessa descontinuidade e dela se aproveitar, 

insistindo nas tentativas de burlar as regulações impostas pelos adultos: sabiam 

que, se persistissem, poderiam se aproveitar das muitas brechas abertas pela 

dispersão da própria escola.  

 Os exemplos são numerosos e não deixam dúvida. As novas gerações 

podiam estar trazendo para a escola a velocidade que marca o seu tempo; 

professoras podiam responder melhor ou pior a esses novos alunos – mas a escola 

certamente tinha seu papel no grave quadro de dispersão que se constatou nas suas 

salas de aula.  

 
5.2 
Violência e cultura da violência 
 
 A observação de professoras e alunos em interação cotidiana possibilitada 

pela entrada em sala de aula proporcionou também produtiva oportunidade de 

triangulação dos enunciados relacionados com a temática da violência no espaço 

escolar que foram registrados nas entrevistas. A relativa regularidade da presença 

dos sujeitos envolvidos e a continuidade das situações observadas viabilizavam 

um registro mais completo dos acontecimentos de interesse para as discussões 

desta tese, o que inclui elementos para a resposta à questão de pesquisa que 

indaga acerca dos significados atribuídos à palavra violência naquele contexto. 

Conforme exposto no capítulo de apresentação desta pesquisa, apesar de não estar 

inicialmente previsto em projeto, a dificuldade de definição das fronteiras 

conceituais entre indisciplina e violência tornou relevante esse questionamento 

para a discussão da regulação do coletivo da Escola dos Murais. 

 Sposito (2001) observa que a tematização da violência relacionada com os 

espaços escolares, tanto pela mídia, quanto pela academia, é parceira do processo 

de redemocratização do país. Em um primeiro momento, no início da década de 

80, o foco esteve voltado para questões relativas à insegurança física das escolas, 

como problemas de depredação e invasão desses espaços para roubo dos seus bens 

materiais ou outras finalidades, como consumo de drogas ou até mesmo a 

chamada “desova” de corpos vitimados em outros ambientes. Não se 
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questionavam então as formas de sociabilidade que ali tinham lugar, mas já se 

esboçavam críticas a “práticas internas aos estabelecimentos escolares produtoras 

da violência” (ibid., p. 4), considerando-se principalmente a problemática do 

fracasso escolar de grande parte das populações pobres que mais e mais chegavam 

às escolas.  

 No final dessa década, o tema da segurança passa a predominar no debate 

público, não apenas referido à escola, como à sociedade em geral. No caso da 

instituição escolar, o aumento da criminalidade e do sentimento de insegurança 

nesses espaços passa a ser abordado pela mídia em seus casos mais espetaculares, 

enquanto a pesquisa acadêmica amplia e complexifica suas análises, incluindo as 

questões de sociabilidade e de interação discente e docente. Entretanto, afirma a 

autora que, no campo das políticas públicas, a ênfase permaneceu mais nas 

medidas de segurança do que nas de cunho pedagógico. 

 Ainda segundo Sposito, nos anos 90, administrações municipais e estaduais 

de esquerda contribuíram para a mudança desse cenário, dando lugar a iniciativas 

públicas de programas de cunho educacional para redução da violência nas 

escolas, muitas vezes em parceria com organizações não governamentais e 

movimentos sociais. Pesquisas sobre vitimização no ambiente escolar apontam, 

então, mudanças nos padrões da violência observada, com destaque para a 

intensificação das agressões físicas interpessoais – com maior freqüência entre 

estudantes – e generalização das agressões verbais, o que inclui a figura do 

professor, tanto como vítima, quanto como agressor. Percebe-se também que a 

violência interpares não é exclusividade das camadas mais empobrecidas da 

população, o que reforça o questionamento da freqüente associação pobreza-

violência.  

Assim, para além do reconhecimento dos fenômenos da violência cotidiana sofrida 
pelos moradores da periferia absorvidos em graus diferenciados pela escola, os 
estudos tendem a apontar uma forma de sociabilidade entre os pares, ou entre o 
mundo adulto e o juvenil, marcada pelas agressões, tendendo a se aproximar da 
noção de incivilidade trabalhada por vários autores que examinaram a violência 
escolar na França [...]. (ibid., p. 14) 

 
 Em nota, a autora cita Debarbieux para definir a noção de incivilidade, que 

“recobre uma série de práticas cotidianas expressas nos pequenos delitos, nas 

agressões verbais, na falta de polidez, nas ameaças e nas freqüentes irrupções de 

desordem nos estabelecimentos escolares” (ibid., p. 24). Ressalva, contudo, que a 
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produtividade desse construto encontra limites no contexto da educação brasileira, 

na medida em que pode favorecer o enfoque em apenas um dos pólos do 

problema: o comportamento discente.  

 De fato, apesar de Debarbieux ter utilizado tal noção em diversas pesquisas 

e publicações, também a critica no contexto francês, já no final da década de 90 

(1999b), quando afirma sua preferência pelas expressões microvitimização e 

microviolência. Lembra que o termo incivilidade tem origem na criminologia 

estadunidense, no contexto das políticas de tolerância zero, e argumenta que se 

trata de um conceito interessante por nomear e, desse modo, chamar a atenção 

para os pequenos atos cotidianos que, ao longo do tempo, resultam na degradação 

das relações interpessoais e mesmo das instalações físicas da escola. Entretanto, 

Debarbieux acredita que tal conceito deve ser ultrapassado, pois dá margem ao 

perigoso entendimento de que se trata de comportamentos estudantis bárbaros em 

confronto educadores portadores da civilização: o “combate de pessoas 

perfeitamente educadas contra pessoas perfeitamente mal educadas”, do que 

discorda enfaticamente (ibid., p. 6). Aproximando-se da crítica de Sposito, 

observa que, nessa interpretação do problema da violência na escola, omite-se que 

esses pequenos delitos cotidianos fazem parte de um processo interativo, do qual 

participam tanto alunos quanto profissionais do ensino, todos inseridos em um 

contexto sociocultural mais amplo que também marca esse processo. 

 Quando opta pelos termos microvitimização e/ou microviolência, mantém o 

interesse pelo foco nos pequenos incidentes de violência no cotidiano escolar, que 

não se destacam pelo espetacular – aliás, pouco freqüente nesses ambientes –, mas 

sim pela persistência da sua repetição e pelos danos objetivos e subjetivos ao 

ambiente escolar que assim ocasionam. Amplia, dessa forma, o significado da 

palavra violência, que, na França, até os anos 80, costumava se restringir às 

formas previstas pelos códigos penais. Em artigo posterior, discute a ampliação 

semântica desse termo, apontando riscos e implicações desse deslizamento.  

 O primeiro seria de ordem epistemológica: a hiperampliação do problema 

poderia torná-lo “impensável” (ibid., p. 61), na medida em que sua falta de limites 

impediria uma definição que o tornasse operacionalizável. Existiria ainda um 

risco político: a inclusão de incivilidades/microvitimizações na definição de 

violência pode fundamentar a criminalização de padrões comportamentais 

comuns, porém de algum modo divergentes daqueles em posição de hegemonia 
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nos contextos escolares. Por outro lado, a limitação do significado do termo 

violência às suas ocorrências mais brutais e àquelas previstas em lei tampouco 

resolve seu dilema semântico: brutalidade e código penal não definem fronteiras 

mais precisas, na medida em que são relativos ao seu tempo e espaço de 

existência.  

 Debarbieux defende, então, a validade da extensão do significado da palavra 

violência: não apenas porque essa polissemia é inevitável, dado que a linguagem é 

mais dinâmica do que a própria idéia de conceito, como também porque a 

pluralidade de sentidos que pode assumir permite correspondente diversidade de 

perspectivas para a questão – “os pesquisadores deveriam simplesmente explicar 

seus pontos de vista e suas escolhas, e demonstrar como seus resultados tornam 

mais legível essa realidade” (ibid., p. 65). Nesse sentido, nas pesquisas que 

desenvolve, privilegia a investigação do discurso dos sujeitos envolvidos, sem 

buscar um sentido universal para o termo. A noção de vitimização torna-se, desse 

modo, fundamental: “a voz das vítimas deve ser levada em consideração na 

definição de violência” (ibid., p. 60-61).  

 Na Escola dos Murais, a análise dos enunciados circulantes acerca das 

questões de violência e microviolência interessou por permitir reconstruir 

movimentos de significação que informam sobre motivações e desdobramentos de 

atos de regulação relacionados com tais questões. 

 Apesar de o tema da violência ter sido referido em diferentes circunstâncias 

e enunciados de adultos e adolescentes ao longo da pesquisa de campo, foi mais 

explicitamente abordado nas entrevistas formais, quando formulei a questão de 

forma direta: você percebe violência aqui na Escola? Para criar oportunidade de 

se falar em microviolências, perguntava também se o entrevistado identificava 

práticas de bullying naquele espaço, o que, em grande parte das entrevistas se 

mostrou pertinente, pois com maior freqüência a palavra violência era associada 

apenas a agressões físicas e criminalidade. 

 Entre os alunos entrevistados, essa perspectiva chegou a ser unânime.  

P – Vou mudar agora um pouco de assunto e quero perguntar pra vocês, tem 
violência aqui na escola?  
Carol – Muita. 
Pâmela – Que isso?!!!  
Carol – Muita não, mas teve uma época aí... [vários falam ao mesmo tempo]  
P – Peraí, porque todos falaram ao mesmo tempo e não dá pra entender... 
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Pâmela – Não tem agressão na escola, é porque teve uma época aí, que duas 
garotas não estavam se dando bem, então, todo dia tinha briga, todo dia! Aí a 
diretora tinha que ir lá...  
P – Mas era um caso entre duas meninas...  
Carol – É, mas todo mundo tinha que ir lá...  
Pâmela – Quase a escola inteira... [risos]  
P – Peraí gente, o que você estava falando?  
Pâmela – Tem uns alunos aqui... [muito barulho externo, a fita é interrompida]  
P – Quem é que estava falando? Era você que estava falando que tem alguns alunos 
que vocês têm medo?  
Pâmela – Não, pelo menos eu, aquele garoto da oitava série, grandão, dá o maior 
medo, fica olhando assim... com cara de mau...  
P – Mas ele faz alguma coisa?  
Pâmela – Não, não. 
(entrevista com alunos da 7ª série) 
 
P – E... deixa eu perguntar pra vocês: tem alguma violência aqui na escola? Deixa 
eu perguntar melhor: ou entre os alunos, ou entre os professores...  
Talita – Só no futebol!  
P – Só no futebol? 
Laís – Tipo assim, de vez em quando tem, mas... discussão... Não, esse ano briga 
de menina foi o auge! [risos] Gente, o auge assim, teve umas três... é... umas 
duas ou três!  
Rodolfo – Violência, violência não tem não. Porque não tem ninguém se batendo, 
não tem ninguém se matando, não sobrou pra ninguém aqui do colégio...  
Talita – São raras é... esporadicamente que acontece.  
Rodolfo – Aqui não tem bandido. Ninguém fica brigando!  
Laís – Todo mundo... a gente normalmente briga quando é uma pessoa da outra 
sala, que fala alguma coisa de ruim sobre você, mas a gente normalmente nunca... 
[p]  
Rodolfo – As oitavas não brigam, as sétimas não brigam...  
Talita – Não tem! 
(entrevista com alunos da 8ª série) 

 
 Não apenas nas entrevistas citadas, mas em todas as demais a resposta a 

essa questão evidenciou a associação violência-agressão física, cuja ocorrência 

estaria ausente ou pouco freqüente naquele espaço. Ao incluir a pergunta sobre 

bullying, pretendi abordar uma forma de microviolência que sabia, por 

observação, presente na EM e quis averiguar como era entendido esse tipo de 

atitude, quando não referida como violência. Alguns grupos conheciam essa 

terminologia, para outros foi necessário algum esclarecimento. 

P – Vocês sabem o que é bullying?  
Anna – Eu não sei explicar, eu sei, mas não sei explicar.  
P – Não sabe explicar não? Tenta explicar pro resto...  
Anna – É você ficar falando mal, por exemplo, a Carol, ela é baixinha, aí a gente 
brinca com ela porque ela é baixinha, ‘Sua baixinha retardada!’, tipo assim...  
P – Isso, e vira uma perseguição. Não é uma coisa de vez em quando, é uma coisa 
assim: aquele é o ‘pele’, as pessoas sempre pegam no pé dele... 
Anna – Não, aqui não tem isso não. A gente só brinca, não é perseguição. 
Carol – Que nem com o Hermes...  
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P – Que nem quem?  
Carol – O Hermes. O pessoal brinca muito com ele. 
Anna – Ele não gosta mesmo! Eu não ligo, mas ele sempre fica irritado quando 
alguém chama ele de ‘docinho’ [risos]  
P – Ele não gosta?  
Anna – Ele nunca falou nada, ele é um legume, cara! Um dia ele virou pra mim: 
‘eu não gosto de você, garota chata!’. [risos] Virou pro Catatau e falou ‘Você é 
feio!’ [risos]  
Pâmela – Ele, sei lá, é escroto... Aí pegam no pé dele... 
Anna – Ele não fala nada e quando fala, fala besteira...  
(entrevista com alunos da 7ª série)23 

 
 O trecho acima representa de forma exemplar as respostas obtidas a essa 

pergunta nas entrevistas com os alunos. Aponta que as práticas de 

microvitimização, tais como o bullying, não eram entendidas pelos alunos 

entrevistados como variações de práticas de violência, sequer como problema. O 

fato de terem ridicularizado o aluno Hermes sinaliza que tais práticas tendiam a 

ser naturalizadas e as vítimas culpabilizadas pela sua situação: afirmam 

inicialmente que não há bullying na Escola e, a seguir, começam de certa forma a 

praticá-lo ali mesmo, aparentemente sem se darem conta do que faziam – todos 

riem do que dele se fala naquele momento, e o único responsável pela situação 

que vive é ele próprio, afinal ele é “um legume”. Trata-se de um menino um 

pouco menor do que os demais da sua turma e bastante retraído, que geralmente 

sentava sozinho em sala de aula; a cor da sua pele indicava que não freqüentava 

praia, e sua introversão parecia marcar também sua postura corporal, arqueando-

lhes os ombros do corpo já franzino; além da aparência que busquei descrever, 

seus modos pouco expansivos o faziam diferenciar-se dos outros meninos da sua 

turma; no recreio, entretanto, costumava se encontrar com dois ou três amigos de 

outras turmas, com aparência semelhante, e brincavam em cantos discretos da 

Escola, rindo e parecendo se divertirem muito. Não consegui me aproximar desse 

aluno para dele ouvir algo sobre como vivia aquela situação, mas, pelas suas 

reações às “brincadeiras” dos colegas e pela própria fala dos alunos entrevistados, 

creio poder afirmar que ele não as percebia como brincadeiras. Era um menino 

capaz de interagir e de se divertir, porém talvez não do modo como a maioria da 

sua turma o fazia – mas sua diferença o tornava “um legume” aos olhos dos 

demais. 

                                                 
23 Recorte ampliado no Apêndice 3 (R27). 
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 Entre as professoras e gestoras, houve uma maior variação nas respostas, 

embora a maioria tenha demonstrado limitar seu entendimento da violência às 

agressões físicas e à criminalidade e afirmado não haver violência na Escola – e, 

de fato, as minhas observações apontam que esse tipo de violência era pouco 

comum na EM. 

P - É... Bom... Agora, voltando então mais pra questão de disciplina, da 
indisciplina, em termos gerais na escola, como é que você avaliaria a questão da 
indisciplina?  
E - Eu acho... Por exemplo, essa história de violência aqui na escola, eu não vejo. 
[...] aqui nessa escola eu não vejo o tipo de violência que eu via, por exemplo, lá 
em Guaratiba ou até à noite, no estado.  
P - Que tipo de violência?  
E - Que é uma violência mesmo física, de apanhar, de violência... Que também os 
alunos da noite também são mais velhos, é outra clientela, não tem como você 
comparar com adolescente.  
(entrevista com a professora Silvana)24 

 
 Em outras entrevistas, houve esse mesmo movimento de significação – isto 

é, restringiu-se o sentido da palavra violência à agressão física e à criminalidade – 

porém falou-se espontaneamente em situações de microvitimização, apesar de 

essas formas de violência não terem sido consideradas como tal. 

P – Tá bom. Violência, você percebe aqui na escola?  
E – [breve silêncio] Violência não, eu acho que agressão. Quer dizer, aqui, a 
maioria que eu sinto é agressão verbal. Quer dizer, quando eles querem te agredir, 
pelo menos comigo só aconteceu isso, graças a Deus, é uma agressão verbal, né.  
P – E entre eles?  
E – Entre eles também não vejo violência não, é, umas brincadeiras bobas, uns 
tapas, umas coisas assim, né. É... eu acho que é mais por aí. Eu acho que eles, que 
até entre eles, eles se relacionam muito bem. É muito difícil... Eu acho que a gente 
já teve casos de brigas, mas poucos... [i] 
(entrevista com a professora Marluce)25 

 
 De forma menos freqüente, houve também registros de entendimento da 

violência em sentido mais ampliado. Nesses casos, ainda que com diferentes 

entonações e motivações, avaliou-se que havia violência na EM. 

P – Tá. E quanto à violência, você percebe violência aqui na escola?  
E – Eu percebo. Eles são muito mais cruéis.  
P – Que tipo de violência?  
E – Física, mesmo, entendeu? Psicológica também, entre eles. Eles não são é... 
carinhosos entre eles.  
P – Você percebe isso nas aulas ou em que outra situação?  
E – Eu percebo nas aulas, eu percebo fora, quando eu ando por aí, sabe? Quando 
eles estão em tempo vago, eu percebo muito isso. Eles não têm uma... eles não são 

                                                 
24 Recorte ampliado no Apêndice 3 (R28); essa professora, quando indagada, afirmou não haver 
bullying na Escola. 
25 Recorte ampliado no Apêndice 3 (R29). 
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amorosos entre si. Eu tenho poucos alunos amorosos até comigo, até com 
professores em si. Poucos alunos são amorosos, eles não têm, assim, aquela doçura, 
né, mais. O olhar deles é mais duro.  
(entrevista com a professora Suely)26 

 
 É importante situar esse depoimento. Trata-se de uma professora 

freqüentemente envolvida em problemas com seus alunos e mesmo com a direção 

da Escola. Na entrevista formal e nos seus depoimentos cotidianos, já havia 

explicitado a sua dificuldade com a diferença adolescente e a opinião negativa que 

tinha a respeito das novas gerações de estudantes, assim como em relação à 

Escola dos Murais como um todo. A leitura que realizava dos modos de interação 

entre os alunos parecia refletir essa postura. De fato, os adolescentes costumavam 

se tocar e demonstrar seu afeto de modos distintos daqueles comumente 

empregados pelos adultos: tapas e empurrões eram freqüentes nesse contato. No 

entanto, também eram freqüentes os beijos, os abraços e os gestos de 

solidariedade.  

Termina a aula, a turma sai. Anna volta para a sala chorando, levou um chute de 
um menino na canela. Alê diz que para ela chorar, deve ter doído muito. Os 
‘meninos grandes’ entram na sala, rodeiam Anna, e um deles pede desculpas, diz 
que foi sem querer, todos parecem meio sem graça com o ocorrido.  
(caderno de campo 2, 29/6) 

 
O sorveteiro, (adulto, porém bem jovem) aproxima-se de um grupo de mais velhos, 
brincando de chutar e bater, respondido também dessa forma por um deles. Não há 
risos, mas percebo que a intenção e o entendimento desses gestos é de brincadeira. 
Existe uma clara diferença entre esse bater e violência, vou ter que voltar ao que a 
teoria diz sobre isso. 
(caderno de campo 1; observação da saída, 3/4) 

 
 “Entre tapas e beijos”. Ao final de algum tempo de observação, resumi 

diversos registros dessa forma, procurando assim expressar um modo de toque 

muito comum entre os alunos investigados. Para nossos parâmetros adultos, 

haveria ali certa brutalidade, assim como uma intimidade corporal que não 

costumamos julgar adequada, a não ser em âmbito privado.  

Quanto mais o padrão de delicadeza e vergonha parece ‘natural’ aos adultos e 
quanto mais o controle civilizado de ânsias instintivas é aceito como natural, mais 
incompreensível se torna para os adultos que as crianças não sintam ‘por natureza’ 
esta delicadeza e vergonha. (Elias, 1994a, p. 168) 
 

 A professora Suely foi sem dúvida a mais enfática na condenação dos 

modos de interação adolescente – o que atribuo, ao menos em parte, à sua 

                                                 
26 Recorte ampliado no Apêndice 3 (R30). 
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condição outsider na EM –, mas não foi exceção nesse julgamento. Apesar de 

quase ausente nas entrevistas formais, era comum, nas conversas cotidianas que 

presenciava ou das quais participava, ficar evidente o desconforto de algumas 

professoras diante das formas de toque praticadas pelos adolescentes da Escola. 

Chegou a ser utilizado o termo “violento” para a descrição desses modos, por 

professoras que afirmaram não haver violência na EM. É provável que a 

percepção da professora Suely estivesse informada pela sua situação na Escola, 

mas não apenas: outras professoras que não viviam esse lugar também 

expressaram entendimento semelhante das interações discentes. Elias nos dá 

importantes pistas para pensar esse estranhamento quando nos lembra do caráter 

cultural dos padrões comportamentais das sociedades ocidentais: o que ali ocorria 

eram manifestações de violência ou era lido dessa forma por esses adultos devido 

à distância cultural que os separava dos adolescentes da Escola? 

 Jurandir Freire Costa, conhecido psicanalista brasileiro, também pode ajudar 

nessa reflexão, quando propõe interessante diferenciação entre agressividade 

animal – que, de acordo com os padrões de regulação dominantes na nossa 

sociedade, deve ser controlada ao máximo – e violência.  

Violência é o emprego desejado da agressividade, com fins destrutivos. Esse 
desejo poder ser voluntário, deliberado, racional e consciente, ou pode ser 
inconsciente, involuntário e irracional. A existência desses predicados não altera a 
qualidade especificamente humana da violência, pois o animal não deseja, o 
animal necessita. [...] É porque o sujeito violentado (ou o observador externo à 
situação) percebe no sujeito violentador o desejo de destruição (desejo de morte, 
desejo de fazer sofrer) que a ação agressiva ganha o significado de ação violenta. 
(Costa, 2003, p. 39) 

 
 Concordando com essa distinção, podemos afirmar, portanto, que a 

violência não é natural ou instintiva, é fruto do desejo e construção humanos. 

Desse modo, as brincadeiras brutas que chocavam a professora Suely podem ser 

interpretadas – e, pessoalmente, assim o faço – como modos adolescentes de se 

tocar, e não violência, posto que, nesses casos, não parecia haver propósito de 

destruição ou de imposição de sofrimento por parte dos envolvidos. 

 Entretanto, houve também um interessante depoimento em que foram 

identificadas ocorrências de violência e de microviolência na EM, que não 

pareceu resultar de conflitos outros com a instituição ou de preconceitos em 

relação às novas gerações adolescentes.  

P – E você percebe violência aqui na Escola?  
E – Ah, sim!  
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P – Você pode dar exemplos?  
E – Violência tanto por parte de professor em relação a aluno, quanto de aluno em 
relação a tudo, a professor inclusive, ou a eles mesmos, porque são brincadeiras 
que às vezes não são brincadeiras, e também muita violência verbal.  
P – Quais seriam os exemplos de violência? Em que situações costuma acontecer?  
E – Ontem, por exemplo, um aluno da quinta série, eu particularmente acho 
insuportável, a família é insuportável, é mal educada, daquele tipo que chega e dá 
no aluno lá fora, uma família horrorosa. Aí, ele chegou e pediu um, a menina está 
chegando do nordeste agora, e estava lá num grupinho e ele chegou e pediu um 
biscoito, a colega disse que não, aí ele: ‘Por favor!’, e ela: ‘Não!’, aí ela foi e deu o 
biscoito para a outra, aí ele foi e se intrometeu no meio, pegou o biscoito da mão da 
menina e, nessa, arrebentou o colar dessa primeira e arranhou o pescoço da menina 
inteiro. E é um que todo dia eu falo e a família, se você entrevistar, é a mesma 
coisa, é barraqueira, é mal educada. É muito banal, para ele isso... É fácil. ‘Ah, mas 
ela não quis me dar o biscoito!’.  
P – E você acha que... Você mencionou a família, e esse seria um exemplo, mas na 
verdade haveria outros, é isso? Fez que sim com a cabeça. [risos]  
E – Ah, sim, sim, eu esqueço! [risos]  
P – Aí eu te pergunto: isso, então, vem sempre de fora, como nesse caso, ou tem 
alguma coisa na Escola que favoreça a eclosão da violência? [...] 
E – ‘Seu animal!’.  
P – O professor falar assim com um aluno, é isso?  
E – Pegar um trabalho e dizer: isso aqui está uma porcaria, e [som de rasgar papel].  
P – Você já viu isso acontecendo?  
E - Já, e todos se queixam, não é um só que se queixa e não é um aluno ruim. É um 
aluno considerado bom, e são vários que se queixam, então, é uma coisa que 
sabemos que acontece, é complicado.  
(entrevista com a professora Cláudia, uma das gestoras)27 

 
 Mais uma vez é importante situar o depoimento em questão. Cláudia 

assumira seu cargo havia pouco tempo e, diferentemente da professora Suely, não 

poderia ser considerada uma outsider, no sentido de ter dificuldades no 

relacionamento com as “estabelecidas”, pois parecia ser em geral bem aceita pelas 

demais profissionais daquele ambiente. Mas era nova no cargo e sua integração 

ainda era visivelmente parcial, o que talvez lhe permitisse um maior 

distanciamento.  

Suas observações coincidiam com as minhas. A violência física e 

criminalidade estiveram presentes naquele espaço, no ano da pesquisa, porém de 

forma bastante reduzida. As microviolências, contudo, foram constatadas com 

alguma freqüência. Havia profissionais cujo trabalho se destacava pelo respeito 

com que tratavam os alunos e por intervirem quando testemunhas de práticas de 

microvitimização, porém observei também aquelas que conviviam com 

manifestações de preconceito e desrespeito entre os estudantes, eventualmente até 

se envolvendo nessas práticas. Quanto ao corpo discente, mais uma vez, as 
                                                 
27 Recorte ampliado no Apêndice 3 (R31). 
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posturas estudantis pareciam depender em larga medida das atitudes das 

professoras. 

 O assunto é aids, mas a professora amplia o assunto para falar de preconceito em 
geral. Gerisvaldo acha que sempre vai existir preconceito, fala da brincadeira entre 
ele e Astrogildo, que o chama de ‘macaco’ e é chamado de ‘paraíba’; diz que é 
brincadeira, mas que tem preconceito sim, sabe que é brincadeira, mas sente ‘um 
pouquinho’, por isso revida. Margarida, sem tornar a discussão pesada, pontua e 
condena enfaticamente o preconceito, dando exemplos pessoais. 
(caderno de campo 2, observação de aula em turma de 7ª série, 12/6) 

 
 Em outra ocasião28, a professora Margarida já havia exposto sua 

preocupação com esse tipo de manifestação de preconceito, camuflado em 

brincadeiras. Mais do que tratar desse assunto nas discussões da sua disciplina, 

costumava intervir quando havia esse tipo de situação nas suas aulas. Não era a 

única a fazê-lo, e a análise dos registros das observações das aulas aponta 

claramente o resultado dessas intervenções: nas aulas dessas professoras, a 

incidência de manifestações de preconceito e desrespeito entre alunos era 

significativamente menor do que nas aulas em que as professoras se omitiam 

nesse sentido.  

No intervalo, volto a conversar com aquelas meninas, e pergunto se a aula de [...] é 
sempre assim, elas riem e dizem que sim. Pergunto se ela nunca se estressa com a 
confusão, elas dizem que raramente. Falam que em cada aula a turma fica de um 
jeito; começam a me listar esses jeitos, mas fomos interrompidas pela chegada da 
professora. Antes, eu tinha perguntado se a professora falava/fazia alguma coisa 
em relação aos xingamentos dirigidos ao Juliano (‘preto’, ‘macaco’), elas riram e 
disseram que não, porque isso ‘é só brincadeira deles’. Não parecia, o aluno 
pareceu ficar bem nervoso, a coisa beirou a briga. 
(caderno de campo 3, observação de aula de turma da 8ª série, 20/10) 

 
 A observação das aulas dessa disciplina, nas duas turmas de 8ª série, 

evidenciava aonde se pode chegar quando tais atitudes são naturalizadas. No 

período da observação, manifestações de homofobia, racismo, toda sorte de 

preconceitos e discriminações aconteceram nesse espaço, gerando gargalhadas, 

desentendimentos entre alunos e demonstrações de constrangimento e desagrado 

por parte de vítimas dessas “brincadeiras”.  

 No entanto, a sala de aula não detinha o monopólio das microvitimizações, 

que aconteciam também em outros espaços da Escola, onde as professoras não 

estavam presentes. 

                                                 
28 Conversa informal na sala de professores, com presença de uma das gestoras, com quem falou 
sobre esse assunto, sem obter resposta (caderno de campo 1, 10/4). 
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Pergunto para ele [Pedro, aluno da 6ª série] o que está acontecendo. Ele conta que 
ontem ‘jogou’ (não diz o que) em um garoto (me mostra qual, não é o que estava 
batendo nele), porque ele (falou também que a turma toda faz isso) o chamara de 
‘viado’. Disse que não conseguiu dormir, porque ficava ouvindo a turma toda 
chamá-lo de ‘viado’. Disse que estuda nessa escola desde o CA e que sempre foi 
assim. Quer passar para o outro turno. Perguntei se ele falou com os responsáveis, 
a mãe disse que pensaria no assunto. Antes, tinha perguntado se ele já tinha falado 
com alguém na escola, ele disse que sim, muitas vezes, mas que ‘Eles não ouvem!’. 
[...] Perguntei à Marília [uma das gestoras] sobre esse menino, ela pareceu não dar 
importância à pergunta, dizendo rapidamente que ele era meio esquisito (terá sido 
estranho? Ou coisa parecida, o que interessa é que o primeiro movimento da 
resposta foi responsabilizar o próprio aluno) e que os outros às vezes implicam 
com ele.  
(caderno de campo 1, observação do recreio, 10/02) 

 
 Antes dessa conversa, havia presenciado um menino maior que dera um 

tapa na sua cabeça e tomara seu biscoito29, mas a nossa conversa começou em 

função de outra agressão – física e verbal – que presenciei, envolvendo outros 

alunos. Não chegou a se constituir uma briga, recebeu alguns empurrões e 

xingamentos, mas logo seus agressores o deixaram. Na verdade, ao longo do ano, 

incidentes semelhantes se repetiram diversas vezes envolvendo esse aluno, 

caracterizando-se um caso de bullying, que não parecia ser considerado como 

problema pela Escola30.  

 É fato que a situação acima descrita não atingia a maior parte do corpo 

discente. Em termos gerais, predominava um ambiente relativamente amigável: 

não sem razão, conforme já informado, a maioria dos alunos afirmou gostar da 

Escola, no survey realizado. Todavia, concordando com Debarbieux (2001, p. 

177): “Não é porque uma vítima é estatisticamente rara, que ela não tem 

importância, e seu sofrimento cria a obrigação moral de responsabilização por 

ela”. Ademais, a microvitimização era minoritária, porém não propriamente rara 

na EM: se por um lado, a dedicação e o afeto de alguns profissionais-chave da 

instituição favoreciam um menor índice de microviolências no cotidiano da 

Escola, por outro, a penetração da cultura da violência nesse cotidiano criava um 

ambiente paradoxalmente aberto a esse tipo de prática.  

 No livro Escola e Violência, Candau, Lucinda & Nascimento (2001) 

argumentam que na violência que hoje nos assola pode-se divisar uma dimensão 

estrutural, mas também uma dimensão cultural, ainda que fortemente imbricadas 
                                                 
29 Perguntei para Pedro, e ele esclareceu que o agressor – aluno de uma das turmas observadas na 
8ª série – não era seu amigo e que não se tratava de brincadeira. 
30 Além desse evento, há outras evidências dessa postura, entre elas o fato de uma das gestoras ter, 
em entrevista, negado a existência de práticas de bullying na Escola.  
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nas práticas sociais concretas. Em especial no caso brasileiro, a violência chega a 

constituir traço cultural inequívoco: historicamente, autoritarismo, discriminação 

e exclusão marcam a vida pública, assim como a vida privada do país. Sem 

dúvida, o peso dos fatores estruturais destitui de sentido um enfoque 

exclusivamente culturalista da questão: a gravidade do quadro de desigualdade 

econômico-social do país não pode ser ignorada nas análises do problema da 

violência na sociedade brasileira atual. Entretanto, as autoras lembram, em 

diálogo com o antropólogo Gilberto Velho, que a crescente violência da sociedade 

brasileira tem sido acompanhada pela tendência ao esvaziamento dos conteúdos 

éticos nas relações sociais (ibid., p. 22-23). No caso dos ambientes escolares, 

acredito que uma das evidências mais contundentes da pertinência dessa análise é 

a presença cotidiana de microviolências.  

Roubos, insultos, brigas, exploração dos mais novos pelos mais velhos são atos 
que, de tão freqüentes no cotidiano escolar, acabam por serem banalizados e/ou 
tidos como manifestações ‘normais’ da idade e/ou da condição sociocultural e 
econômica do jovem. (ibid., p. 32) 

 
 A Escola dos Murais não pareceu constituir exceção ao quadro acima 

descrito pelas autoras. A cultura da violência se fazia visível nas freqüentes 

práticas e discursos homofóbicos, nos xingamentos preconceituosos que 

marcavam cotidianamente tanto as brincadeiras como os desentendimentos entre 

estudantes, no trato desrespeitoso muitas vezes dispensado ao interlocutor, que 

podia envolver corpo discente e docente, na intolerância para com a diferença – 

enfim, se fazia visível na lógica da violência que com freqüência marcava as 

relações interpessoais observadas, lógica essa que é, antes de tudo, a lógica da 

negação do outro (Candau, 2004). 

São 16h50, um menino da 6ª série queixa-se da agressão de outro, em sala de aula, 
com a presença da professora de francês. Marília [uma das gestoras] manda chamar 
o agressor, sem pedir mais esclarecimentos. Ele vem: ‘Você está se 
desrespeitando!’; não foi possível anotar tudo o que falou, mas a bronca era relativa 
aos modos do menino: pode ser gay, mas ‘tem que se impor’, ‘não tem problema 
ser gay, isso é mais forte que você’; o menino, que não tinha tido chance de falar, 
agora argumenta que agrediu o outro porque ele havia jogado água nele; Marília 
diz que o outro fez isso porque ele ‘não se dá ao respeito’. Falou dos trejeitos 
(‘gritinhos’, ‘risinhos’, ‘saltinhos’), de ‘fofoca’ (ele disse que não faz fofoca – ela 
ignora essa resposta). Quando vai embora, ela fala para ele: ‘A classe!’. Ele não 
parece feliz, nem um pouco satisfeito com a conversa. Enquanto falava com ele, 
Marília lançou vários olhares na minha direção.  
(caderno de campo 1, observação da secretaria, 4/4) 
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 Negar o outro em sua diferença. Muitas vezes, perdia o início e/ou o fim das 

situações que presenciava na secretaria ou no pátio, comprometendo minhas 

possibilidades de interpretação do ocorrido, porém não nesse caso. Posso afirmar 

com segurança que o estudante não teve direito a voz, parecendo que o fato de ser 

tido como homossexual lhe privasse desse direito. Sequer tinha direito à 

integridade física: supostos trejeitos justificariam as agressões. Mais uma vez, a 

vítima era culpabilizada.  

Ana Paula, aluna com evidente comprometimento cognitivo, quando chamada, diz 
que não sabe, mas que vai tentar; acerta e a turma aplaude, simpática, acolhedora, a 
professora também comemora, e ela parece feliz. 
(ficha de observação, aula em turma da 8ª série, 22/9) 

 
 É interessante observar que algumas diferenças pareciam mais toleráveis 

que outras. Em algumas aulas, práticas homofóbicas eram coibidas, porém, em 

geral, na sala de aula e fora dela, ser ou parecer ser homossexual na Escola dos 

Murais significava ser alvo constante de chacota e desrespeito, inclusive por parte 

de algumas professoras. Entretanto, nesses mesmos ambientes, presenciei 

demonstrações de solidariedade e acolhimento em relação a alunos portadores de 

algum tipo de deficiência, uma diferença que parecia encontrar menor resistência 

para aceitação do que outras.  

Marília repreende um menino [...]: algo como ‘quando começa a brincadeira, é 
todo mundo igual. Quando vira briga, você é grande, ele é pequeno, você é homem, 
ele é criança. Você acha que estou pegando no seu pé, mas eu fico é preocupada. 
Se continuar assim, vai começar a aparecer aqui pai, irmão, pra te pegar’ – ou coisa 
bem parecida. [...] Não foi a primeira vez que a vi repreender alunos que estavam 
brigando dessa maneira: o motivo para não baterem nos colegas é o perigo de 
serem ‘pegos’ por parentes maiores, ou seja, violência que se controla pela 
violência. 
(caderno de campo 1, observação da secretaria, 14/4) 

 
 A cultura da violência se revela, nesse caso, no encaminhamento escolhido, 

ou pelo menos reconhecido como legítimo, para solução dos conflitos: contra a 

violência, mais violência.  

Suely: alunos estão caindo por causa dessa postura, ‘eu posso tudo’; outras 
professoras apóiam, ‘eles dizem que podem tudo porque são de menor’; Suely: ‘o 
meu consolo é que ele vai morrer cedo, vai levar uma bala na cabeça’. 
(caderno de campo 1, observação de conselho de classe, 28/4)31 

 
 A violência da fala dessa e de outras professoras se repetiu ao longo do ano 

da pesquisa, o que constitui, a meu ver, um forte sinal da penetração e reprodução 
                                                 
31 Anotações feitas em tópicos, dado o grande número de interações a serem registradas naquele 
momento. Os tópicos anteriores e os posteriores abordavam outros assuntos.  
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naquele espaço da cultura da violência que toma conta da nossa sociedade. Apesar 

de constarem registros de reações de repulsa, ainda que tímidas, por parte de 

outras profissionais da Escola, a esse tipo de fala e de atitude, houve 

manifestações de apoio mais numerosas.  

  

 A dimensão cultural da violência não era, portanto, considerada como tal 

pela maioria dos adultos e adolescentes com quem tive contato naquela 

instituição. No geral, predominava a restrição do entendimento da palavra 

violência ao crime e às agressões físicas.  
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6 
Considerações finais 
 

“compreender é opor à palavra do locutor uma contra-palavra” 
(Bakhtin/Volochínov, 2006, p. 131-132) 

 
  

 Conforme assinalado em diversas passagens deste relato, estudos de caso 

sabidamente não permitem generalizações. No entanto, este é um “caso particular 

do possível”1, em que os sujeitos envolvidos tiveram de responder a situações que 

não lhes são exclusivas. A Escola dos Murais atende a um público e tem uma 

localização que por certo a diferenciam de muitas outras da rede pública de ensino 

do Rio de Janeiro, mas essas especificidades proporcionaram uma oportunidade 

de estudo por si significativa: os problemas e os encaminhamentos de regulação 

do coletivo aqui discutidos aconteciam em um dos contextos mais favoráveis 

dessa rede, no qual, a despeito dessas melhores condições gerais, emergiram 

questões em relação à diferença adolescente que pareceram se remeter a 

problemáticas mais amplas da contemporaneidade e não apenas àquela 

circunstância em particular. 

 Demonização da juventude, perplexidade diante da cultura digital, declínio 

da instituição escolar, dilemas da autoridade, transformações da família e cultura 

da violência afetavam de modo único aquela realidade única, porém são questões 

presentes na sociedade como um todo. As descrições dos sujeitos, cenários e 

cotidiano da pesquisa visaram exatamente explicitar o que havia de específico nas 

temáticas tratadas, “de modo que o leitor tenha base suficiente para fazer 

julgamento da possibilidade de transferência para outro contexto” (André, 2005, 

p. 63). 

 Minha “contra-palavra” chega agora às suas expressões finais neste 

trabalho, assumidamente uma das muitas possíveis versões da pesquisa realizada. 

No estudo de caso do tipo etnográfico [...] o que se pretende é apresentar, com base 
nos dados obtidos e no posicionamento do pesquisador, uma das possíveis versões 
do caso, deixando-se aberta a possibilidade de que o leitor confirme ou conteste 
essa versão, com base nas evidências fornecidas. Parte-se do pressuposto de que a 
reconstrução do real feita pelo pesquisador não é a única possível ou a correta, mas 
espera-se que ofereça elementos suficientes (provas, indícios) de modo que o leitor 
possa julgar a credibilidade do relato e a pertinência das interpretações. (ibid., p. 
62) 

                                                 
1 Feliz expressão de Bachelard, citada por Bourdieu (1989, p. 32). 
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 À guisa de conclusão, retomo as perguntas que orientaram a análise do 

material empírico construído no trabalho de campo, de modo a recuperar os 

propósitos iniciais deste estudo e sintetizar os principais achados que deles 

resultaram. 

 

6.1 
Como os sujeitos investigados significavam adolescência, 
indisciplina e violência escolar? Que comportamentos em relação ao 
coletivo eram assim favorecidos? 
 
 A análise dos sentidos atribuídos, no contexto da pesquisa empírica, às 

expressões consideradas centrais para este trabalho mostrou-se produtiva para a 

interpretação das práticas de regulação do coletivo investigado. No caso dos 

termos adolescente e adolescência, ao se investigar a polifonia dos enunciados 

circulantes na EM a esse respeito, foi possível perceber a diversidade de 

perspectivas que essas palavras encerravam, fruto da integração dos discursos que 

em sociedade dialogam e disputam significados e interpretações acerca desse 

momento etário da existência. Recontextualizados e ressignificados, fizeram-se 

presentes discursos da psicologia, da sociologia e da mídia a respeito da juventude 

e da adolescência, atendendo, nesses processos de recontextualização e 

ressignificação, a posicionamentos individuais, necessidades contingentes, desejos 

e jogos de poder dos seus falantes. 

 A diversidade percebida na Escola dos Murais, no que concerne à atuação 

docente e à vivência adolescente, não permitiu identificar um significado 

predominante para essas expressões. Neste, como nos demais temas abordados na 

pesquisa, não há como interpretar o observado em termos singulares – a EM 

abrigava uma realidade plural e assim deve ser relatada. É interessante assinalar 

que as entrevistas com alunos evidenciaram que a Escola era percebida dessa 

forma também pelo corpo discente: as respostas às perguntas sobre a Escola eram 

em geral matizadas, expondo que a pluralidade identificada pela pesquisa era 

visível e considerada pelos estudantes.  

 Essa multiplicidade dentro de uma mesma instituição mostrou-se fértil para 

a pesquisa, na medida em que permitiu articular analiticamente modos de 

dialogia, enunciados sobre a adolescência e características do trabalho pedagógico 

desenvolvido. Nesse sentido, dentro dos limites do universo investigado, as 
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análises desenvolvidas apontaram para a associação entre a abertura para o 

diálogo democrático com esse outro adolescente e a incorporação de enunciados 

menos negativos sobre essa diferença. 

 Por outro lado, a dificuldade com a adolescência e a juventude detalhava-se 

em imagens de instabilidade e crise, revolução hormonal, transição, rebeldia sem 

causa, hedonismo, alienação sociopolítica, presentismo, individualismo, falta de 

educação, geração vídeo-clipe – discursos marcados pelo essencialismo e pela 

negativização do adolescente que pareceram comprometer o diálogo democrático 

ao negar legitimidade à voz estudantil naquele espaço. Mesclavam-se desse modo 

contingências da biologia, assumidas em perspectiva essencialista, com imagens 

pessimistas das novas gerações que dizem menos da situação dos alunos daquele 

contexto específico do que da condição atual da sociedade como um todo.  

 Contudo, também faz parte dessa condição social da contemporaneidade o 

empoderamento da adolescência e da juventude, por caminhos diversos: pelo 

domínio que geralmente demonstram ter da linguagem do mundo digital; pela 

ampliação e ressignificação da “moratória social” que lhes é concedida, agora 

estendida à sociedade como um todo, mais prolongada e considerada relevante por 

si própria – principalmente pelo potencial de consumo que representa – e não 

apenas como momento de preparação para o futuro adulto; por serem apresentadas 

pela mídia como modelo estético e comportamental preferencial para todo o corpo 

social; por contarem com a possibilidade de uma ampla rede de contatos 

interpares que os fortalece e os torna menos dependentes do mundo adulto. Na 

EM, tal empoderamento eventualmente se chocava com o adultocentrismo mais 

geral da nossa formação cultural que ali por vezes se reproduzia, podendo resultar 

em conflitos e manifestações de desesperança por parte dos adultos, e sentimento 

de incompreensão e injustiça, por parte dos adolescentes. 

 Norbert Elias nos lembra que o conflito com as novas gerações é em certa 

medida inevitável, dado que desenvolvemos padrões de comportamento atingíveis 

somente à custa de intenso treinamento: para a vida em sociedade, espera-se um 

controle das funções corporais e dos instintos animais somente obtido mediante 

trabalho sistemático com esse propósito. A naturalização desses padrões, somada 

às modificações na estrutura das famílias e às mudanças culturais hodiernas 

relativas à questão da autoridade, levava alguns adultos envolvidos na pesquisa a 

conflitos ainda mais problemáticos do que o referido por Elias.  
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 A atuação de algumas professoras, no entanto, sinaliza que as distâncias 

intergeracionais não eram necessariamente insuperáveis. Sem imagens prévias que 

destituíssem de valor e sentido o discurso adolescente, sua abertura para o diálogo 

democrático parecia favorecer um comportamento estudantil que em nada se 

assemelhava aos alunos impossíveis retratados na reportagem comentada na 

introdução desta tese.  

 Nesse contexto, variava também o entendimento do termo indisciplina – 

uma variação que correspondia não apenas à já citada diversidade de sujeitos e 

perspectivas identificável na EM, como também às circunstâncias em que a 

questão se colocava. Nas entrevistas, apareceu muitas vezes em significação 

restrita aos eventos espetaculares, não se mencionando, por exemplo, o problema 

da dispersão nas aulas, considerado grave nesta pesquisa. Nesses casos, a ênfase 

da significação dessa expressão voltava-se para a relação professora-aluno, 

referindo-se como indisciplina ações de desrespeito do segundo para com o 

primeiro. Nas observações cotidianas, por outro lado, esse entendimento tendia a 

se mostrar mais ampliado, com várias professoras se queixando com freqüência e 

externando desgaste significativo pela dificuldade de desenvolver as aulas 

conforme suas expectativas. 

 Do mesmo modo, não foi possível identificar um único sentido para a 

palavra violência. Dependendo do falante, a expressão violência poderia ter seu 

significado ampliado ou se restringir às suas formas mais brutais e criminais. 

Ficou claro ainda que práticas identificáveis com uma cultura da violência – como 

bullying, homofobia e práticas de discriminação diversas – eram muitas vezes 

naturalizadas e em geral combatidas apenas em opção pessoal de algumas 

profissionais. 
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6.2 
Como a questão da diferença apareceu nesses processos de 
significação? Que comportamentos em relação ao coletivo eram 
assim favorecidos? 
 
 A reflexão sobre os processos de significação das expressões adolescente e 

adolescência forneceu as primeiras pistas para responder também a essas 

perguntas. Entre os adultos, à abertura ao diálogo intergeracional correspondia 

com freqüência um trato mais igualitário e menos preconceituoso com a diferença 

cultural adolescente. Em sala de aula, essas profissionais também se ocupavam 

em impedir que outras diferenças se tornassem alvo de intolerância por parte de 

alunos.  

 Por outro lado, havia também profissionais que tendiam a fazer da 

diferença, desigualdade. As especificidades culturais do alunado adolescente 

eram, nesses casos, entendidas como falta a ser suprida e/ou sinais de barbárie das 

novas gerações – em ambas as situações, uma negativização dessa diferença, que 

justificava a exclusão dos estudantes das decisões quanto às práticas de regulação 

do coletivo que os incluía. 

 Quanto à questão da diferença entre os alunos, em termos gerais, esta 

pesquisa confirmou uma das conclusões do estudo de Camacho (2000), que havia 

apontado uma estreita relação entre diferença e violência interpares na escola. No 

espaço da sua pesquisa, constatou que a diferença gerava violência física e 

simbólica por dois caminhos: sua não aceitação estava na origem de práticas de 

discriminação, mas também nas respostas igualmente violentas que essas práticas 

podiam receber. Na investigação da Escola dos Murais, um dado expôs com 

clareza a pertinência da observação de Camacho: grande parte do material 

empírico selecionado na categoria “diferença” aparecia também em “violência”. 

Foi freqüente, portanto, a questão da diferença se destacar para a pesquisa pelos 

problemas que ocasionava no cotidiano observado. 

 Também no que se refere à diferença, evidenciou-se a falta de autonomia 

discente. O respeito à diferença por parte dos alunos em geral dependia da 

presença de adultos dispostos a fazê-lo acontecer por meio de intervenções firmes, 

pois, do contrário, expunha-se a intolerância existente, na forma da discriminação 

de supostos homossexuais, na dificuldade de integração dos que se vestiam ou se 
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portavam de modo distinto do usual, no conteúdo dos xingamentos cotidianos, em 

contextos de briga ou de brincadeira. 

 
6.3 
Como os modos escolares de dialogia podem afetar a regulação do 
coletivo adolescente no ensino fundamental? 
 
 O coletivo da EM mostrou-se interessante espaço para esta pesquisa, 

porque, embora se tratasse de uma única instituição, lá puderam se identificar 

diferentes padrões de dialogia entre adultos e adolescentes, que se relacionavam 

com práticas de regulação do coletivo igualmente diversas. 

 Desse modo, foi possível perceber os ganhos e os limites da via afetiva de 

interação com o adolescente naquele espaço, caminho que aparecia como saída 

para o contexto de precariedade objetiva e subjetiva da rede pública de ensino da 

cidade, que em vários aspectos parecia contar com um compromisso que 

ultrapassava os limites profissionais da docência, para contornar suas faltas, 

equívocos e deficiências. A Escola dos Murais exemplifica, desse modo, a 

possibilidade – que por certo dependia em larga medida das especificidades do 

seu corpo discente – de se basear a regulação do coletivo escolar no 

desenvolvimento de vínculos afetivos entre a escola e o corpo estudantil. A 

produtividade dessa opção esteve visível na restrição dos problemas de 

indisciplina e de violência percebidos na Escola: existiam, mas encontravam-se 

distantes do quadro de caos e barbárie com que se tem, com freqüência, retratado 

a situação do cotidiano escolar adolescente da atualidade. Por outro lado, os 

limites desse modo de dialogia também se fizeram visíveis: perceberam-se 

problemas em termos de formação em valores de ordem política, na medida em 

que essa opção tendia a implicar um tipo de privatização daquele espaço público, 

além da criação de grupos de alunos que não se enquadravam nesse modo de 

relação com a escola e reagiam a essa forma de exclusão, gerando problemas de 

indisciplina e de microviolência, cansativos e estressantes no seu dia-a-dia, 

embora minoritários. Tal encaminhamento provavelmente contribuía para a falta 

de autonomia percebida entre os adolescentes pesquisados, dado que fazia parte 

do caráter afetivo desse modo de interação, a maternalização do papel daquelas 

profissionais. 
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 Na sala de aula, essa falta de autonomia ficava flagrante, traduzindo-se em 

sobrecarga do trabalho docente. Se é fato que as aulas com menores problemas 

comportamentais por parte dos alunos – entre os quais o mais grave apareceu 

como a questão da dispersão – não restringiam seu diálogo à dimensão afetiva, 

também o é a centralidade assumida pela professora nesses caminhos outros de 

regulação desse coletivo. A posição de controle desse espaço dependia de tal 

modo da figura pessoal da professora, que muitas vezes associei as aulas 

observadas à linguagem do show, predominante nas produções midiáticas:  

O show paira sobre todas as demais matrizes estilísticas: show de notícias, show de 
reportagens, show de gols, show noturno de política, distinto do show da meia-
noite ou do show da tarde, show de seriados, show infantil, show humorístico, 
show íntimo de subjetividades. (Sarlo, 2004, p. 66) 

 
 Pairava também sobre a aula, exigindo do profissional do magistério um 

carisma ao qual nem todos podiam corresponder. A pesquisa revelou também, por 

outro lado, que esse nível de exigência se relacionava com as sérias limitações dos 

recursos materiais e humanos de que a escola dispunha. No caso do problema da 

dispersão, por exemplo, a fragilidade da organização da escola levava a uma série 

de inconstâncias e descontinuidades nas práticas institucionais que contribuíam 

para uma atmosfera dispersiva, controlável apenas à custa de excepcionais 

esforços docentes. 

 Esse quadro se tornava ainda mais problemático para professoras e alunos 

devido a um contexto sociocultural mais amplo de crise da autoridade e declínio 

institucional. Desse modo, os papéis discente e docente já não mais se colocavam 

como dados, devendo ser reconstruídos e renegociados cotidianamente, em 

reinvenção diária da autoridade, fosse por caminhos dialógicos, fosse por 

caminhos autoritários. 

 A questão da autoridade mostrou-se, de fato, fundamental no contexto 

pesquisado, principalmente, diante da falta de autonomia demonstrada pelo corpo 

estudantil, que o tornava em ampla medida dependente da atuação das 

professoras. Nesse sentido, a interlocução com as teorizações de Norbert Elias a 

respeito da necessidade de regulação dos coletivos e das complexas relações entre 

indivíduo e configuração social proporcionou interessante argumentação para o 

resgate de um sentido não autoritário e produtivo para a autoridade na 

contemporaneidade. Reconhecer a historicidade e a função de distinção que os 

modos comportamentais chamados pelo autor de civilização abrigam não precisa 

TM

PDF Editor



 205 

implicar sua recusa a priori. A regulação é inevitável nas sociedades complexas 

da contemporaneidade e se conformará segundo disputas e conflitos sociais pela 

sua definição, estes igualmente inevitáveis. 

As formas lingüísticas não-dinâmicas, às quais continuamos presos, opõem 
liberdade e coerção como se fossem céu e inferno. A curto prazo, esse raciocínio 
em opostos absolutos muitas vezes se mostra razoavelmente adequado. Para quem 
está na prisão, o mundo do outro lado das grades é um mundo de liberdade. Mas, 
examinando o assunto com mais cuidado, não há, ao contrário do que sugerem 
antíteses como essas, uma suposta liberdade ‘absoluta’, se por ela entendemos total 
independência e ausência de qualquer coação social. O que há é libertação, de uma 
forma de restrição opressiva ou intolerável, para outra, menos pesada. Dessa 
maneira, o processo civilizador, a despeito da transformação e aumento das 
limitações que impõe às emoções, é acompanhado permanentemente por tipos de 
libertação dos mais diversos. (Elias, 1994a, p. 186) 

 
 A reinvenção da autoridade – em bases de reciprocidade e de dialogia, 

conforme a pesquisa na Escola dos Murais demonstrou ser possível, ao menos 

dentro das suas condições – depende de uma revisão de um aspecto problemático 

da valiosa herança dos movimentos anti-autoritários das décadas de 60-70: a 

condenação apriorística de quaisquer formas de controle social, que ignora o fato 

empiricamente comprovável de que a ausência da regulação coletiva favorece a 

hegemonia pela força física, de modo algum em caráter libertário, pelo contrário. 

Conforme já mencionado neste relato, foi nos espaços alheios ao controle adulto 

onde presenciei abusos intoleráveis de alunos mais velhos e mais fortes contra os 

menores e mais jovens.  

 É forçoso reconhecer, contudo, que a fronteira entre a autoridade negociada 

e aquela imposta pela via do autoritarismo não está dada e pode ser facilmente 

ultrapassada nas relações entre adultos e adolescentes, em configurações sociais 

marcadas pela perspectiva adultocentrista, como é o caso da instituição escolar. 

Nesse sentido, a hipótese que orientou este trabalho sinaliza um caminho possível 

de prevenção contra o risco da tirania: o diálogo intercultural no ambiente escolar 

permite um melhor encaminhamento para as questões de convivência e 

organização desse coletivo. Obviamente, um estudo de caso não poderia 

fundamentar a conversão de uma hipótese em tese, mas pode apontar a sua 

validade em termos de possibilidade: sim, a pesquisa na Escola dos Murais indica 

que o diálogo intercultural no ambiente escolar pode permitir um melhor 

encaminhamento para as questões de convivência e organização desse coletivo. 

Na EM, as aulas em que foi observada maior incidência de práticas dialógicas 
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mais próximas das proposições da interculturalidade apareceram como mais 

produtivas, com menores índices de dispersão e viabilização de uma participação 

discente mais democrática; inversamente, nos contextos em que se ignorava ou se 

negativizava a diferença adolescente, comprometendo-se desse modo as 

possibilidades do diálogo intercultural, as dificuldades na regulação do coletivo 

foram evidentes. Não por acaso, quando alunos foram indagados em entrevista 

quanto aos fatores que favoreciam um melhor funcionamento das aulas, o 

elemento diálogo predominou. No entanto, é ainda importante ressaltar que a 

pesquisa também sinalizou que nos contextos em que se registraram tais práticas 

dialógicas, estas se conjugavam com outros fatores que pareciam igualmente 

importantes na constituição de um ambiente mais favorável aos processos de 

ensino-aprendizagem escolar, como a dedicação docente para além do 

compromisso profissional, a assunção de uma autoridade baseada em 

reciprocidade e negociação e mesmo aspectos de carisma pessoal. Desse modo, a 

hipótese/tese de possibilidade aqui em construção se expressa com mais precisão 

nos seguintes termos: o diálogo intercultural no ambiente escolar pode contribuir 

para um melhor encaminhamento das questões de convivência e organização 

desse coletivo.  

 Por fim, havia, nesta pesquisa, a busca pela identificação das especificidades 

culturais das novas gerações adolescentes. Algumas já foram lembradas nestas 

considerações finais, mas destaco agora que não se mostraram “alienígenas”, 

antes pareciam trazer marcas das diferenças adolescentes, problemáticas, antes de 

tudo, quando tratadas segundo padrões adultocêntricos. Também nesse sentido, o 

caráter dialógico e democrático de alguns momentos de interação entre adultos e 

adolescentes observados na EM pareceu ser capaz de se contrapor a esse 

adultocentrismo, na medida em que favorecia a troca sem hierarquizações 

apriorísticas das construções culturais das partes envolvidas.  

 A questão da não hierarquização nessas relações demanda, porém, uma 

última argumentação: o questionamento do adultocentrismo predominante na 

nossa formação cultural não implica negar as especificidades do estar adulto e do 

estar adolescente. A própria legislação que criamos torna compulsório certo nível 

de desigualdade, pois nela nos obrigamos ao reconhecimento do específico da 

infância e da adolescência e à incumbência da sua proteção, assumindo a 

responsabilidade pelos seus atos, seu bem-estar e suas oportunidades de futuro. 
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Na escola, além dessa flagrante assimetria, o cunho pedagógico-institucional das 

relações que ali se estabelecem entre adultos e adolescentes define necessárias 

posições de autoridade, que, ainda que democratizadas pela dialogia e 

reciprocidade, não permitiriam a afirmação de igualitarismo entre profissionais do 

ensino e estudantes. Tal abertura, todavia, pode favorecer que as especificidades 

do lugar do aluno e do lugar do professor sirvam mais aos processos de ensino-

aprendizagem do que ao exercício arbitrário do poder adulto.  

 Dentro dos seus limites, em tempos de declínio do programa institucional, 

cibercultura e empoderamento da juventude e da adolescência, a experiência na 

Escola dos Murais reafirmou a via dialógica e democrática como um caminho 

possível para a construção de algumas pontes intergeracionais. Mesmo que não 

propriamente igualitário, esse caminho viabilizava, por exemplo, alguma sintonia 

entre uma professora dita excluída digital e aqueles meninos e meninas da geração 

MSN. Permitia vê-los, não como extraterrestres, mas sim como adolescentes do 

seu tempo, um tempo que comporta o mp3 e a internet, sem que se precisem 

descartar os jogos de bola pelo pátio. 
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 Quadro 1 - Bairro/rua residência 
 
  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
  2 ,9 ,9 ,9 
 Copacabana 1 ,5 ,5 1,4 
 Laranjeiras 1 ,5 ,5 1,9 
Av. 
Marechal 
Rondon 

1 ,5 ,5 2,3 

Babilônia 1 ,5 ,5 2,8 
Bonsucesso 1 ,5 ,5 3,3 
Botafogo 51 23,9 23,9 27,2 
Campo 
Grande 1 ,5 ,5 27,7 

Catete 9 4,2 4,2 31,9 
Catumbi 1 ,5 ,5 32,4 
Centro 7 3,3 3,3 35,7 
Copacabana 57 26,8 26,8 62,4 
Cosme 
Velho 1 ,5 ,5 62,9 

Duque de 
Caxias 1 ,5 ,5 63,4 

Flamengo 20 9,4 9,4 72,8 
Glória 5 2,3 2,3 75,1 
Ilha do 
Governador 2 ,9 ,9 76,1 

Ladeira Ari 
Barroso 3 1,4 1,4 77,5 

Ladeira do 
São Bento 1 ,5 ,5 77,9 

Ladeira dos 
Tabajaras 2 ,9 ,9 78,9 

Lagoa 2 ,9 ,9 79,8 
Lapa 4 1,9 1,9 81,7 
Laranjeiras 5 2,3 2,3 84,0 
Leme 7 3,3 3,3 87,3 
Morro do 
Chapéu 
Mangueira 

3 1,4 1,4 88,7 

Nova 
Holanda 1 ,5 ,5 89,2 

Pavão 
Pavãozinho 2 ,9 ,9 90,1 

R. Luiz 
Onofre 
Alves 

1 ,5 ,5 90,6 

Rocinha 1 ,5 ,5 91,1 

Valid 

Santa Teresa 1 ,5 ,5 91,5 
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Urca 18 8,5 8,5 100,0 
Total 213 100,0 100,0   

 
 
 
  
 

Quadro 2 - Escolaridade da mãe 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Ensino 
fundamental 68 31,9 35,8 35,8 

Ensino 
médio 86 40,4 45,3 81,1 

Ensino 
superior 36 16,9 18,9 100,0 

Valid 

Total 190 89,2 100,0   
-99 21 9,9    
System 2 ,9    

Missing 

Total 23 10,8    
Total 213 100,0    

 

 
 
  
 Quadro 3 - Escolaridade do pai 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Ensino 
fundamental 53 24,9 29,0 29,0 

Ensino 
médio 82 38,5 44,8 73,8 

Ensino 
superior 48 22,5 26,2 100,0 

Valid 

Total 183 85,9 100,0   
Missing -99 30 14,1    
Total 213 100,0    

 

 
 
  
 

Quadro 4 - Ocupação profissional da mãe 
 
  
  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid   5 2,3 2,3 2,3 
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acompanha 1 ,5 ,5 2,8 
administrad 3 1,4 1,4 4,2 
advogada 1 ,5 ,5 4,7 
aeroviária 1 ,5 ,5 5,2 
ajudante 
cozinha 2 ,9 ,9 6,1 

arquiteta 1 ,5 ,5 6,6 
assist 
gerência 1 ,5 ,5 7,0 

atendente 2 ,9 ,9 8,0 
atendente 
consultóri 1 ,5 ,5 8,5 

autônoma 3 1,4 1,4 9,9 
auxiliar de 
escritór 1 ,5 ,5 10,3 

auxiliar de 
farmácia 1 ,5 ,5 10,8 

auxiliar 
descritório 1 ,5 ,5 11,3 

auxiliar 
escritório 1 ,5 ,5 11,7 

balconista 1 ,5 ,5 12,2 
bancária 2 ,9 ,9 13,1 
bióloga 1 ,5 ,5 13,6 
cabeleireira 1 ,5 ,5 14,1 
camareira 1 ,5 ,5 14,6 
chef 
cozinha 1 ,5 ,5 15,0 

chefe depto 
pessoal 1 ,5 ,5 15,5 

comerciante 8 3,8 3,8 19,2 
comerciária 2 ,9 ,9 20,2 
confeiteira 1 ,5 ,5 20,7 
contadora 1 ,5 ,5 21,1 
corretora 1 ,5 ,5 21,6 
costureira 2 ,9 ,9 22,5 
cozinheira 1 ,5 ,5 23,0 
diarista 3 1,4 1,4 24,4 
do lar 72 33,8 33,8 58,2 
doceira  1 ,5 ,5 58,7 
doméstica 12 5,6 5,6 64,3 
empresária 1 ,5 ,5 64,8 
esteticista 2 ,9 ,9 65,7 
falecida 3 1,4 1,4 67,1 
fonoaudiólo 2 ,9 ,9 68,1 
funcionária 
pública 6 2,8 2,8 70,9 

garçonete 1 ,5 ,5 71,4 
gerente 
comercial 1 ,5 ,5 71,8 
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gerente de 
salão 1 ,5 ,5 72,3 

gerente de 
vendas 1 ,5 ,5 72,8 

gerente 
imobiliária 1 ,5 ,5 73,2 

hoteleira 1 ,5 ,5 73,7 
instrument 
cirúrgica 1 ,5 ,5 74,2 

jornaleira 1 ,5 ,5 74,6 
manicure 3 1,4 1,4 76,1 
motorista 3 1,4 1,4 77,5 
operadora 
de caixa 3 1,4 1,4 78,9 

porteira 2 ,9 ,9 79,8 
professora 15 7,0 7,0 86,9 
psicóloga 1 ,5 ,5 87,3 
recepcionist 5 2,3 2,3 89,7 
secretária 6 2,8 2,8 92,5 
tapeceira 1 ,5 ,5 93,0 
técnica 
eletroencefa 1 ,5 ,5 93,4 

técnica 
enfermage 3 1,4 1,4 94,8 

técnica 
laboratório 2 ,9 ,9 95,8 

telefonista 1 ,5 ,5 96,2 
vendedora 8 3,8 3,8 100,0 
Total 213 100,0 100,0   

 
 
 
 

Quadro 5 - Ocupação profissional do pai 
 
  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
  17 8,0 8,0 8,0 
 suboficial 
militar 1 ,5 ,5 8,5 

administrado 4 1,9 1,9 10,3 
advogado 4 1,9 1,9 12,2 
agente 
administrati 2 ,9 ,9 13,1 

agente de 
segurança 1 ,5 ,5 13,6 

analista de 
sistemas 1 ,5 ,5 14,1 

Valid 

apoiador 
hospital 1 ,5 ,5 14,6 
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aposentado 4 1,9 1,9 16,4 
arquiteto 1 ,5 ,5 16,9 
artista 
plástico 1 ,5 ,5 17,4 

assistente 
administr 1 ,5 ,5 17,8 

assistente 
comercial 1 ,5 ,5 18,3 

atendente 1 ,5 ,5 18,8 
autônomo 10 4,7 4,7 23,5 
auxiliar de 
corretor 1 ,5 ,5 23,9 

auxiliar de 
recepção 1 ,5 ,5 24,4 

balconista 5 2,3 2,3 26,8 
bancário 4 1,9 1,9 28,6 
barman 1 ,5 ,5 29,1 
biólogo 1 ,5 ,5 29,6 
bombeiro 1 ,5 ,5 30,0 
carteiro 1 ,5 ,5 30,5 
chaveiro 1 ,5 ,5 31,0 
cobrador 1 ,5 ,5 31,5 
comerciante 11 5,2 5,2 36,6 
comerciário 3 1,4 1,4 38,0 
Comlurb 1 ,5 ,5 38,5 
contador 2 ,9 ,9 39,4 
corretor 6 2,8 2,8 42,3 
corretor 
seguros 1 ,5 ,5 42,7 

dentista 1 ,5 ,5 43,2 
eletricista 2 ,9 ,9 44,1 
empresário 1 ,5 ,5 44,6 
encarregado 
de almox 1 ,5 ,5 45,1 

engenheiro 5 2,3 2,3 47,4 
estagiário 1 ,5 ,5 47,9 
estoquista 1 ,5 ,5 48,4 
falecido 6 2,8 2,8 51,2 
faxineiro 1 ,5 ,5 51,6 
frentista 1 ,5 ,5 52,1 
funcionário 
hotel 1 ,5 ,5 52,6 

funcionário 
público 6 2,8 2,8 55,4 

garagista 1 ,5 ,5 55,9 
garçon 2 ,9 ,9 56,8 
gerente 1 ,5 ,5 57,3 
gerente 
comercial 1 ,5 ,5 57,7 

gerente de 1 ,5 ,5 58,2 
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vendas 
gerente 
restaurante 1 ,5 ,5 58,7 

lanterneiro 1 ,5 ,5 59,2 
laqueador 1 ,5 ,5 59,6 
marceneiro 1 ,5 ,5 60,1 
marítimo 1 ,5 ,5 60,6 
mecânico 3 1,4 1,4 62,0 
mecânico 
refrigeraçã 1 ,5 ,5 62,4 

mensageiro 
hotel 1 ,5 ,5 62,9 

motorista 11 5,2 5,2 68,1 
músico 2 ,9 ,9 69,0 
numerólogo 1 ,5 ,5 69,5 
office boy 1 ,5 ,5 70,0 
oficial 
militar 4 1,9 1,9 71,8 

pedreiro 1 ,5 ,5 72,3 
porteiro 14 6,6 6,6 78,9 
prensista 1 ,5 ,5 79,3 
professor 4 1,9 1,9 81,2 
publicitário 1 ,5 ,5 81,7 
radialista 2 ,9 ,9 82,6 
representant 
comerc 1 ,5 ,5 83,1 

securitário 1 ,5 ,5 83,6 
segurança 4 1,9 1,9 85,4 
servente 1 ,5 ,5 85,9 
suboficial 
militar 10 4,7 4,7 90,6 

taxista 6 2,8 2,8 93,4 
técnico 
eletrônica 1 ,5 ,5 93,9 

técnico 
informática 1 ,5 ,5 94,4 

terapeuta 1 ,5 ,5 94,8 
tradutor 1 ,5 ,5 95,3 
vendedor 7 3,3 3,3 98,6 
vidraceiro 2 ,9 ,9 99,5 
zelador 1 ,5 ,5 100,0 
Total 213 100,0 100,0   
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Quadro 6 - Concurso 

 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Não 34 16,0 39,5 39,5 
Sim 52 24,4 60,5 100,0 

Valid 

Total 86 40,4 100,0   
-99 14 6,6    
System 113 53,1    

Missin
g 

Total 127 59,6    
Total 213 100,0    
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Apêndice 2 
Geral 
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Na transcrição das fitas: 

- Frase incompleta: ... 

- Pausa na fala (pode suceder a uma frase incompleta): [p] 

- Fala incompreensível: [i] 

- Ênfase na fala: sublinhado 

- Fala sobreposta: [fs] no começo e no final das partes sobrepostas 

- Gaguejar: [g] 

- Registrar os risos e vícios de linguagem: [risos], “é...”, “aham” e similares 

- Para identificar os falantes: P = pesquisadora; E = entrevistada/o; no caso 

das entrevistas com grupos de alunos, identificar o aluno falante pelo 

nome 

- Indicar também as interrupções na gravação 

 
 

TM

PDF Editor



 231 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM DIRETORA/DIRETORA ADJUNTA 
 

 Trajetória profissional e na Escola. 

 A escola mudou muito nesses anos (de atuação na Escola)? 

 Como estão as sétimas e as oitavas deste ano, em termos de 

comportamento e de perspectiva de desempenho? 

 Tem alguma turma dessas séries que se destaque nesse sentido, positiva ou 

negativamente? 

 Tem alguma disciplina dessas séries que se destaque nesse sentido, 

positiva ou negativamente? 

 Existe violência aqui na escola? 

 Você já me falou que a escola não tem regimento. Existe algum 

documento em que se registrem regras de convivência? 

 Como se definem essas regras? Como os alunos tomam conhecimento 

dessas regras? 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM OS PROFESSORES DAS AULAS 
OBSERVADAS 
 
 

 Trajetória 

- Formação e atuação profissional em geral; 

- Inserção na EM; 

- Planos futuros. 

 

 

 Formação pedagógica 

- Autores.  

- Ajudou na sua prática?  

- Fez algum curso na área de educação depois da licenciatura? E fora da educação, 

fez algum? 

- Costuma ou costumava freqüentar algum encontro na área de educação? Já 

ouviu falar do Endipe? 

 

 

 Visão da escola 

- Caracterização geral da escola;  

- Principais problemas;  

- Encaminhamentos para esses problemas;  

- Matizar. 

 

 

 Visão do aluno da escola 

- Caracterização geral do corpo discente. 

- Como supõe que os alunos costumam ocupar seu tempo livre? 

- Qual o sentido da escola para esses alunos? 

- Matizar. 

 

 

 Visão da adolescência atual 

- Caracterização geral da adolescência atual;  
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- Comparar com gerações anteriores;  

- Matizar. 

 

 

 Indisciplina, violência 

- Como avalia a questão comportamental na escola? 

- Percebe violência? 

- Percebe bullying? 

- Percepção da indisciplina na sua aula:  

 - Em termos do comportamento dos alunos, como você percebe a sua aula? 

 - Houve alguma situação em sala de aula que você destacaria como 

especialmente difícil, neste ano ou no ano passado, com essas turmas? 

 - Na sua experiência, o que dificulta e o que favorece uma melhor 

regulação do coletivo em sala de aula? 

 - Percebe dispersão na sua aula? Quando? De que maneira se manifesta? A 

que atribui? 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM OS ALUNOS 
 

 Visão da escola em geral 

o Sentidos, funções 

o Prazeres 

o Desagrados, dificuldades 

 

 Visão da Escola dos Murais 

o Sentidos, funções 

o Avaliação das condições de estudo (O que você mudaria na 

escola?) 

o Prazeres (O que você não mudaria?) 

o Funcionamento da sala de aula (pedir exemplos) 

o Indisciplina e violência na escola (pedir exemplos) 

o Participação ou não no NAM (justificativa, avaliação, exemplos) 

 

 Hábitos de estudo 

o Como, quando, quanto, o quê 

 

 Fora da escola 

o Música (meio e conteúdo) 

o Relação com amigos (quem, espaços) 

o Leituras (quantitativo e qualitativo) 

o Televisão (idem) 

o Cinema (idem) 

o Praia e outros locais de encontro 

o Internet, Orkut, MSN 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM A AGENTE EDUCADORA 
 

 Formação e experiência profissional pregressa 

 Ingresso na SME 

 Formação recebida após o concurso 

 Inserção na EM 

 Avaliação da EM 

 Planos futuros 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM A COORDENADORA  
 

 Trajetória 

- Formação e atuação profissional em geral; 

- Inserção na EM; sua visão do papel de coordenadora; 

- Planos futuros. 

 

 

 Formação pedagógica 

- Autores.  

- Ajudou na sua prática?  

- Fez algum curso na área de educação depois da licenciatura? E fora da educação, 

fez algum? 

- Costuma ou costumava freqüentar algum encontro na área de educação? Já 

ouviu falar do Endipe? 

 

 

 Visão da escola 

- Caracterização geral da escola;  

- Principais problemas;  

- Encaminhamentos para esses problemas;  

- Matizar. 

- Como acha que a sua presença está afetando a escola? 

 

 

 Visão do aluno da escola 

- Caracterização geral do corpo discente. 

- Como supõe que os alunos costumam ocupar seu tempo livre? 

- Qual o sentido da escola para esses alunos? 

- Matizar. 

 

 

 Visão da adolescência atual 

- Caracterização geral da adolescência atual;  
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- Comparar com gerações anteriores;  

- Matizar. 

 

 

 Indisciplina, violência 

- Como avalia a questão comportamental na escola? 

- Percebe violência? 

- Percebe bullying? 

- Houve alguma situação que você destacaria como especialmente difícil, neste 

ano, com alunos e/ou professores? 

- Na sua experiência, o que dificulta e o que favorece uma melhor regulação do 

coletivo na escola? 
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ROTEIRO PARA A SEGUNDA ENTREVISTA COM A DIRETORA 
 

• Caso da professora de Matemática (faltas): o que a direção da Escola pode 

fazer? 

 

• O jogo de bola não era permitido na Escola, agora é – por quê? 

 

• Caso do roubo do mp3 na 702 – como foi desvendado, quais as 

providências tomadas? 

 

• Já houve algum caso de encaminhamento de alunos e/ou suas famílias para 

o Conselho Tutelar, sem ser por faltas? 

 

• Como tem sido a atuação da Ouvidoria? 

 

• A gestão da Escola é dividida pelos dois turnos, isto é, existe uma direção 

para a tarde e outra para a manhã? 

 

• Como avalia o desenvolvimento do PPP este ano? 

 

• Em termos gerais, este foi um ano típico na Escola, ou houve diferenças 

significativas? 

 

• Hoje a Escola conta com coordenação e uma agente educadora – 

melhorou? 

 

• Recursos – quais, gestão, finalidade (por exemplo, quantas cópias o 

professor pode fazer na Escola?). 
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AUTORIZAÇÃO PARA ENTREVISTAS 
 

Senhores pais e responsáveis: 
 
 Desde fevereiro, venho desenvolvendo, na Escola dos Murais, com 

autorização da Secretaria Municipal de Educação e da direção da escola, uma 

pesquisa sobre adolescência e educação escolar. Esta pesquisa está vinculada ao 

Programa de Pós-graduação em Educação Brasileira da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e é orientada pela professora Vera Maria 

Candau. 

 Estou convidando seu/sua filho/a ou dependente para participar da 

pesquisa, concedendo uma entrevista coletiva, em tempo vago da sua turma, 

juntamente com outros/as colegas, acerca dos seguintes temas: visão da escola em 

geral, visão da EM (participação ou não nas atividades extra-classe oferecidas 

pela escola, condições de estudo, funcionamento da sala de aula, indisciplina e 

violência), hábitos de estudo, preferências e práticas de lazer. 

 Sua participação é inteiramente voluntária. Se não quiser, não precisará 

responder todas as perguntas e também poderá desistir de continuar a entrevista 

em qualquer momento.  

 A entrevista será filmada com a finalidade de registro, para transcrição 

fidedigna das falas. As imagens não serão, em hipótese alguma, exibidas 

publicamente. Gostaria de esclarecer ainda que todas as informações coletadas 

serão utilizadas exclusivamente para fins de investigação científica. Será 

garantido o anonimato da escola, diretora, coordenadora, professores/as, 

alunos/as, entre outros. Nomes fictícios serão utilizados na divulgação dos 

resultados da pesquisa.  

 Coloco-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se 

façam necessários. 

 Agradeço desde já a compreensão e a colaboração. 

 Atenciosamente, 

 

          _________________________ 
   MIRIAM SOARES LEITE 
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Declaro estar ciente dos objetivos e condições da entrevista a ser realizada para a 

pesquisa desenvolvida pela professora Miriam Soares Leite e autorizo a 

participação do/a meu/minha filho/a ou dependente 

_________________________________________________________________. 

 

Rio de Janeiro, ________ de _______________ de ________. 

 

_________________________________________________ 
Assinatura do responsável 
 
Telefones para contato: [celular] e 35271815 (Programa de Pós-graduação em 
Educação da PUC-Rio)  

 

 

 

TM

PDF Editor



 241 

FICHA DE OBSERVAÇÃO DE AULA  

 

Turma: _______________    Data, horário: ___________________________ 

Disciplina, professor/a: ___________________________________________ 

Conteúdo: _______________________________________________________ 

 

HOR NOME, LOCALIZAÇÃO 
INTERVENÇÃO 

ALUNAS/OS 
REDE PARALELA 

REPR 

PROF 

ATIVIDADE/ATITUDE 

PROF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
OBSERVAÇÕES GERAIS 
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CATEGORIAS E SÍMBOLOS 
 

→ LOCALIZAÇÃO DO ALUNO 

 

F – três primeiras fileiras (dependendo do tamanho da sala) 

T – três últimas fileiras (dependendo do tamanho da sala) 

M – fileiras restantes 

D – em movimento, qualquer tipo de deslocamento 

 

→ REDE PRINCIPAL DE COMUNICAÇÃO 

 

a) Natureza da intervenção 

 

o Intervenção provocadas simples (atendendo a solicitação geral de 
professor) 

 
- S: coro/vários, dedo/braço levantado, leitura, resposta a 
pergunta de exercício 
 
- SI: resposta individual a solicitação geral 

 

o Intervenções fora do contexto 

- FP: participação intensa, associação livre e expressão 
pública dessa associação 
 
- FNC: não compreensão 
 
- FRI: intenção de ruptura, ação individual 
 
- FRG: intenção de ruptura, ação grupal 
 
- FRV: intenção de ruptura, ação de vários 
 
- FRT: intenção de ruptura, ação da turma 

 
o Intervenções nominais provocadas 

 
- PS: interpelação nominal por motivo específico ou 
pergunta da matéria/exercício 
 
- PP: interpelação nominal de participantes esquivos  
 
- PD: interpelação nominal de regulação 
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o Intervenções espontâneas 
 

- EC: comentário 
 
- EP: pergunta ou pedido 
 
- EVS: várias simultaneamente 
 
- EPS: pedido de silêncio 
 

b) Intensidade do pedido de intervenção 
 

- IA: atendido na 1ª ou na 2ª vez 
 
- IAI: atendida na 3ª vez ou mais 
 
- II: pedido de intervenção ignorado 
 
 

c) Integração da intervenção à rede principal de comunicação 
 

- RR: repercussão restrita, contato professor-aluno, 
sem/quase sem réplica por parte do professor 
 
- RD: repercussão restrita, diálogo professor-aluno 
 
- RA: repercussão ampliada, retomada pública (para a 
turma) pelo prof. da fala do aluno 

 
 
→ REDE PARALELA DE COMUNICAÇÃO 

 
- M: deslocamento 
 
- C: conversas, brincadeiras diversas 
 
- R: risada geral 
 
- A: agitação (inclui gritos e deslocamentos) 
 
- D: desligamento           
 
- B: bilhetes 
 
- N: rede principal de comunicação prevalece 

 

→ REPREENSÃO DE PROFESSOR/A 

   - N: nominal    
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- S: silêncio 
 
   - P: psiu    
 

- C: “chamada”, pedido de silêncio verbal geral 
 
   - B: bronca/”sermão” 
 
   - G: grito/qq barulho forte (apagador no quadro, p. ex.) 
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PROFESSORES – DADOS GERAIS 

Nome: 

Formação (curso, local e ano de conclusão): 

Outros cursos: 

Início da carreira docente (ano, local e função): 

Ingresso na rede municipal (ano e função): 

Ingresso na EM (ano e função): 

Tem computador em casa? 

Acesso à internet?                           De que tipo? 

Uso mais freqüente do computador: 

Idade:                                            Estado civil:  

Local de moradia: 
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Apêndice 3 
Entrevistas – recortes ampliados 
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R1 
P – Já bateu o sinal e eu vou fazer uma última pergunta, tá bom? É sobre 

participar do NAM. Quem participa do Núcleo de Adolescentes aqui? Só você, 

Sabrina? Quem não participa, não participa por quê?  

Didi – Eu não sabia que tinha.  

Kelly – E eu entrei no meio do ano.  

P – Ah, tá bom.  

Ronildo – Não, por causa do horário, é por que... eu tenho fono no dia. E também 

é muito complicado pra vir da minha casa aqui pra escola.  

Caetano – Eu não participo porque eu não achei uma coisa legal e eu não quis 

participar.  

P – Mas você chegou há ir algum dia?  

Caetano – Não.  

P – E o quê que você achou... De onde você tirou a notícia que não era legal? O 

quê que te pareceu que não era legal? 

Caetano – Assim, eles falam mais assim sobre o cotidiano de adolescente, falam 

um pouco sobre sexo, essas coisas, não, fa... fazem um pouco de exercício pra 

casa. 

Sabrina – Que exercício! Você tá louco! O NAM?  

Caetano – Me contaram! 

Sabrina – Ah, você tá falando...  

Caetano – Me contaram que passavam exercício, mas eu não posso afirmar que é 

verdade, porque eu nunca fui.  

Sabrina – Mentira! Então, você não tire conclusões com o quê você não sabe! Ela 

não passa exercício! Ela tá sempre passando filme, faz brincadeiras, tá sempre 

ensinando tudo sobre adolescente. A gente tá na fase da adolescência, por que que 

ela vai ensinar outra fase? Ah, tá... tipo assim, essa... vamos dizer, essa onda de 

HIV, aids, ela sempre tá falando como se prevenir, da gravidez também... Ela 

sempre ensina tudo que o adolescente precisa saber. Porque é uma fase de muita 

coisa mudando, é uma fase que você tá se encontrando. 

 
 
 
 
 

TM

PDF Editor



 248 

R2 
 
P - Hum, hum... Em termos de... da adolescência atual, em geral, tem alguma 

coisa, alguma característica que você percebesse? Que os alunos da EM se 

identificassem ou não? 

E - [p] Olha, eu acho que... Eles não se preocupam muito com o futuro, isso eu 

acho a pior característica deles. Não vejo, assim...  A minoria, mas minoria 

mesmo, assim, elementos, que se preocupam com isso. É... Eu acho que a maioria 

realmente, não se preocupa com o futuro, parece que o futuro não existe. Eles 

vivem o aqui, o agora, o hoje. Tem muito que as coisas vão pintar: ‘ah, isso vai 

pintar... Ah! Emprego? Ah, isso vai pintar, professora, vai pintar’. Sabe? Eles não 

se preocupam muito com... Talvez por isso, não liguem tanto pra escola, pra 

formação, porque eles acham que eles vão dar conta no futuro. Parece que eles 

estão, é. Parece que eles estão esperando que o amadurecimento vai trazer pra eles 

a formação. 

P – Você... 

E – Eles não, eles não percebem que é uma construção, que não vai ser de hoje pra 

amanhã, eles não vão pegar o livro e vão aprender tudo de hoje pra amanhã, sabe? 

Eles acreditam nisso. Eles não pensam que é uma construção. É isso que a gente 

não... Me angustia isso. Eu tento mostrar que é uma construção, mas eles não 

percebem isso. 

 

 
R3 
 

P - Deixa eu te perguntar, tinha um grafite... 

E - É um grafite dos alunos 

P - [Fs] Os alunos tinham feito? [Fs] 

E - [Fs] São, eles que fizeram. [Fs] 

P - Mas era do Núcleo, não? 

E - Do Núcleo, era o pessoal do Núcleo. Eu falei: ‘Vamos deixar a marca da 

gente, aqui desse ano’. Porque a gente fez, o primeiro projeto, foi a cápsula do 

tempo. É uma dinâmica que tem, que você junta tudo de quando você começou, 

pra daqui há dois anos a gente abrir, e essa cápsula também fazia parte o piche, né, 

que daqui há dois anos o piche não vai ser mais o mesmo, até o piche muda. A 
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gente pensou, depois pinta e... E eles são extremamente participativos. Eles 

querem pintar dentro da sala, é que eu já estou velhinha, [risos] não faço essas 

coisas. Mas eles querem pintar, eles querem arrumar, eles querem fazer tudo. Eles 

estão extremamente abertos a participações, eles querem participar de tudo. 

P - Quando você fala ‘eles’, você tá se referindo aos seus alunos como um todo ou 

a esse grupo que participa do Núcleo? 

E - Aos meus alunos como um todo, eles são muito participativos. 

 

R4 
 

P – Mas você acha que a escola, então, atende a uma maioria de filhos de classe 

média, com pais nível superior. Tô querendo localizar um pouco como você está 

vendo o corpo discente. 

E – Hoje em dia, a classe média que freqüenta aqui a escola, nem todos têm nível 

superior, muitos vivem de bico, porque não têm formação cultural também 

nenhuma, que já vem, né... é aquele pessoal que... como que eu vou te explicar 

isso... tá na minha cabeça a idéia, mas não... é um povo que tanto faz, como tanto 

fez, tem que vir pra escola. É o melhor lugar que eu tenho pra deixar meu filho, 

entendeu? 

P – Aham.  

E – Agora, veja o seguinte, tá, é... isso aqui virou um depósito. A escola virou um 

depósito, a escola pública. Porque pra eles é considerado barato. Só que eles não 

têm noção de que eles pagam caro por essa escola, né. 

P – Claro. 

E – Pra eles é de graça, né. Tem esse maternalismo de dar os livros, dar uniforme, 

dar tudo, ele não tem comprometimento com nada. É mais fácil jogar aqui. Tanto 

que quando não tem aula: ‘pô, o que eu vou fazer com o meu filho?’ Olha só essa 

pergunta, entendeu? Então, aqui ficou... a escola pública... Aqui, a EM, ela 

também entrou nessa onda. O próprio sistema também se modificou. 

P – Em que aspecto? 

E – No aspecto de que [g]. Como é que eu vou te explicar isso? Não há um, um 

[g] limite. O sistema não dá limites ao aluno e, conseqüentemente, ao pai do 

aluno. Então, o que acontece? Perdemos totalmente o respeito pela instituição 

escola, pelo professor em si, tá, pela cultura. Não há mais essa importância. 
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P – Aham, aham. 

E – Não existe mais isso. O próprio sistema... Não se entra mais na escola, porque 

eu vou progredir, porque eu vou estudar, porque eu vou ser alguém na vida, eu 

vou melhorar o nível de vida da minha família. Minha família era pobre e agora 

eu vou estudar pra ser alguém. Não tem mais essa idéia, entendeu? Ele vai pra 

escola e ponto. 

P – Isso aí é uma postura da família e dos alunos, você acha? 

E – E dos alunos, e dos alunos. 

 

R5 
 
P – Agora eu queria que vocês me dissessem um pouco o que a escola é na vida 

de vocês, pra que que serve, pra que vocês vêm aqui... Tá bom? Então, vamos lá. 

Começa, Sarah. 

Sarah – A escola é o essencial de tudo na vida, né, pra arranjar emprego, pra ter... 

Todo sonho tem dinheiro, né? 

P – É isso? 

Sarah – Hum, hum. 

P – Tá bom. E você? 

 
 
R6 
 
P – Pensando no que você falou antes, você atribuiria essa alienação como uma 

característica dessas novas gerações? 

E – Sim, com certeza, com certeza. Eles não... Parece que não querem se apegar a 

nada do que seja ruim pra eles, eles só querem curtir, curtição. Coisa que você vê, 

outras gerações não eram... Eram mais engajadas, mais participativas na 

sociedade... Você vê todo aquele pessoal da cara pintada, né. Quer dizer... Eu até 

me lembro e uma vez... eu até falei pra eles: ‘poxa, vocês têm que atuar aqui na 

escola, por exemplo, fazer o barulho de vocês, mas uma coisa produtiva. Por que 

vocês não montam uma rádio, não montam um jornal, não montam alguma 

coisa...’. Eles não se interessam, eles não querem saber, não querem nada que seja 

dever, que tenha horário pra cumprir... Eles já acham um saco ir pra escola, 

acordar cedo. Eu ouvi até certa vez no recreio, de uma aluna que não era minha, 

que era aluna de oitava, que só vinha à aula porque era obrigada e, se não 
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precisasse, ela não vinha, e uma outra dizendo que falou pra mãe se até a quinta 

série não tava bom, se tinha que fazer mais... Quer dizer, eles não... Parece que a 

escola, parece que a formação não é importante, não sei, eles não têm noção de 

futuro. 

 

R7 
 
P – Hum, hum... Mas teria alguma coisa que você, em termos de condição da 

escola, na condução da aula, que você acredite que favoreça uma melhor 

disciplina, no sentido de concentração? Porque eu acho que foi isso que eu entendi 

da tua fala, né, essa falta de educação acabaria se expressando também como uma 

falta de concentração também, não é? 

E – Sim, também, porque aí ele se distrai e não presta atenção na aula. É... Eu 

acho que quando a atividade é alguma coisa que interessa... 

P – Espera um instantinho... Pode continuar, desculpa. 

E – Quando a atividade é alguma coisa interessante, o assunto interessa a eles, ou 

então, quando a própria atividade interessa, por exemplo, eles gostam de fazer 

coisas manuais... 

P – Você faz esse tipo de atividade na sua aula? 

E – Não, não faço, dificilmente... eu pinto alguma coisa, faço alguma coisa que 

extrapole a escrita, mas eu já reparei que eles gostam. De pintar mapa, por 

exemplo, a Violeta faz trabalho, assim com pintura, e eles gostam. Agora, 

estranhamente a aula de música, eles têm problema, né, você vê, gostam tanto de 

ouvir o discman... Eu não consigo entender. É... Então, eu acho que quando o 

assunto interessa... Por exemplo, um texto... Aquele texto sobre o piercing, eles 

gostaram de trabalhar, porque era uma coisa ligada à idade deles, deles, entendeu, 

é... Eu acho que... 

P – Então, quando você trabalha texto com conteúdo que você acha que tenha a 

ver... 

E – Que tenha a ver com eles, eles se interessam mais em saber, participam mais 

da aula, porque aí eles têm o que dizer, que é a experiência deles e aí qualquer um. 

Se é uma coisa que você goste de fazer... 

P – Tá... Tem algum outro assunto que você lembre, que mobilizou a turma, além 

dessa discussão de piercing, sobre piercing, que você levou? 
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E – Acho que as crônicas, eles gostaram, do Rubem Fonseca, Rubem Braga... 

P – Rubem Fonseca, Rubem Braga, esses autores que você trabalhou? 

E – Foi... 

P – Você lembra dos temas das crônicas que você trabalhou? 

E – Com Millôr Fernandes, nós trabalhamos... Já a poesia, acho que eles não 

curtiram muito. Um ou outro lá, acho que eles curtiram. Eles gostaram mais das 

crônicas. 

P – Você lembra de algum tema de crônica [fs] que eles gostaram mais? [fs] 

E – [fs] Tinha tema social. [fs] Eu me lembro de um que foi sobre um mendigo, 

que tava passando mal diante de uma loja e ele acabou morrendo e... As pessoas, 

quando passavam por ele, sentiam várias coisas, inclusive os comerciantes do 

local não sabiam se sentiam pena ou se achavam que ele tava incomodando ali, e 

aí eles se posicionaram, né? Eu achei que foi uma aula legal, porque eles, é... se 

interessaram pelo assunto e se posicionaram. Quer dizer, todo mundo deu sua 

opinião, foi uma coisa legal. Quer dizer, quando o assunto chama a atenção, aí... É 

como se eles não tivessem noção, de que... Existe muita coisa que é chata, 

digamos assim, obrigação, mas tem que passar por aquilo. Eles não querem isso, 

eles só querem o lado bom, a coisa boa. Essa noção de que, da obrigação, do 

dever, do dever, é isso que eles não têm muito. 

 

R7A 
P – Uma vez você me falou alguma coisa de uma escola particular. Você também 

dá aula no particular? 

E – Trabalho numa escola particular. Atualmente estou na escola... no Colégio 

[...], mas já trabalhei em outras escolas, como Isa Prates, que foi o meu início de 

escola particular. Lá eu tive uma oportunidade ímpar, né, eles davam 

oportunidade pra professores que estavam saindo da universidade. Eles não 

gostavam de professores experientes. 

P – Aham. Mas eles faziam alguma formação? Algum tipo de formação? 

E – Não, eles simplesmente aproveitavam... porque eles diziam que o professor 

que saía da universidade, ele sai sem vícios. E a clientela lá era uma clientela 

muito especial, em todos os sentidos, financeiros, às vezes, psicológicos, e eu tive 

um aprendizado muito grande lá nessa escola. Foram treze anos, até que eles 

fecharam. 
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P – Aprendizado em que sentido? 

E – Sentido de domínio de turma, de material didático, material paralelo. 

P – Produção de material, você quer dizer. 

E – Produção, inclusive dos próprios alunos. Um contato... as turmas eram 

pequenas. Então, eu... Na verdade, nós conhecíamos todos os alunos, tínhamos 

uma relação pessoal muito boa. 

P – E você acha que o quê você... Esse aprendizado que você teve nessa escola 

você aplica aqui? 

E – Aplico. 

P – E na [...] também? 

E – Aplico, aplico, porque eu aprendi, por exemplo, com eles, a ver que eu não 

sou o poder, como eu brinco com eles: eu sou o poder. Então, eu aprendi a 

respeitar um pouco mais, porque, às vezes, a gente não respeita o aluno. Aprendi a 

ouvir e isso foi uma conquista que eles fizeram comigo. 

P – E que você acha que traz ganhos na tua atuação aqui. 

E – Com certeza. 

 

R8 
P – Pensando agora nos adolescentes, mais na sétima e na oitava, porque a minha 

pesquisa tem esse recorte, lembra? Você acha que os adolescentes daqui se 

encaixam nessa descrição que você fez? 

E – Acho que sim. Eu vejo isso, eu vejo um pessoal às vezes muito desorientado, 

não vendo muito sentido no que a escola pode fazer por ele, sei lá. 

P – E você acha que isso não é só um problema dos meninos e meninas daqui, é 

geral? 

E – Eu vejo em geral.   [Interrupção] 

E – Eu vejo muito isso assim, a palavra que eu encontro é desconexão. Não está 

oferecendo aos alunos o que eles precisam, o que eles desejam, o mundo deles é 

outro, é o da internet, isso aqui não interessa. Ou então eu não vejo interesse 

deles, interesse deles mesmo, não interesse para um mercado de trabalho ou para 

um futuro, ou para um bom segundo grau, interesse deles, o que eles gostariam, eu 

não vejo, posso estar enganada, mas não vejo. 
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R9 
P – E… você pode contar agora um pouco da história da escola e das mudanças 

que você presenciou ao longo desses anos que você vem trabalhando? 

E – Posso, eu quando cheguei aqui em 79, [...] Em 79, quando eu cheguei aqui, 

nós tínhamos aproximadamente uns 500 alunos, se tivesse 500 alunos. Realmente 

a escola... Ela passava por um período muito difícil. A clientela era... é... de baixa 

renda... Bem, bem baixa renda mesmo. [...] A clientela era dali... Os filhos de... 

Pessoal que trabalhava aqui [...], eram os porteiros, as empregadas domésticas, 

então a... O poder socioeconômico, ele era muito pequeno. Em contrapartida, a 

[outra escola do bairro] recebia a clientela, vamos dizer, de um padrão 

socioeconômico melhor. E ela ficava com o maior número de alunos. Como eram 

duas escolas de 1ª a 8ª próximas, aqui tinha sempre uma evasão muito grande de 

alunos. Era uma pena, porque era uma escola... eu acho a escola muito – apesar de 

estar totalmente sofrida, né? A gente faz o que pode pra manter, mas um prédio 

[...] é muito difícil de conservar... E aí, essa escola vinha padecendo tanto na parte 

pedagógica, como na parte socioeconômica, como na infra-estrutura. 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. Nós passamos a procurar a 

princípio parcerias. É uma... é uma área difícil de você conseguir parceiros, 

financeiramente, porque tem pouco, quase nada, mercado, indústria, aqui não tem 

nada, né? Nós pensamos em uma parceria pedagógica. Procuramos [...] e 

conseguimos então abrir um leque de parcerias e com isso a escola veio 

melhorando, melhorando na parte pedagógica, melhorou na infra-estrutura... É, 

houve uma melhora considerável. Passamos então a participar de todos os projetos 

da Secretaria, passamos a procurar... a criar projetos internos - eu gosto muito de 

trabalhar com projetos -, fechamos uma equipe... Nós passamos a fazer com que a 

equipe vestisse a camisa da escola, fazendo-os ver que se não vestissem, que a 

gente não iria melhorar. Eles passaram a abraçar... e... alguns colegas trouxeram 

os filhos para estudar na escola, e isso pesa muito, porque o responsável sempre 

pensa assim: ‘Se a escola é boa, por que que o filho da professora não está 

estudando lá?’ E foi assim, uma junção de fatores. Fomos juntando, depois meu 

filho também, eu o trouxe pra cá, e nós conseguimos assim... Melhorar um pouco 

a escola. Melhoramos na parte pedagógica... Em 95 houve uma reforma. Foi a 
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última reforma que essa escola já viu, né... A escola cresceu, começamos a 

participar de... Extrapolamos os muros da escola, participar de olimpíadas 

externas, de concursos externos, começamos a ganhar concursos e os pais de... é... 

de outros alunos, de colegas de nossos alunos começaram a perceber que a escola 

havia dado um salto muito grande e a escola passou a despontar como uma escola 

de nível. 

 

R10 
E – Entendeu? É o que mais a gente acha que o aluno não quer, eles fazem 

bagunça o ano inteirinho, mas eles têm aqueles momentos que eles gostam de 

participar. 

P – Não, ontem o Saulo [fs] e o Lourenço estavam muito... não, o Saulo Xavier... 

[fs]. 

E – [fs] Saulo Moreira?[fs] 

E – Ah, tá. 

P – [fs] Estavam muito orgulhosos [fs]. 

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. Esteve no Projeto Rio Cidadão, entendeu? Agora parece que está 

trabalhando com a madrasta dele, né? E um menino que teve um problema sério 

familiar, você soube da história dele? 

P – Não, não sei. 

 

R11 
P – Mas é verdade que houve um caso de uma, de um passeio aqui a Paquetá, e 

que a mãe de um aluno teria se queixado à ouvidoria de os professores ficarem 

bebendo, e depois foi descoberto que o aluno sequer foi pro passeio? 

E – Foi. É verdade. 
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P – Teve isso, isso aconteceu? 

E – Isso não só aconteceu, como acontece às vezes. 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 o menor amor pela escola. A menina é um 

pouco mais suscetível, o menino, ele é um problema, é um problema que eu tenho 

inclusive hoje de droga na escola, né? Eles são muito agressivos. A família passa 

a mão em tudo que eles fazem, em tudo! E o que eles chegam falando em casa, 

eles não querem saber se a escola fez ou não fez, eles estão certos. Agora, se você 

me falar assim, por que então chegou a esse ponto? Também houve erro por parte 

dos professores que lidaram com esses alunos, tá? Talvez nosso, porque esse ano 

especialmente, até eu perdi o vínculo que eu tinha com o menino. Com a menina, 

eu continuo até numa boa, mas o menino, ele já me tirou do sério esse ano, tá? 

Porque eles são difíceis. E você, em uma turma de 35, 36 e às vezes como tem 

aqui, com 40 alunos, um problema desse surge assim, você perde o controle. 

Então, houve também isso, a coisa degringolou, porque alunos difíceis, tiveram 

momentos difíceis, e às vezes o professor que eles toparam, difícil também e 

gerenciou, gerou, aliás, desculpa, essa confusão toda. Mas quando ela ligou pra 

mim e falou eu disse [g], foi muito engraçado, eu falei na mesma hora, fulano, 

fulano, fulano, ela não se identificou. Ela fez a denúncia anônima, tá? 

P – Aham. 

 

R12 

P – Esses problemas de comportamento são excepcionais? 

E – Esses mais graves são excepcionais, mas eu vejo muito por aí, eu acho que a 

indisciplina vem muito por uma questão de uma coisa meio solta que está no 

geral, mas de um desinteresse mesmo, de não ver o que pode resultar de bom 

daqui, acho que vem daí. 

P – E essa coisa meio solta, o que seria? 

E – Eu acho que isso está muito geral.  Acho que os limites morais estão muito 

frouxos, acho que eles não estão vendo que valha a pena fazer muito esforço para 

nada.  É uma produção de desejos incessantes, de que tem que ter, ter, ter. Ao 
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mesmo tempo, é uma banalização da vida, é uma banalização da morte.  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... 

P – Teve alguma situação, até nisso de quebrar a cara, que você pudesse me 

contar, que foi especialmente difícil? 

E – Essa. 

 

R13 
P – Deixa eu perguntar, teve um, aquele caso do roubo do mp3 na 702, ele me 

interessa. E eu ouvi algumas versões assim, espaçadas e às vezes até meio 

contraditórias. Você podia me contar o caso? O que aconteceu? Como você 

desvendou? E como você encaminhou? Porque você esteve à frente, não esteve? 

E – Estive. 

P – Então... 

E – É... basicamente a gente tem, como em toda escola, você tem problemas com 

alunos carentes e alunos que tem o mau hábito de pegar do outro. 
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P – Mas você acha que essas duas coisas andam juntas na tua experiência aqui na 

EM? 

E – Carente? 

P – Isso. 

E - Não, porque exatamente quem tirou, não tem carência nenhuma, tá? Não 

necessariamente. Mas você tem todo tipo de aluno dentro da escola, né? E em 

cada sala, você tem sempre um grupo que tem algum problema. Ou é um de 

disciplina, ou porque tem um hábito de tirar alguma coisa, ou até mesmo droga. 

Eu enfrentei esse ano pela primeira vez, acintosamente na oitava série, né? E, é 

um grupo que eu conheço bem, porque a maioria deles é aluno nosso desde 

pequeno. E quando falaram pra mim, [g] o dia que houve realmente o furto eu não 

estava, eu tinha ido numa reunião. Quando eu voltei, que a Marília falou pra mim 

que tinha sumido um celular, depois sumiu um iPod1, e tal, eu fui na sala de aula. 

E conversei com eles, que aquilo não podia acontecer... Não, não, parece que o 

iPod, eu estava aqui sim. Bom, não estou certa. Eu fui na sala de aula, e conversei 

com eles, ‘Isso não podia acontecer’. Primeiro, você tenta falar a linguagem deles, 

dá uma lição, blábláblá. Aí você ouve as sugestões, ‘Coloca cadeado na porta’. Eu 

digo, ‘Não vou colocar, porque isso não é reformatório. Tem que aprender a ver 

que o outro tem, não tem é que mexer, se não a gente não tá formando cidadão 

nenhum’. E aí você vai pro sentimentalismo, porque no fundo, no fundo, há um 

vínculo de amizade e carinho entre eles e a gente, tá? Aí você apela, no finalzinho, 

quando você já vê que está tudo perdido, você apela para aquele vínculo de 

amizade e de amor. Eu já desconfiava de uns alunos. Ao mesmo tempo que eu já 

desconfiava desses alunos, já tinham passado por trás, outros alunos, é, como a 

gente fala? Não chama de X9 não, mas dando assim umas pinceladas, ‘que o 

fulano ultimamente está fazendo isso’, ‘Olha, o outro está fazendo isso’. Então, 

você começa a formar a cortina de retalhos. Daí, eu tinha mais ou menos quatro 

alunos com nome, pra mim, que deveriam ter exatamente tirado o iPod [g] da 

pessoa. Mas eu não posso acusar ninguém. 

P – Mas esses quatro nomes você chegou como, então? Com essas informações? 

 

                                                 
1 Na verdade, tratava-se de um mp3 player. 
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E – Informações. Dois por desconfiança minha, né? De [g] outros tempos. E dois, 

e dois que foram me passando, somando tudo e conversando aqui e ali, veio a 

situação. Então, o que que eu fiz? Eu não posso pegar quatro alunos e falar, ‘Olha, 

vocês foram acusados disso, daquilo, daquilo outro, blábláblá’. Eu fui na sala de 

aula, reuni daquela sala de aula seis alunos, dois que não tinham nada a ver com a 

história , mas tinham que entrar. Fui na outra sala, peguei mais um daqui, mais um 

de lá e coloquei lá na sala dos professores, e aí vem a minha parte teatral. O que 

que eu tenho? Eu não tenho base nenhuma, eu não posso acusar colega nenhum, 

eu não posso falar nada. Aí o que que eu digo? ‘Recebi um telefonema anônimo, 

uma denúncia anônima, e disseram que tem alguém aqui desse grupo que 

realmente foi quem pegou o iPod, e foi um absurdo, onde vocês estão?’ Confiança 

que eu tenho neles, que eu não acredito que ninguém tenha feito aquilo com 

maldade com o colega, sempre assim, sabe? Eu não acredito, não acredito, quem 

fez? Aquele foi um momento infeliz, mas que tudo tinha que dar jeito, dava pra 

continuar e eles continuam calados. Aí você continua apelando, continua 

apelando. Aí, em um dado momento, toca o coração de alguém, ‘Aí cara, você não 

vai falar não? Fala você, se não eu vou falar’... 

P – Ali, naquele dia?  

E – Naquele exato momento, que eu tinha mais ou menos uns oito alunos ali 

dentro, exatamente. Uns que eu sabia e outros que estavam ali só pra não parecer 

que eu tava acusando alguém realmente, né? ‘Você não vai falar não? Eu vou 

falar’. Aí começa um olhar pro outro, a jogar pra lá. ‘Vocês vão pra sala de aula 

agora, que eu não posso fazer nada, mas eu tenho certeza que o sentimento de 

vocês, a consciência de vocês vai pesar e vocês vão me contar o que realmente 

aconteceu. Aí saíram os oito, daqui a pouco voltaram três e pediram pra falar 

comigo em particular. Daí é que veio assim: ‘Olha professora, fui eu que peguei’. 

Quem realmente dos que eu coloquei ali eu não desconfiava, entendeu? Mas os 

outros sabiam, quem eu desconfiava sabia. Mas quem pegou, eu não desconfiava. 

Ele falou: ‘Eu peguei, mas eu peguei só pra ouvir a música, eu ia devolver no dia 

seguinte’. Eu digo: ‘Ah, eu acredito em você, acredito, eu sei que você não ia 

fazer isso e tal, mas eu quero esse iPod na minha mão amanhã. Se não, nós vamos 

ter que fazer um boletim de ocorrência, nós vamos ter que fazer isso, blábláblá’. 

‘Não, amanhã ele vai estar na sua mão’. No dia seguinte, realmente o iPod trouxe 
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na minha mão. O quê que eu, enquanto diretora, posso fazer? Chamar o 

responsável desse aluno. Ou então... 

 

R14 
P – Tá bom. É... agora falando mais... tinha uma coisa que o...  Na verdade, o 

Caetano foi o único que me respondeu aquela primeira pergunta sobre o que 

mudaria, o quê que não mudaria... porque todo mundo começou a conversar a 

partir da resposta dele. Mas aí você falou que gostaria de mudar a coordenação e a 

direção – por que, Caetano? 

Caetano – Não, eu acho que eles não são rígidos com os alunos. É... se acontece 

alguma coisa grave, eles... ela não faz... ela não faz... ela não tem uma ação 

drástica contra eles. Por exemplo, aconteceu casos de furtos aqui no colégio, os 

alunos se revelaram pra direção e não aconteceu nada! Isso não é uma coisa que 

deve acontecer. Mas... apesar dela tá... ela também gosta mais de um grupo... das 

pessoas mais antigas, as mais quietas também, que não vão lá pra diretoria, ela 

trata de uma maneira diferente, ela... Quando você vai pedir alguma coisa na 

diretoria ela te trata melhor, entendeu? Se você é um pouco bagunceiro e vai lá, na 

diretoria, ela te trata meio: ‘Espera agora que tô falando aqui!’ Entendeu? Ela vai 

te tratar de uma maneira diferente, que eu também não acho legal. 

Sabrina – Eu discordo tudo de você. Porque, primeiro, ele entrou nesse ano, não 

conhece a diretora, ela mal fala com ele, e ele não gosta da Escola. Mas também... 

tem uma coisa que eu concordo com ele. Houve esse furto e ela não fez nada, 

realmente se entregaram, é... Eu achei um absurdo dela não ter feito nada, não ter 

telefonado pros pais, ela fez uma reunião, eu não estava lá, lógico, só que eu acho 

que ela... Esse pessoal que se entregou, ela não falou com os pais, então, assim, 

não deu... Deixou meio aberto que se fizesse de novo ia acontecer a mesma coisa. 

Mas também eu acho que ela não é PM, não é polícia pra ela investigar, fazer esse 

drama todo também. Agora, na parte de chegar e pedir alguma coisa, você chegar 

lá e pedir: ‘Ah, eu quero isso!’, não acontece um boa tarde, um com licença, por 

favor, entendeu? Então, eu acho que ela vai tratar os melhores, quem chegar lá 

‘boa tarde’, tá, com educação. Mas aqueles que chegarem: ‘Ah, eu quero não sei o 

quê, não sei o que lá!’ Acho que não, se você chegar com educação lá, ela vai 

tratar bem, não importa se é bagunceiro ou é... ou é... não é bagunceiro. 
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Caetano – Eu discordo. Teve casos em que pessoas que não são bagunceiros 

chegaram lá... não tiveram a educação de falar boa tarde, bom dia e tal. Não, 

pediram e ela falou: ‘Tá bom, já vou pegar pra você’. Chegou o outro, que é mais 

bagunceiro, é... ‘Por favor, me dá aquilo ali’, aí ela falou: ‘Ah, espera um pouco!’ 

 
R15 
P – Ah, tá bom... Agora, vindo pra [g] Escola, em geral, é... [g] daqui, a nossa, a 

Escola dos Murais, né? Como é que você caracterizaria essa escola, em termos 

gerais. 

E – Então, é... Pelo que eu, é... as outras experiências que eu já tive, de outras 

escolas municipais, isso aqui não se enquadra nas escolas do município. Se você 

fala as escolas do município do Rio de Janeiro, a Escola dos Murais, pra mim, é 

uma coisa à parte. Parece uma coisa de outro mundo, não se enquadra mesmo. O 

que você encontra por aí é uma realidade totalmente diferente dessa daqui. A 

realidade aí fora é de alunos extremamente mal educados, bagunceiros, 

agressivos, violentos. Soube que em outra escola, na semana retrasada, um 

professor foi agredido pelos alunos. Derrubaram o professor e voaram em cima 

dele, agredindo. A gente não encontra isso aqui, o padrão de aluno aqui é 

totalmente diferente. São alunos... Por mais que a gente ache que eles não são 

educados, eles são muito mais educados que os que existem por aí fora, tá? A 

própria direção aqui é diferente. Não sei se é por causa da clientela, né, dessa 

clientela ser um pouco mais... Como é que eu vou dizer? São... São alunos de um 

nível diferente, não dá pra dizer que não são, são alunos de um nível diferente. 

Eles têm um nível um pouco melhor que os que estão aí fora. 

 
R16 
 
P – Você está me falando daqui dessa escola, como uma escola diferente, você 

pode falar um pouco dessa diferença pra mim? 

E – Eu acho que..., eu já trabalhei em escola municipal fazendo dupla e aqui é 

uma 

escola, eu considero uma escola bastante diferente. Primeiro, o conteúdo, ele é 

muito mais é... muito mais exigido, tá, aqui a presença é exigida, o aluno aqui não 

é fantasma. Porque eu já trabalhei em escola que é assim, o aluno tem presença, 

então, ele não pode ser um I, só porque ele é presente na escola, então, aí ele tem 
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que ser necessariamente um R, não existe isso aqui, tá? Aqui o aluno é avaliado 

como um todo, não é porque ele tem, tá na escola, ele não vai ter uma nota ruim. 

E ele é... a gente usa o projeto político-pedagógico como um meio de fazer a 

escola funcionar, né? Então, tá tudo ali, métodos de avaliação e a escola funciona. 

A escola funciona com projetos e a gente tenta fazer disso uma escola diferente, 

eu acho que a gente consegue. O aluno não tem aula, ele não vai embora, ele fica 

na escola, sabe? 

 
R17 
 
P - Em termos de relação interpessoal, como que você vê as relações na escola, 

digo, professor-aluno e aluno-aluno, mas tô pensando mais em termos de sétima e 

oitava séries? 

E – Professor-aluno? 

P - Relações interpessoais na escola. Professor-aluno, aluno-aluno, como é que 

são as relações? 

E - Aqui o grande problema de relação, são os alunos novos que entram na escola. 

Porque a gente não pode ter um CA a oitava série sem aluno novo, que seria 

maravilhoso. Porque nosso aluno de CA, se ele está na sétima, oitava série, se ele 

é nosso sempre, não dá trabalho nenhum, ele já conhece como a escola funciona e 

ele funciona de acordo com a escola, é... tem duas vias, né, tem duas mãos. Mas o 

aluno novo, às vezes, ele não consegue entrar no ritmo da escola, porque pode 

entrar em qualquer série, né? Aí dificulta muito o... a.... a igual... não é bem uma 

igualdade, é uma uniformidade de... até de pensamento. Porque, você vê, eu dou 

aula na oitava e na sétima aqui à tarde, eles são meus alunos desde a quinta. 

Então, todo mundo já sabe como eu trabalho, ninguém pergunta, todo mundo 

sabe, a prova é difícil, o teste é difícil. Tem como passar? Tem, se você trabalhar 

muito, você vai passar, sabe? E é interessante, porque tem a... tem alunos que eu 

reprovei e que não deixaram de gostar de mim, sabe? ‘Eu sei, eu me dei mal, 

porque eu fui mal, a culpa não foi sua’, sabe, eles falam isso, e eu sempre tenho 

amizade por eles, eles são todos meus alunos. Então, o aluno que já está na sétima 

e oitava, ele já sabe como é que funciona, a maioria dos professores da tarde, que 

trabalham sétima e oitava, são deles desde a quinta, porque a gente tem seis 

turmas na escola, que mais ou menos a gente pega todos eles. 
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R18 
 
P - Na, nas suas turmas de 7ª e de, e de 8ª, como é que você avalia, na, avalia a 

questão da discliplina? 

E - A 8ª série, realmente, se eu pudesse sair correndo, eu sairia. 

P - E isso se repete todo ano, não é um problema [fs] dessa turma? [fs] 

E - [fs] Todo, [fs] todo ano é isso. Eu não sei se eles... passa na cabeça que... 

‘Lógico que não vão nos reter aqui na escola, vamos passar, tanto faz estudar, vir 

à escola, a gente já tá passado mesmo.’ 

P - Tá. É... 

E - Essa é uma característica da 8ª série. 

 

R19 
Caetano – Eu acho... como eu já disse, ela exclui a sala. Quem é do grupinho que 

puxa o saco dela tem todas as atividades que... que... que ela propõe. Ela só chama 

pra feira de ciências, essas coisas, só quem é do grupinho dela. E assim, voltando 

à questão do Núcleo de Adolescentes, eu não tenho... eu não posso afirmar, como 

ela disse, porque eu não participo. Só que eu soube pelo que me contaram, eu 

afirmei pelo que me contaram, não sei se é verdade, não sei se é mentira. Me 

contaram que... que isso acontecia2. 

Sabrina – Quem te contou? 

Caetano – Ah, não vou ficar revelando nomes aqui! 

P – Ronildo, o quê que você acha dessa situação de... dos participantes do NAM 

terem... acabarem sendo convidados para outras atividades, essa separação que 

eles estão colocando. Você acha que isso acontece? 

Ronildo – Acontece. 

 
 
R20 
Laís – Não, a Lis, mas é… a Lis cobre a gente por muita coisa, tipo a gente pode 

fazer besteira para caramba, mas a Lis sempre apóia a gente… Ela é legal. Tipo, 

                                                 
2 O aluno se refere aqui a uma declaração anterior, em que afirmara que uma das razões que o 
levaram a não participar do NAM foi a informação de que haveria dever de casa entre as 
atividades desenvolvidas; não se referia, portanto, à discussão sobre tratamento diferenciado na 
turma. 
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se você tá com problema, tipo, você chega para Lis e conversa com ela, como se 

ela fosse uma psicóloga. Mas ela é muito legal. 

Talita – Tipo, na Escola a gente acaba respeitando mais ela do que os outros que 

tratam a gente rigidamente e ela não. Por ela conversar. 

Soraia – Porque assim, ela é uma boa pessoa, mas eu não acho que ela dirige a 

escola tão bem assim… Não, eu acho que, assim… Já aconteceu várias coisas 

assim, tipo… Esse ano mesmo, meu celular foi roubado, e ela não fez nada. Eu 

falei com ela… e ela falou assim… Mas, assim, eu só fui dar conta depois que 

todo mundo tinha ido embora. Eu fui falar com ela e ela falou: ‘Ah, agora não 

adianta. Amanhã a gente vai lá na sala…’ e ela não foi! Falei com a minha mãe, 

minha mãe ligou pra ela, veio aqui na escola, e ela não foi! Ela esqueceu o 

assunto. A minha mãe falou: ‘Tá bom, já que você esqueceu o assunto, da 

próxima coisa que sumir, eu vou chamar a polícia e vai ficar pior para escola.’, 

que a escola vai ficar com a polícia aqui e tal. Já sumiu várias coisas aí e assim, 

ela não deu jeito, sabe? Não fez nada para… [p] 

Rodolfo – É… porque a Lis sabe lidar com os adolescentes… ela sabe conversar, 

sabe a hora de punir. 

P – Fala um pouco mais disso: de saber conversar e hora de punir. Você pode 

pensar um exemplo? 

Rodolfo – Punir, ela nunca pune, pra falar a verdade, ela só conversa. Fala com 

todo mundo assim, como se fosse… Fez merda, ela vai conversar com você, saber 

o quê que você fez, por que, qual foi o motivo… várias coisas. 

Talita – Eu acho que assim a gente tem mais chance de mudar do que só punindo, 

punindo, punindo. 

Laís – Mas foi o que a Soraia falou: ela é uma ótima pessoa… Como diretora, 

assim… pros alunos ela é muito boa, tipo, tá com problema, você conversa com 

ela, você fez alguma coisa errada, você conversa com ela… Mas se eu chegar para 

ela, tipo assim, discuti com o professor, tipo, você foi expulsa de sala, ela vai lá, 

vira pra você e fala assim: ‘Da próxima vez você vem falar comigo. Mas quando 

essa próxima vez acontece, você chega e fala com ela, e ela fala ‘Eu vou lá 

conversar com ele’. Passa duas semanas e ela nem abriu a boca para ele e se ele 

abriu, ele ignora o fato dela ter… de acontecer alguma coisa… [p]. 
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Soraia – Ela é uma fofa, assim, com a gente, sabe, ela tipo, dirige os alunos muito 

bem, ela conversa, mas assim, tem coisas que acontecem na escola que ela 

esquece ela… ela deixa parado. 

 

R21 
E – Chamei a mãe dos três, né? Sendo que cada um de uma forma, porque esse foi 

o que mais me chocou. E os outros têm um perfil realmente familiar que é meio 

complicado, sabe, Miriam? Já têm históricos na família, e é muito difícil você 

recuperar um aluno quando uma família já está desestruturada basicamente por 

esse motivo, entendeu? De furto... outros familiares já envolvidos com uma coisa 

dessa, né? Aí aconteceu uma coisa muito interessante, depois que se passou mais 

ou menos uns 15 dias, 20 dias, eu estava na porta, uma professora me alertou que 

tinha um bêbado na porta, que tava mexendo com os alunos. Eu fui pra porta, 

porque o bêbado estava realmente mexendo com os alunos, e eu fui, aluno pra cá, 

aluno pra lá, ninguém fica aqui. E o bêbado, um homem quase... nu, fazendo 

gracinha e dançando. Nesse momento não chega um pai, não chega uma polícia, 

não chega nada pra ajudar a gente. E aí ele se dirigiu, ele [g] ia em direção a dois 

alunos pequenos, e aí eu entrei na frente dele. Quando eu entrei na frente dele e 

ele segurou meu braço. Esses três alunos voaram de onde eles estavam e 

seguraram esse bêbado. ‘Se tocar nela vai ver com a gente!’ Entendeu? E eu é que 

acalmei esses meninos. Eu digo ‘Não, deixa o moço, deixa o moço. Não, vamos 

levar ele pro outro lado da rua’. Levantaram o homem e colocaram o homem pro 

outro lado da rua. Então, são coisas que eu, sinceramente, eu fico tentando 

entender essas crianças. Eles têm um amor a você, eles têm um amor à escola, 

mas eles têm uma família do outro lado desestruturada, eles têm um local onde 

eles moram completamente, é [g] desestruturado também. Eles vivem num 

dilema, o quê que é certo e o quê que é errado, mas eu afirmo pra você, não são 

maus. Aqui não tem ninguém perdido, cada um tá enfrentando o seu momento de 

dificuldade, entendeu? Então, pra mim, encaminhar ao Conselho Tutelar é a 

última coisa que eu vou fazer, eu não sujar mais a vida, mais a vida de um aluno 

desse. 

P – Você já encaminhou [fs] algum aluno em outra ocasião? [fs] 

E – Já, já. 

P – O quê que tinha acontecido, você pode contar, você acha? 
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E – Olha, basicamente, é, aluno agressivo, furto também, tá? Mas aí chega um 

ponto que você não segura. 

P – E você achou que esse encaminhamento surtiu...? 

E – Não, foi pior. 

P – Foi pior? Por quê? 

E – Porque a aluna ficou detida na DPCA. Porque ela foi, é, ela foi flagrada 

puxando a carteira da professora. E a professora quis abrir um boletim de 

ocorrência, e nós fomos até a delegacia. A menina ainda foi ao meu lado, abraçada 

comigo... 

P – Você seria contrária a chegar a esse ponto? 

E – Seria, eu seria. Mas eu perguntei à professora e a professora disse que não. E 

eu acompanhei a professora, né. E isso teve uma repercussão tão grande... Porque 

quando chegou na delegacia, os pais se desentenderam na frente do delegado, lá 

na DPCA, e o delegado deteve a menina, porque os pais se desentenderam, porque 

a menina dizia que o pai mandava ela furtar pra comprar droga, entendeu? E a 

mãe acusava o pai, o pai acusava a mãe. Aí o delegado falou, ‘Ela vai ficar aqui, 

até esses dois entrarem num acordo. Eu não tenho como mandar essa menina pra 

casa’. E a menina tinha placas de correadas e queimaduras no corpo. Só que no 

dia seguinte, apareceu [g] um benfeitor da família, um procurador, que tomou as 

dores, porque a menina ficou presa, que a escola não foi benevolente, que a escola 

não fez, que a escola não aconteceu... E isso rolou de uma tal maneira que, na 

época, a nossa coordenadora é... nos chamou lá e disse que nós seríamos 

exoneradas do cargo, porque aquilo tinha acontecido daquela maneira. Só que nós 

fizemos tudo sob orientação da nossa coordenadoria. Nós seguimos todos os 

trâmites legais, todos, todos. Ainda mais eu, que entendo um pouco de lei, eu 

jamais deixaria. Só lá que o delegado, quando viu aquela desarmonia toda, ele 

resolveu segurar. Aí nós ficamos à mercê de uma pessoa que se intitulava 

procurador e que exigia a nossa cabeça. Então, a gente que teve [g], nós ficamos 

abandonadas, abandonadas. Não veio ninguém da Prefeitura nos defender, nós 

que corremos, né. Os pais, no caso, ajudaram muito, os professores ajudaram 

muito, e também, é... Aí você, eu não gosto muito de usar isso, mas aí você tem 

um deputado que você conhece, você tem um general que você conhece, conhece 

seu trabalho de longos anos, essas pessoas todas é que tiveram que entrar nesse 

caso e provar por A mais B, primeiro, que aquele procurador não tinha nada a ver 
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com nada, ele foi pescado para aquele assunto. Segundo que aquela família foi, 

era, estava totalmente desestruturada, e isso só chegou à tona, porque a menina 

confessou na frente do juiz de menor tudo que ela tinha falado pra gente. Que o 

pai mandava ela furtar, que ela furtava, blá, blá, blá. 

P – Ela tinha quantos anos, você lembra? 

E – Doze anos. Me lembro do nome dela, de tudo direitinho, ficou marcado. [fs] E 

o que é pior... [fs] 

P – Tem muito tempo, isso? 

E - Tem, tem 4, tem 5 anos. E o que é pior, essa menina, depois tudo isso, esse 

assunto morreu, mas os pais aí se separaram e ela foi colocada numa casa, não, os 

pais mudaram pro subúrbio. A mãe mudou pro subúrbio com ela, e o pai ficou 

aqui, tá? Essa menina fugiu depois de alguns meses, fugiu de casa, foi para a rua. 

Aí ela foi pega por um abrigo na rua, esse pessoal de abrigo, né? E foi levada pra 

um abrigo. Do abrigo que elas perguntaram onde ela morava, filha de quem era, 

blábláblá, fui eu a única pessoa que ela deu o nome e pediu pra entrar em contato. 

E fui eu que tive que ir no abrigo ver a Kátia, e fui eu que tive que entrar em 

contato com a família da menina pra poder resolver a situação dela. Hoje em dia 

ela está no calçadão. Entendeu? Então, é muito bonito você falar... a gente passou 

todo o nosso trabalho de anos foi colocado em risco, porque uma pessoa é, 

chegou, se intitulou seu procurador, a Escola fez isso, não quis saber o quê que 

estava acontecendo. Ela já vinha furtando desde que ela entrou na escola. E a 

gente sempre chamava os responsáveis, relevava, falava, ‘Olha, fica com atenção, 

dá uma olhadinha nela, vê se ela não está chegando em casa com....’. Eu não sabia 

o outro lado da casa, que tudo isso que ela fazia era a pedido do responsável. Isso 

me marcou muito, então, quando eu tenho que encaminhar um aluno pro Conselho 

Tutelar, eu penso duas vezes, porque eles vão pro Conselho Tutelar, nada 

resolvem e quando voltam, voltam pior. Porque eles chegam lá e vêem que nada 

fizeram com eles, e eles se sentem poderosíssimos, entendeu? E chegam aqui 

fazendo coisa pior. 
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R22 
 
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. 

P - E isso apareceria na tua [fs] aula, você percebe, no sentido... [fs] 

E – [fs] Aparece, aparece. Ontem [fs] eu comentei sobre isso, da falta de 

educação, que, por exemplo, ‘numa igreja, vocês não berrariam em uma igreja, 

não ouviriam um discman em uma igreja, por quê?’. Ontem eu coloquei isso pra 

eles. 

P - E isso que você coloca como o mais difícil na tua relação... 

E - Na minha relação com eles, é a falta de educação. 

 
R23 
P – Desse momento de licenciatura, você lembra de algum autor, alguma coisa, 

mas não só da licenciatura, porque você tem o normal e deve ter tido bastante 

discussão pedagógica, principalmente nessa atuação de 1ª a 4ª série, não é? 

E – É. 

P – Mais do que [fs] talvez de 5ª a 8ª? [fs] 

E – Não sei, [fs], porque eu sempre gostei mais de 1ª a 4ª. [fs] 

P – Por quê? 
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E – Porque me identificava mais com os alunos.  Acho que você como professora 

do primeiro segmento, como eles chamam hoje, na época, 1ª a 4ª, acho que você 

se aproxima muito mais do aluno, o aluno tem muito mais afetividade com você. 

Primeiro, que muitos são carentes, então, o professor fica sendo uma referência 

para eles, tanto que tem alunos que até hoje me procuram e já são casados e têm 

filhos e no Natal, aniversário, eles me ligam, eu acho que fica uma ligação maior, 

um elo maior, e acho que você consegue transmitir muito mais conhecimento a 

eles do que propriamente esses de 5ª a 8ª, que você fica simplesmente cinqüenta 

minutos e acabou ali, ele já tem outra professora, tem outra matéria. É tudo 

diferente, no dia seguinte ele te vê mais um pouquinho, é tudo diferente.  

Professor de 1ª a 4ª não, você vê todo dia, tem um tempo maior, eu acho muito 

mais agradável. Se não fosse o problema de horário, uma carga horária maior, eu 

até hoje estaria trabalhando com a 1ª a 4ª, eu sempre gostei muito. 

P – E o aluno? 

E – O aluno, eu acho melhor de você lidar, problema tem, mas eu acho mais fácil 

de você conviver com aquilo do que com esses meninos de dezessete, dezoito 

anos, a primeira parte, acho que é mais fácil de, eu acho que eles..., não só o 

respeito, mas assim, você como professora eles tentam procurar em você, de 

repente, alguma deficiência que ele tem em casa, entendeu? O carinho que ele não 

encontra na mãe! Acho que é em tudo, acho que você fica sendo realmente a 

segunda mãe deles, é diferente de 5ª a 8ª. 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. 

 
R24 
P – Você falava da avaliação... 

E – Aí ela chegou atrasada, porque não sabia onde era a sala, eu já olhei... 

[expressão de desconfiança] Aí depois ela começou a me dizer que ‘olha, pra 

gente’, assim mesmo, ‘pra gente trabalhar bem com uma turma, você precisa 

conhecer a turma’ [fala pausada], e eu falei: ‘É mesmo? Que coisa, né!’ Então, era 

muito assim, você tem que fazer um diagnóstico da turma para você saber, porque 

às vezes você tem uma idéia, mas não é aquilo, as turmas são heterogêneas.  Aí eu 

peguei a minha bolsa e fui embora e falei: ‘não, não vou ficar aqui ouvindo isso’. 

Sabe?  É muito assim, eu às vezes sinto que esses cursos que eles programam são 
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os mestres do óbvio, não trazem nada de novo, e me dá impressão de serem 

pessoas que estão há muito tempo fora de sala de aula e ignoram problemas do 

tipo: 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. 

P – Você tem essa opinião a partir de quê? Das tuas experiências ou de conversas 

com os professores? 

E – Observação dos alunos, observando eles.  Grande parte dos alunos acha a 

escola um grande saco e não vê muita importância no que faz aqui. Vê 

importância sim, para a mãe ficar satisfeita, porque tem que tirar uma nota boa. 

Não é uma coisa que ele, como ele mesmo ache: ‘que legal!’ Eu não vejo isso, eu 

não vejo gozo nos alunos, no que eles fazem aqui na escola. É muito distante da 

vida deles, de computador, outras coisas... 

 

R25 
P – Vamos voltar pra nossa conversa aqui: tem alguma matéria que funcione 

melhor, que vocês pudessem dar como exemplo de alguma aula que é produtiva, 

que vocês aprendem... 

[falam juntos] 

P – [...] vocês já falaram, vamos pra outra aula...  

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 
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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. 

P – Mas deixa eu perguntar uma coisa, vocês, principalmente, que estão 

caladinhos: vocês concordam com o que está sendo dito aqui? 

Fabiana – Concordo. 

P – E os outros abanaram a cabeça, concordando também. [risos] 

 

R26 
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 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] 

Lourenço – Ela gosta de aparecer... Ela quer um palco só pra ela lá... 
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P – Hum, hum... Mas isso que vocês estão falando tem uma coisa... Agora eu 

fiquei pensando, né... Quando o professor não é legal, aí a matéria já fica chata... 

Mas o prejudicado no final das contas são vocês, né? 

Saulo – Com certeza... 

Lourenço – A gente corre atrás com trabalho... Agora no final do ano os 

professores estão querendo que a gente passe mesmo: tem professor passando 

trabalho que vale seis pra você fazer a prova valendo quatro a prova, e tirando seis 

no trabalho está passado. Se tirar um na prova, passou bem, com sete. 

 

R27 
P – Vocês sabem o que é bullying?  

Anna – Eu não sei explicar, eu sei, mas não sei explicar.  

P – Não sabe explicar não? Tenta explicar pro resto...  

Anna – É você ficar falando mal, por exemplo, a Carol, ela é baixinha, aí a gente 

brinca com ela porque ela é baixinha, ‘Sua baixinha retardada!’, tipo assim...  

P – Isso, e vira uma perseguição. Não é uma coisa de vez em quando, é uma coisa 

assim: aquele é o ‘pele’, as pessoas sempre pegam no pé dele... 

Anna – Não, aqui não tem isso não. A gente só brinca, não é perseguição. 

Carol – Que nem com o Hermes...  

P – Que nem quem?  

Carol – O Hermes. O pessoal brinca muito com ele. 

Anna – Ele não gosta mesmo! Eu não ligo, mas ele sempre fica irritado quando 

alguém chama ele de ‘docinho’...  

P – Ele não gosta?  

Anna – Ele nunca falou nada, ele é um legume, cara! Um dia ele virou pra mim: 

‘eu não gosto de você, garota chata!’. [risos] Virou pro Catatau e falou ‘Você é 

feio!’ [risos]  

Pâmela – Ele sei lá, é escroto... Só pegam no pé dele por causa disso. 

Anna – Ele não fala nada e quando fala, fala besteira...  

P – Tá. Mas não é comum os garotos maiores terem uma relação de dominação...  

Anna – Não. [vários falam ao mesmo tempo] 

Carol – A oitava série quer mandar no colégio, tanto os garotos quanto as 

garotas...  

Anna – É.  
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Pâmela – Tem garotas que passam assim, olhando pra você... Teve uma que 

passou por mim e disse assim: ‘É de verdade?’, eu disse ‘Não’, ‘Ah, porque se 

fosse de verdade eu ia puxar’, eu fiquei olhando pra cara dela... Aí ela ficou 

fazendo assim...  

P – Mas, no geral, vocês acham que é um clima mais amigável ou mais de tensão 

aqui na escola?  

Anna – Mais amigável.  

P – Você falou que é mais amigável e ela falou que é mais de tensão. Vou 

perguntar pras duas. Dá uns sinais de ser mais amigável.  

Anna – É porque eu converso com várias pessoas da oitava série e não tem isso... 

Porque, assim, as meninas que ela falou, a Lúcia, ou outras pessoas, assim, nunca 

falaram nada contra mim, nada disso.  

P – Tá. Você acha que tem um clima de tensão, Pâmela. Fala então.  

Pâmela – Eu sei lá, sei lá, entre a gente assim é amigável e tal, mas entre a oitava 

série assim, sei lá, tem algumas pessoas...  

Carol – Ficam olhando, sei lá... [vários falam ao mesmo tempo]  

Pâmela – A Lúcia, ela olha pra gente assim... Eu quero ver se ela repetir, ninguém 

gosta dela, cara! 

P – Mas e o caso do Hermes?  

Anna – Ah, ele é que é esquisito! [risos] 

 

R28 
P - É... Bom... Agora, voltando então mais pra questão de disciplina, da 

indisciplina, em termos gerais na escola, como é que você avaliaria a questão da 

indisciplina?  

E - Eu acho... Por exemplo, essa história de violência aqui na escola, eu não vejo. 

Com exceção daquele episódio do ‘laxante’, que realmente me surpreendeu. 

Inclusive as pessoas que participaram do episódio, eu fiquei mais surpresa ainda. 

Eram meninos que estavam... eu pensei, né, que estivessem sendo resgatados pro 

caminho do estudo. Mas tirando aquele episódio, aqui nessa escola eu não vejo o 

tipo de violência que eu via, por exemplo, lá em Guaratiba ou até à noite, no 

estado.  

P - Que tipo de violência?  
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E - Que é uma violência mesmo física, de apanhar, de violência... Que também os 

alunos da noite também são mais velhos, é outra clientela, não tem como você 

comparar com adolescente.  

P - Claro...  

E – Então, tem abuso, né, é outra história. É... Mas aqui na escola eu não vejo essa 

violência... Eu vejo muito a... Por exemplo, eles querem se impor na voz alta. Isso 

eu vejo muito: eles querem gritar pra poder marcar o seu espaço, né. Eles acham 

que...  

P - Entre eles ou em relação a professor?  

E - Entre eles e em relação a professores. Eles acham que falando mais alto, 

falando mais grosso, digamos assim, eles conseguem se impor. Ontem aconteceu 

isso na sala de aula. Eles usaram voz alta, o professor também parece que alterou 

a voz e... Eles não chegaram a lugar nenhum e acabaram indo pra secretaria todo 

mundo. Então, é... Mas violência mesmo aqui eu não vejo... Entre eles... Não vejo 

mesmo.    

 

R29 
P – Tá bom. Violência você percebe aqui na escola?  

E – [breve silêncio] Violência não, eu acho que agressão. Quer dizer, aqui a 

maioria que eu sinto é agressão verbal. Quer dizer, quando eles querem te agredir, 

pelo menos comigo só aconteceu isso, graças a Deus, é uma agressão verbal, né.  

P – E entre eles?  

E – Entre eles também não vejo violência não, é, umas brincadeiras bobas, uns 

tapas, umas coisas assim, né. É... eu acho que é mais por aí. Eu acho que eles, que 

até entre eles, eles se relacionam muito bem. É muito difícil... eu acho que a gente 

já teve casos de brigas, mas poucos... [i] 

P – Então?  

E – Então, eu acho que é por aí, entendeu? Se você... agora me perdi.  

P – Violência, a gente tava falando... 

E – Ah, tá. Eu acho que a gente já teve situações aqui na escola muito mais 

agressivas. Uma coisa que eu percebi que deu uma melhorada é a idade. Eu acho 

que quando... A gente já teve alunos muito mais velhos aqui. Hoje tem uns alunos 

que batem mais ou menos na mesma idade, e eu acho que isso diminui um pouco 

a violência. Eu acho que quando você tem diferença de idade muito grande dentro 
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de uma turma, eu acho que você pode ter problemas sérios de violência. Aqui a 

gente, eu acho que já tá bem melhor isso. 

 

R30 
P – Tá. E quanto à violência, você percebe violência aqui na escola?  

E – Eu percebo. Eles são muito mais cruéis.  

P – Que tipo de violência?  

E – Física, mesmo, entendeu? Psicológica, entre eles. Eles não são é... carinhosos 

entre eles.  

P – Você percebe isso nas aulas ou em que outra situação?  

E – Eu percebo nas aulas, eu percebo fora, quando eu ando por aí, sabe. Quando 

eles estão em tempo vago, eu percebo muito isso. Eles não têm uma... eles não são 

amorosos entre si. Eu tenho poucos alunos amorosos até comigo, até com 

professores em si. Poucos alunos são amorosos, eles não têm, assim, aquela 

doçura, né, mais. O olhar deles é mais duro.  

P – [fs] Em todas as séries? [fs]  

E – [fs] Quando não é duro, é vazio. [fs]  

P – Em todas as séries?  

E – Não, esse olhar vai endurecendo, essa coisa vai piorando. Eles entram na 5ª 

série, que é quando eu os pego, de um jeito, são amorosos, são carinhosos, são 

gentis, o olhar é doce, eles se relacionam melhor; conforme vai passando o tempo, 

isso piora, é impressionante.  

P – Você atribuiria isso a quê?  

E – Eu atribuiria isso à vida deles, que eles levam, uma vida tão vazia. Vazia de 

família, vazia de atividade, vazia de tudo, sem nenhum objetivo. Aí você olha 

esses olhos vazios e duros. Entendeu? 

 
R31 
P – E você percebe violência aqui na Escola?  

E – Ah, sim!  

P – Você pode dar exemplos?  

E – Violência tanto por parte de professor em relação a aluno, quanto de aluno em 

relação a tudo, a professor inclusive, ou a eles mesmos, porque são brincadeiras 

que às vezes não são brincadeiras, e também muita violência verbal.  
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P – Quais seriam os exemplos de violência? Em que situações costuma acontecer?  

E – Ontem, por exemplo, um aluno da quinta série, eu particularmente acho 

insuportável, a família é insuportável, é mal educada, daquele tipo que chega e dá 

no aluno lá fora, uma família horrorosa. Aí, ele chegou e pediu um, a menina está 

chegando do nordeste agora, e estava lá num grupinho e ele chegou e pediu um 

biscoito, a colega disse que não, aí ele: ‘Por favor!’, e ela: ‘Não!’, aí ela foi e deu 

o biscoito para a outra, aí ele foi e se intrometeu no meio, pegou o biscoito da mão 

da menina e, nessa, arrebentou o colar dessa primeira e arranhou o pescoço da 

menina inteiro. E é um que todo dia eu falo, e a família, se você entrevistar, é a 

mesma coisa, é barraqueira, é mal educada. É muito banal, para ele isso... É fácil. 

‘Ah, mas ela não quis me dar o biscoito!’.  

P – E você acha que... Você mencionou a família, e esse seria um exemplo, mas 

na verdade haveria outros, é isso? Fez que sim com a cabeça. [risos]  

E – Ah, sim, sim, eu esqueço! [risos]  

P – Aí eu te pergunto: isso, então, vem sempre de fora, como nesse caso, ou tem 

alguma coisa na Escola que favoreça a eclosão da violência?  

E – Não sei te responder, acho que tem muitos professores que poderiam agir de 

maneira diferente, mas eu reconheço que às vezes o professor está cansado, e é 

difícil às vezes lidar com certas coisas. [interrupção]  

P – Continuando.  

E – Então, eu acho isso: acho que tem professores que poderiam agir 

diferentemente, mas eu também acho que isso é uma coisa que eles já trazem de 

fora, muito por conta dessa desconexão entre o que a escola representa e o que a  

eles verdadeiramente gostariam, e eu não sei como resolver isso.  

P – Quando você fala que o professor poderia agir diferente, você pode me dar 

exemplos de comportamentos que poderiam ser transformados?  

E – ‘Seu animal!’.  

P – O professor falar assim com um aluno, é isso?  

E – Pegar um trabalho e dizer: isso aqui está uma porcaria, e [som de rasgar 

papel].  

P – Você já viu isso acontecendo?  

E - Já, e todos se queixam, não é um só que se queixa e não é aluno ruim. È aluno 

considerado bom, e são vários que se queixam, então, é uma coisa que sabemos 

que acontece, é complicado.  
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Anexo 
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Quadro 7 - Classificação da cor3 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Branca 165 42,0 42,4 42,4 
Parda 128 32,6 32,9 75,3 
Indígen
a 27 6,9 6,9 82,3 

Preta 29 7,4 7,5 89,7 
Oriental 5 1,3 1,3 91,0 
Não 
sabe 35 8,9 9,0 100,0 

Valid 

Total 389 99,0 100,0   
Missing 0 4 1,0    
Total 393 100,0    

 

 
Quadro 8 - Você trabalha? 

 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Sim, 

trabalho 
regularmen
te 

15 3,8 3,8 3,8 

  Sim, faço 
"bicos" 8 2,0 2,0 5,9 

  Não 368 93,6 94,1 100,0 
  Total 391 99,5 100,0   
Missing 0 1 ,3    
  System 1 ,3    
  Total 2 ,5    
Total 393 100,0    

 

 
 
 Quadro 9 - Você repetiu alguma série? 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Sim 111 28,2 28,6 28,6
Não 277 70,5 71,4 100,0

Valid 

Total 388 98,7 100,0  
Missin
g 

0 5 1,3   

Total 393 100,0   
 

                                                 
3 Os quadros desta seção originam-se do survey realizado pelo Gesed. 
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Quadro 10 – Você tem computador em casa? 
   

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Não 
tem 107 27,2 27,2 27,2

Tem 1 286 72,8 72,8 100,0

Valid 

Total 393 100,0 100,0  
 
  
 

Quadro 11 – Você costuma usar computador? 
  

 

 
  
 
 
  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Sim 355 90,3 91,0 91,0
Não 35 8,9 9,0 100,0

Valid 

Total 390 99,2 100,0  
Missin
g 

0 3 ,8   

Total 393 100,0   
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