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RESUMO 

HAHNE, B. S. (2017). Sobre a indisciplina e o ato infracional: experiências escolares 

de alunos e professores de escolas públicas. Dissertação de Mestrado, Instituto de 

Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

A trajetória de vida do adolescente em conflito com a lei é, historicamente, atravessada 

por experiências que dificultam e/ou impossibilitam a construção de caminhos 

desvinculados da atividade infracional. Marcado em sua comunidade, este adolescente 

encontra inúmeros desafios para construir outras formas de contribuir com o mundo e 

nele habitar. Percurso semelhante tem sido traçado, nas escolas, para o adolescente 

indisciplinado, ou seja, aquele considerado de impossível trato por equipes pedagógicas. 

Nesse quadro, a indisciplina pode ser percebida como quase a antecipação do ato 

infracional. Dentro deste contexto, a escola se mostra um ambiente privilegiado: é o 

espaço no qual o aluno pode ser aluno, podendo se afastar, ainda que temporariamente, 

de um passado que o impeça – vem impedindo – de aparecer ao mundo como quem é e a 

partir de sua individualidade. A escola é local onde, como diz Hannah Arendt, o amor 

pelo mundo é demonstrado pelo adulto que bem recebe quem aqui chega depois – os mais 

novos. Ao mesmo tempo, é preciso considerar que as instituições de educação, em 

especial, as públicas, enfrentam diversos desafios cotidianos, inclusive, relacionados a 

mudanças sociais e culturais, que dificultam pensar na aproximação educadora. Essas 

questões foram tema de meu trabalho profissional e, a partir da necessidade de estar 

articulado à teoria que pode desvendar novos caminhos, deram início a esta pesquisa. Em 

seu desenvolvimento, o professor e, também, suas experiências, ganharam espaço, 

colocando sob reflexão as práticas escolares que tanto mantêm um contexto de menor 

valor para discentes e docentes quanto podem permitir transformações. A proposta desta 

pesquisa foi debater esta temática a partir da interlocução com Hannah Arendt, Walter 

Benjamin, José Mario Pires Azanha, Jorge Larrosa e outros autores. A metodologia da 

pesquisa é a pesquisa participante, que me permitiu falar de meu campo de estudo com 

aprofundamento e relativa liberdade – já que é, em certa medida, de meu próprio trabalho 

que falo. Estas páginas contam experiências e tecem apontamentos sobre a educação de 

adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e daqueles considerados 

indisciplinados. Como são experiências e, portanto, relacionais, falam também de seus 

professores e dos contextos sociais que dificultam o nascimento de novos olhares e 

fazeres na educação pública. 

 

Palavras-chave: Medidas socioeducativas; Indisciplina; Adolescência; Escola pública; 

Pesquisa participante. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

HAHNE, B. S. (2017). About indiscipline and breaking the rules: public schools students 

and teachers´ experiences. Masters Dissertation, Psychology Institute, São Paulo 

University, São Paulo. 

 

The life trajectory of the young offender is carved historically by experiences that make 

difficult and / or impossible the built of roads unrelated to law breaking activities. Tagged 

in his community, this teen faces numerous challenges to build other ways to contribute 

to and inhabit the world. A similar road has been laid down in schools for the 

undisciplined adolescent, that is, the one considered by pedagogical teams as of 

impossible to deal with. In this context, it is possible to perceive indiscipline as almost a 

step before infraction. Within such context, the school presents itself as a privileged 

environment: it is the space in which the student can be a student, being able to move 

away, even temporarily, from a past which prevents him from showing to the world who 

he is as well as his individuality. The school is a place in which love towards the world is 

shown by the adult who gives a warm welcome to those who come later, the youngest. 

At the same time, it is necessary to consider that educational institutions, especially public 

ones, face several daily challenges, including those related to social and cultural changes, 

making it difficult to think about the educator´s approach. These issues were the subject 

of my professional performance and this research was initiated from the need of 

connection to the theory that can unveil new paths. Throughout this development, the 

teacher, as well as his experiences, gained space, placing under reflection the school 

practices that might so strongly maintain a context of inferior value for students and 

teachers as can allow transformations to be possible. This research aims at the discussion 

of this theme from the dialogue among Hannah Arendt, Walter Benjamin, José Mario 

Pires Azanha, Jorge Larrosa and other authors. This research method is the participative 

research one, which allowed me to address about my field of study with depth and some 

freedom - since it is, to some extent, my own work I am referring to. These pages present 

experiences and indicate notes about the education of adolescents in compliance with 

social-educational measures and those considered undisciplined. As they are experiences 

and, therefore, relational, they also refer to their teachers and the social contexts that make 

difficult the conception of new looks and practices in public education. 

 

Keywords: Social-Educational Measures; Indiscipline; Adolescence; Public school; 

Participative research. 
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I. APRESENTANDO O TEMA: O QUE MOVIMENTA O DESEJO DE 

CONHECER 

A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o 

bastante para assumirmos a responsabilidade por ele, salvando-o da 

ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vinda dos novos e 

dos jovens. 

Hannah Arendt 

 

O sentido de me dedicar aos temas aos quais me debruço nestas páginas surge de 

inquietações e de muitas dúvidas nascidas dos trabalhos profissionais com medidas 

socioeducativas1 que exerci anteriormente e de outros nos quais hoje me debruço. Deles 

vou me aproximando por acreditar que outros rumos, atrelados à dignidade e ao respeito 

às pessoas, são possíveis, considerando a educação dos adolescentes em conflito com a 

lei e, também, daqueles que com eles trabalham.  

Aqui, posso me encontrar na afirmação de que, sendo pesquisadora, sou “gente 

que duvida, que erra, que deturpa, mas que, sabendo disso, quer reduzir o desacerto” 

(DEMO, 1984, p. 111). Há conteúdos que precisam ser colocados em questão, nomeados 

e problematizados a fim de que o “sentir” (em relação a um tema ou a um contexto) abra 

caminho para lugares mais objetivos na atuação profissional e possibilite práticas que 

contribuam para uma educação crítica e inclusiva. Entendo que a produção desta 

dissertação contribui para minhas trajetórias pessoal e profissional ao articular teoria e 

prática através dos caminhos de ir e vir do pensamento e da ação. Eis o que me trouxe até 

aqui. 

O trabalho com o adolescente em conflito com a lei permeia minha trajetória 

profissional desde a graduação em psicologia. A atuação como técnica social no Centro 

de defesa da criança e do adolescente Mônica Paião Trevisan (CEDECA Sapopemba), no 

qual acompanhava adolescentes em medidas socioeducativas de meio aberto2, levantava 

muitas questões relacionadas ao cotidiano dos atendidos: as relações estabelecidas com o 

mundo do crime, as dinâmicas familiares, a escola que os expulsava e a rede de garantia 

                                                           
1  Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Art. 112: Verificada a prática de ato infracional, a 

autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: I - advertência; II - obrigação 

de reparar o dano; III - prestação de serviços à comunidade; IV - liberdade assistida; V - inserção em regime 

de semiliberdade; VI - internação em estabelecimento educacional. 

2 Prestação de serviços à comunidade e Liberdade assistida. 
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de direitos que se mostrava, muitas vezes, pouco efetiva no que se propunha, entre tantas 

outras perguntas nascidas no dia a dia compartilhado com adolescentes, famílias e 

trabalhadores. Malvasi e Trassi (2010) sintetizam desafios que constituem o trabalho de 

profissionais da área da juventude em conflito com a lei: 

O sujeito caracterizado como juvenil, portanto, tem sido recorrentemente 

pensado a partir de problemas que ameaçam a ordem social, como a violência 

e a criminalidade. Tal enfoque volta-se geralmente para segmentos jovens 

urbanos e de baixa renda, que vivem em condições de vulnerabilidade. [...] Os 

limites de instituições, como a escola, para promover o jovem-indivíduo-

cidadão; o aumento da “informalização” e do trabalho não regulamentado são 

fatores encontrados em várias partes do mundo. Eles afetam diretamente as 

populações mais jovens e, em lugar de deslegitimarem a associação juventude-

violência no debate público, são usados para caracterizar uma “condição 

juvenil” potencialmente perigosa (p. 49). 

 

Parte dos adolescentes atendidos pelo CEDECA havia passado por internação na 

Fundação CASA 3  antes de receber judicialmente a medida socioeducativa em meio 

aberto. Era possível reconhecer nos corpos e nos discursos deles e de seus responsáveis 

marcas do tempo de privação da liberdade e das muitas violências - física e psíquica - que 

haviam sofrido. Estas marcas perduravam na vida no “mundão” 4, com a repetição, em 

suas comunidades, das agressões físicas praticadas pela polícia e da privação de direitos 

como educação, saúde e cultura, entre outros. Malvasi (2011) comunica registros e 

análises que me parecem pertinentes para situar o tema que começo a apresentar: 

A transição da medida de privação de liberdade para uma medida em meio 

aberto marca a possibilidade de mudança dos projetos de vida. Em todos os 

casos que acompanho, as dificuldades de alcance desse fim são enormes, a 

despeito do esforço de educadores e técnicos, que desenvolvem atividades 

educativas interessantes e engajadas. A marca de privação de liberdade torna 

difícil a relação com a escola e, ainda mais, a possibilidade de inserção no 

mercado de trabalho. A ação da polícia tende a se intensificar após a 

internação, tornando o adolescente mais facilmente identificado como suspeito 

(p. 166). 

 

Essa situação eu pude conhecer ainda mais de perto quando atuei como 

coordenadora pedagógica em projeto de uma associação civil sem fins lucrativos (OSCIP) 

                                                           
3  Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente: responsável pela aplicação das 

medidas socioeducativas de internação e semiliberdade no Estado de São Paulo desde 2006, em substituição 

à Febem. Fonte: http://www.fundacaocasa.sp.gov.br/View.aspx?title=a-fundacao-historia&d=83. Acesso 

em 01/12/2016. 

4 Como se referiam à vida fora da unidade de internação. 
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que desenvolvia cursos de qualificação profissional básica para adolescentes internos na 

Fundação CASA, entre 2010 e 2014. Estar quase que diariamente com eles me fez 

testemunhar diferentes formas de violência para além das privações do corpo preso, como 

a falta de afeto e de contato com a família, de notícias sobre o encerramento da medida 

socioeducativa pelo poder judiciário, a escassez de acesso a itens básicos de higiene, o 

cabelo raspado, a comida sem gosto e outras mais. Esse contexto me fazia questionar a 

efetividade do meu trabalho e o das equipes profissionais envolvidas nos atendimentos 

aos adolescentes.  

Muitos educadores, por mais inventivos e dedicados que fossem, se frustravam 

com as negativas dos centros de internação para a criação de atividades e de projetos que 

retirassem os adolescentes de sala de aula ou que possibilitassem que desenvolvessem e 

mostrassem seus desejos e talentos para o coletivo. Em especial, me perguntava sobre a 

educação que seria possível construir na privação de liberdade e quais as possibilidades 

de criar brechas - aberturas para novas práticas - que possibilitassem a construção de 

caminhos educativos dentro de um contexto de encarceramento.  

Já em outra OSCIP, a partir de 2014, tive a oportunidade de coordenar diferentes 

projetos em uma região da periferia da cidade de São Paulo, um deles específico ao campo 

da educação escolar. Em linhas gerais, esta instituição desenvolve projetos que pretendem 

compreender, apoiar e articular a atuação de equipes profissionais de diferentes serviços 

da rede de garantia de direitos5 aos adolescentes para o trabalho socioeducativo. As ações 

são propostas em uma região em que, como tantas outras das periferias de São Paulo, 

muitos direitos são de difícil acesso e ficam ainda mais distantes para adolescentes com 

trajetória infracional. 

O território desta pesquisa é, portanto, marcado pela pobreza econômica e pela 

escassez da oferta de serviços socioassitenciais, de atendimento à saúde e à cultura, de 

espaços de lazer e de outras condições necessárias para a vida digna e humanizada, além 

da reconhecida e intensa violência policial contra a juventude - em especial, a negra. As 

                                                           
5 Resolução 113, Conanda (2006): Art. 1º O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente 

constitui-se na articulação e integração das instâncias públicas governamentais e da sociedade civil, na 

aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e controle 

para a efetivação dos direitos humanos da criança e do adolescente, nos níveis Federal, Estadual, Distrital 

e Municipal. Fonte: 

http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/diversos/mini_cd/pdfs/Res_113_CONANDA.pdf. Acesso 

em 12/04/2016. 
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ações planejadas precisam considerar esta realidade violadora de direitos para encontrar 

formas de agir sobre ciclos de violência que estão presentes nas trajetórias de vida tanto 

dos profissionais quanto dos adolescentes.  

Com frequência, parte dos trabalhadores que atua na rede socioassistencial reside 

na mesma região de seus atendidos e, por vezes, podem se mostrar menos esperançosos 

em seus atendimentos, uma vez que conhecem em profundidade os desafios a serem 

enfrentados, uma vez que eles também os vivem. O esforço é, então, atuar de forma a 

apoiá-los para que possam afirmar, ainda que a realidade não cesse de desafiá-los, que 

“[...] as ações engajadas deveriam se caracterizar principalmente pela afirmação da 

potência da vida e não de modos sujeitados de existência, de subjetividades submissas, 

que cada vez mais prevalecem e se fortalecem” (COIMBRA; NASCIMENTO, 2009, p. 

42).  

Nesta pesquisa, apoio-me principalmente no projeto que coordenei ao longo dos 

dois últimos anos por meio da OSCIP, ainda que memórias de outras atuações 

profissionais sejam convocadas em diversos momentos. Foi esta última experiência que 

deu contorno para esta pesquisa e que a tornou tão fundamental para mim, dando sentido 

para muito do que passei a estudar e a comunicar dentro e fora das escolas.  

O projeto é fruto de parceria com uma Diretoria de Ensino da Secretaria Estadual 

de Educação da qual me aproximei em 2014 em função de uma articulação intersetorial 

do território no qual trabalho, que se reúne para pensar desafios e ações para a garantia 

de direitos de crianças e adolescentes daquelas comunidades. Na ocasião, esta Diretoria 

de Ensino pediu colaboração em um dos projetos dos quais é responsável, o do Professor 

Mediador Escolar e Comunitário 6 , pois compreendia que precisavam de formação 

específica sobre medidas socioeducativas, uma vez que algumas práticas que estes 

professores adotavam não facilitavam a permanência dos alunos nas escolas 7. Assim, a 

equipe com a qual atuava à época promoveu um encontro formativo para os professores 

                                                           
6 Resolução SE nº 19, de 12/2/2010: Institui o Sistema de Proteção Escolar na rede estadual de ensino de 

São Paulo e dá providências correlatas. Fonte: http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/19_10.htm. 

Acesso em 01/12/2016. 

7 A Diretoria afirmava que alguns professores verbalizavam ou agiam a partir de preconceitos em relação 

a alunos e solicitavam a transferência de matrícula para outra escola quando ocorria alguma situação que, 

diziam, poderia ter sido resolvida dentro da unidade escolar. 
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mediadores. Esta aproximação, que pareceu tão tímida naquela ocasião, deu origem a um 

dos projetos assumidos pela OSCIP e, mais tarde, a esta pesquisa. 

A aproximação com as escolas foi ampliando minhas percepções de que ela pode 

ser, em diversos momentos, de segregação, dificultando o acesso e/ou a permanência de 

alunos tidos como indesejados, sentidos como ameaçadores e considerados “casos 

perdidos”, nos quais não é válido o investimento pedagógico. Nesses casos, inclusive a 

defasagem escolar pode ser responsabilizada pelos professores como uma “falta de 

interesse do aluno”, desvinculada de qualquer avaliação sobre as práticas adotadas pelas 

unidades de ensino.  

Somado a isso, diálogos que tenho com profissionais responsáveis pelo 

atendimento de adolescentes em medidas socioeducativas do mesmo território indicam 

que, assim como vivenciei enquanto técnica social no CECECA, permanece o desafio de 

garantir a matrícula escolar de adolescentes em conflito com a lei. A permanência na 

escola e a qualidade do ensino se mostram um segundo desafio. 

Nos encontros com equipes escolares e com alunos, uma realidade é apresentada: 

adolescentes em conflito com a lei e outros, considerados pelos profissionais como 

indisciplinados, muitas vezes são localizados a partir dos mesmos discursos, sendo 

descritos como sujeitos ameaçadores, desinteressados e desvinculados de qualquer 

potência. São representantes de estigmas colocados sobre uma juventude que apresenta 

determinados comportamentos e residem em bairros com características socioeconômicas 

como as do território desta pesquisa: “sexualmente promíscuos, primitivos, anômicos, 

vadios, pouco inteligentes, violentos e com vocação para a marginalidade e a 

delinquência” (PATTO, 2015, p. 230).  

Em função desta constatação, o trabalho que desenvolvi nas escolas, inicialmente 

específico à temática das medidas socioeducativas, foi alterado para abarcar, também, 

temas relacionados à violência, à indisciplina, ao preconceito e outros que tratassem de 

desafios que constituem a relação entre alunos e professores. Em razão disso, esta 

pesquisa olhará, também, para adolescentes considerados indisciplinados pelas equipes 

escolares, mas que não estavam em cumprimento de medida socioeducativa à época em 

que foi produzida. Foi preciso trabalhar ambos os “grupos” – alunos indisciplinados e em 

conflito com a lei -, de forma que o trabalho dialogasse com o que, de fato, desafiava as 

escolas e seus atores, sabendo que: 
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A escola trata menos bem os alunos menos favorecidos: os entraves são mais 

rígidos para os mais pobres, a estabilidade das equipes docentes é menor nos 

bairros difíceis, a expectativa dos professores é menos favorável às famílias 

desfavorecidas, que se mostram mais ausentes e menos informadas nas 

reuniões de orientação [...] (DUBET, 2004, p. 542). 

 

A matrícula pode, portanto, não ser garantia da escolarização. Um dos efeitos 

disso é a repetição, para os adolescentes, da exclusão, do impedimento de viver a escola 

como um espaço pedagógico de brigar e de resolver, de fazer amigos, de namorar, de 

trocar afeto e de viver experiências felizes. Para os professores também há efeitos, como 

não se perceberem ensinando, não se sentirem valorizados, não poderem ser inventivos 

ou encantar os alunos em relação ao mundo8.  

É necessário atentar para a lógica que absolutiza certo ponto de vista (FREIRE, 

2015) e não permite outros sentidos para os ocorridos. É um risco afirmar que o professor 

é, sozinho, responsável por reproduzir conceitos que afetam negativamente o ensino – o 

que diria, em alguma medida, de seu desinteresse ou desimplicação frente ao processo 

pedagógico. No meu caso, este posicionamento seria facilitado por duas condições: 

minhas experiências prévias enquanto técnica social, quando me deparava com gestores 

escolares que impediam ou dificultavam a matrícula dos adolescentes que eu atendia, e 

em razão de o tema me mobilizar numa dimensão que poderia articular pensamentos 

menos críticos, pois somente indignados. Portanto, é preciso considerar e apostar na 

multiplicidade que a vida humana pode carregar: 

Todo pensamento que imagina saber algo e que enuncia e diz o que alguém 

pensa, de algum modo, a outras pessoas, a outros pensadores-interlocutores, 

fala sempre desde e para um lugar social. Então, assim como outras práticas 

sociais, a ciência e a educação que sonhamos praticar, e, através das quais 

aspiramos descobrir e ampliar ad infinitum sujeitos e campos sociais de um 

diálogo criador e emancipatório, devem falar de comunidades humanas 

concretas e cotidianas. E elas devem se dirigir a comunidades humanas de 

pessoas e grupos criadores da vida de todos os dias e da história que esta vida 

múltipla entretece e escreve (BORGES; BRANDÃO, 2007, p. 59). 

 

Gallo (1996) afirma que “[...] anterior a todo e qualquer intento de educação, 

subjaz uma concepção de homem” (p. 57). É, então, preciso resistir à reafirmação de que 

há apenas um jeito de se fazer educação na atualidade, como se as coisas do humano e as 

                                                           
8 Como será discutido mais à frente, os modos de habitar o mundo estão vinculados ao amor por ele. A 

natureza política da educação, para Hannah Arendt (2014), está atenta à colaboração para a criação de 

sujeitos implicados com o mundo, com o conhecimento de sua história e sua manutenção futura. 
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do mundo não estivessem vinculadas. É preciso sempre ter em mente que “[...] ao 

pensarmos nosso conceito de homem, deparamo-nos com a questão política: tal conceito 

está estritamente relacionado com a sociedade na qual este homem está ou estará inserido” 

(GALLO, 1996, p. 57). Ou seja, é preciso olhar para dimensões maiores que o indivíduo, 

sem esquecer a importância que este tem na manutenção das formas de viver. 

Estudar também as percepções dos professores da rede estadual de educação em 

relação aos alunos aqui descritos pareceu relevante para que eu pudesse compreender 

possíveis efeitos de seus olhares no processo pedagógico das escolas nas quais estive. É 

desse lugar que surgiu a necessidade de pensar o tema: o entendimento deve possibilitar 

que se entre em contato com as realidades enfrentadas pelos interlocutores e, de um lugar 

mais próximo, colaborar para a criação de novas possibilidades de vida dentro da escola. 

Para que se possa, enfim, “contagiar a necessidade de pensamentos sobre as práticas e os 

saberes” (MACHADO, 2011) de alunos e de professores. 

Portanto, é possível afirmar que a situação escolar que, na atualidade, aparece tão 

fortemente atrelada ao impossível e ao estático, também carrega possibilidades. Esse 

outro olhar para a realidade parece exigir a dúvida da qual Hannah Arendt fala, para quem 

o questionamento é motor do pensamento. Além disso, é sempre urgente lembrar que “são 

homens que os realizam [os milagres] – homens que, por terem recebido o dúplice dom 

da liberdade e da ação, podem estabelecer uma realidade que lhes pertence de direito” 

(ARENDT, 2014, p. 220). 

Ao falar sobre o mundo que compartilhamos, Arendt (2015) apresenta três 

atividades fundamentais, pois também associadas à preservação da vida humana: 

trabalho, obra e ação9. Destas três, tomo a ação para justificar um papel que a escola pode 

exercer no incentivo das reflexões e das exposições das ideias de seus alunos. A ação é 

uma atividade que aparece através dos atos e das palavras. Tem a ver com interação e 

com expor-se ao mundo para que seja possível dar a ele algum sentido: “corresponde ao 

fato de que os homens, no plural, habitam o mundo – ao próprio fato de que somos todos 

                                                           
9 Explico, brevemente, os conceitos, em razão de não ser objetivo desta pesquisa discorrer em profundidade 

sobre eles. Trabalho tem a ver com as funções biológicas importantes para a conservação da vida, como a 

alimentação. Obra diz respeito àquilo que o homem produz para subsistir a partir da matéria oferecida pela 

natureza, como fazer uma mesa ou uma cadeira, por exemplo. É uma atividade humana fundamental, pois, 

além de inserir os homens num mundo compartilhado, empresta durabilidade a ele (CARVALHO, 2015a), 

o que quer dizer que “a durabilidade do artifício humano depende tanto da capacidade de criar obras quanto 

do reconhecimento público de seu pertencimento a um mundo comum” (CARVALHO, 2015a, p. 19). 
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humanos, mas de tal modo que não somos idênticos a ninguém que jamais viveu, vive ou 

viverá” (CORREIA, 2007, p. 42). 

Um traço fundamental da ação é o de que carrega consigo a possibilidade de que 

algo inédito possa ser criado e rompa com automatismos, com a reprodução de condições 

e de situações que são prejudiciais e ameaçam a continuidade do mundo: “ação que exige 

a vida pública, para que a possível coincidência entre palavra viva e palavra vivida possa 

surgir e assegurar a sobrevivência das instituições através da criatividade” (LAFER, 

2014, p. 22). Carrega a condição singular de ser realizada junto aos outros, aceitando e 

necessitando da existência do coletivo, ao mesmo tempo em que, como já dito, coloca luz 

sobre a singularidade de cada humano. 

Ao assinalar que estar no mundo significa que há sempre a possibilidade do 

milagre, que é a criação do novo, Arendt (2015) parece reafirmar a importância da 

construção do espaço escolar a partir de um projeto coletivo e que tome o aluno como 

sujeito participativo. Se tudo estivesse dado e sobre o mundo não houvesse questões, não 

haveria lugar para a esperança e para o inusitado – o milagre. É necessário afirmar que 

há, também, professores acessíveis, risos, amizades, atenção, cuidado, e que é urgente 

pensar nas condições que provocam uma ou outra condição. É a partir desta afirmação 

que é possível continuar apostando na relevância do pensamento e da possibilidade de 

que se rompa com verdades reprodutoras de estigmas e de segregação. 

Em síntese – ou como uma apresentação das páginas que seguem -, interessa nessa 

pesquisa traçar os caminhos da educação ofertada aos adolescentes em medidas 

socioeducativas de meio aberto e àqueles considerados indisciplinados. Na escolha do 

tema está a aposta na compreensão das condições que atravessam as relações escolares 

hoje. Azanha (2006) apontava a urgência de conhecer os desafios da educação escolar na 

atualidade, avisando que se trata de “[...] uma outra escola, principalmente por ser 

altamente expandida, e suas alegadas deficiências precisam ser enfrentadas por um 

esforço permanente de investigação e busca” (p. 63).   

O trabalho com adolescentes como os que aqui aparecem convoca a pensar o 

corpo social e suas instituições a fim de que sejam consideradas as relações interpessoais 

e sociais que constituem compreensões, políticas e atuações. Conversando com os 

adolescentes ao longo dos últimos anos, diversas questões permanecem sem respostas e 

outras tantas precisam ser estruturadas; daí o lugar do mestrado na minha trajetória, que 
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foi ganhando força à medida que a realidade me desafiava, enquanto profissional, a criar 

conexões e a compor com sujeitos que vivem na carne os desafios de incluir aqueles que 

carregam as marcas da exclusão com tanta intensidade. 

Traçar caminhos é conhecer e o meio de conhecer aqui utilizado é a pesquisa 

participante, compreendida como aquela em que “o problema tem origem em sua própria 

comunidade, enquanto que é esta que o define, analise e resolve. [Ela] entranha a 

participação plena e ativa da comunidade na totalidade do processo investigador”. 

(GABARRÓN; LANDA, 2006, p. 112). 

É preciso coletivizar – expor ao mundo - o pensamento, a fim de continuamente 

elaborar as respostas colocadas em ação. Aqui, o coletivo é formado por alunos e 

professores; a gestão escolar aparecerá em alguns momentos, a partir dos encontros 

eventuais que se deram durante o trabalho 10 . Costurar caminhos será por meio da 

articulação de autores que, se em pontos das teorias se distanciam, se aproximam na 

concepção de mundo, de humano e de educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Optei por agregar direção, vice-direção e coordenação pedagógica sob o termo “gestão” para distinguir 

este grupo em relação aos professores, em razão das funções e das responsabilidades assumidas dentro da 

escola. 
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II. NAVEGANDO EM ÁGUAS DESCONHECIDAS: SOBRE A 

NECESSIDADE DE COMPREENDER 

A estranheza não começa nos limites da água, mas nos da pele. 

Clifford Geertz 

 

A citação de Geertz que abre este capítulo remete aos desafios do estudo do tema 

escolhido, considerando que há uma complexidade de concepções e de estigmas sobre o 

adolescente em conflito com a lei que são, muitas vezes, ampliados aos profissionais que 

com eles trabalham. Tais percepções apareceram no processo da pesquisa fosse na 

“descoberta” de meus próprios preconceitos, que desimplicavam o adolescente e 

julgavam o professor, fosse por sua presença nos discursos e nas ações de meus 

interlocutores.  

Schmidt (2008) afirma que a pesquisa acadêmica pode permitir o conhecimento 

de outros lugares – por exemplo, geográficos e sociais -, fazendo desocupar uma posição 

cômoda, na medida em que possibilita ao pesquisador questionar a si mesmo: 

O deslocamento do pesquisador em direção ao universo de vida de um outro, 

próximo ou distante, é, muitas vezes, geográfico: outra cidade, outro bairro, 

outra instituição, enfim, outro lugar. E, é, ainda e principalmente, a disposição 

para mobilizar seus modos próprios de viver, pensar e sentir para encontrar e 

compreender modos próprios de viver, pensar e sentir de um outro (p. 397). 

 

Estudar o tema me desafiava em relação a conceitos que carrego e que me 

imobilizavam nos momentos de propor novas possibilidades de criação junto às pessoas 

com quem me deparava ao longo do processo. Em oposição a um modo ensimesmado de 

pensar, a pesquisa pode desvendar, fazer e refazer caminhos. Neste capítulo, apresento 

mais detalhadamente do que se tratou o trabalho profissional que foi objeto desta pesquisa 

e que foi sendo tecido ao longo de todo o trajeto: desde a enunciação de um problema 

anos atrás até hoje, pois, enquanto escrevo, vou ainda repensando o percurso que foi e 

aquele que poderia ter sido. 

2.1. Chegando às escolas: do que se trata o trabalho 

A OSCIP responsável pelo trabalho que originou esta pesquisa atua no mesmo 

território há cerca de dez anos. Lá, desenvolve projetos cujas propostas são de intervenção 

sobre diversas formas de violência que atingem a população que ali reside, em especial, 

nas fases da infância e da juventude. São atuações de atendimento direto, de pesquisa, de 
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mobilização comunitária e de formação dos profissionais da rede de garantia de direitos. 

Minha entrada na instituição, em 2014, esteve vinculada ao último eixo, tendo como 

principal responsabilidade oferecer consultoria às equipes técnicas que atendem as 

medidas socioeducativas no território, pretendendo a qualificação do trabalho para um 

acesso mais próximo e efetivo aos adolescentes acompanhados. 

Por meio desta ação, a equipe na qual eu trabalhava foi entrando, pouco a pouco, 

na região, se fazendo conhecer e conhecendo os serviços ali disponíveis. Foram acessadas 

muitas ações competentes e éticas entre tantos desafios vinculados à qualificação, à 

intencionalidade profissional e, certamente, às condições de trabalho. Ao entrar nos 

serviços de atendimento às medidas socioeducativas, fui mais uma vez reconhecendo o 

desafio enfrentado pelos técnicos sociais para a matrícula escolar dos adolescentes que 

atendiam, uma vez que recebiam constantes negativas, com a justificativa de que não 

havia vaga nas escolas mais próximas à residência dos atendidos. Estas escolas eram 

aquelas que, em geral, os adolescentes haviam estudado anteriormente e que, conhecendo 

a trajetória infracional e/ou indisciplinar, os evitavam.  

O professor mediador, deslocado da sala de aula, tem a função de atuar nos 

conflitos nascidos na escola, colaborando para a resolução de entraves que impactem 

negativamente no processo de escolarização dos alunos. Entre suas atividades está a de 

acompanhar os discentes na relação com seus pares e facilitar o diálogo entre alunos, 

professores e familiares e responsáveis. Ao mesmo tempo, a Diretoria de Ensino 

responsável pelas escolas daquela região, com a qual a OSCIP também mantinha contato, 

diagnosticava, sobre o trabalho de seus professores mediadores, que muitos deles não 

atuavam em favor dos direitos de alguns de seus alunos – aqueles em cumprimento de 

medidas socioeducativas -; ao contrário, eram, muitas vezes, parte de quem os expulsava 

da escola. Quando o projeto da OSCIP, que se daria nas escolas, foi apresentado aos 

serviços de medidas socioeducativas e à Diretoria de Ensino, em 2015, lhes pareceu 

bastante interessante que uma equipe de profissionais se dedicasse exclusivamente a 

“convencer” as escolas a receberem estes alunos, que era a forma como compreendiam 

os objetivos do projeto. 

O trabalho, que teve duração de 16 meses, ocorreu entre 2015 e 2016. Foi escrito 

e enviado a um financiador articulado com a intenção da OSCIP em expandir suas ações 

em um mesmo território: saía da interação direta apenas com os serviços de medidas 

socioeducativas e entrava, também, nas escolas. Estas foram convidadas em um encontro 
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de formação para professores mediadores ocorrido em 2015, onde estavam presentes 

representantes de cerca de onze escolas do território. A proposta era estender o convite 

para até cinco delas, em razão de se tratar de projeto novo e que contava com uma equipe 

restrita a três profissionais.  

Na ocasião, apresentei o projeto e expliquei a proposta de trabalhar com 

professores e alunos a partir do tema das medidas socioeducativas e de outros que dele 

derivassem, como evasão escolar, violência, juventude, práticas pedagógicas, entre 

outros. Eram temas que se mostravam vinculados às concepções dos professores em 

relação aos alunos e que produziam afastamento e a escola como um lugar no qual 

docentes e discentes não se sentiam pertencentes. Neste encontro, as dúvidas que os 

professores mediadores compartilharam diziam respeito a como poderiam orientar e 

trabalhar junto com gestores e demais professores questionamentos acerca de alunos em 

conflito com a lei – o ato infracional cometido e as passagens pela Fundação CASA eram 

dois dos assuntos mais recorrentes - e daqueles considerados como indisciplinados – 

como controlar ou inibir comportamentos “difíceis”, por exemplo.  

O critério de participação foi a localização das escolas, que deveriam estar dentro 

do distrito, além de ter entre seus alunos adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas naquele momento. Foi afirmada a necessidade de livre adesão das 

escolas, que não teriam qualquer ônus financeiro ao participarem do projeto, precisando, 

em contrapartida, ceder parte do tempo dos professores mediadores, dos alunos e dos 

professores regulares.  

Cinco escolas iniciaram o projeto, sendo que quatro delas permaneceam até o fim: 

no início de 2016, uma delas optou por encerrar a parceria após situação envolvendo 

alunos fumando maconha na escola (um deles, em cumprimento de liberdade assistida, 

estava sendo acompanhado de maneira mais próxima pela equipe da qual eu fazia parte). 

A gestão da escola avaliou que o projeto fazia “só conversinha com os alunos” e não 

atingiria o objetivo de conter comportamentos considerados inadequados, como o que 

havia ocorrido naquela situação. Insisti na importância do diálogo com os alunos para que 

fosse possível encontrar significações para situações como aquela; no entanto, mesmo em 

relação à nossa equipe, a palavra ficou impossibilitada pelo posicionamento da escola, 

com a qual não conseguimos mais fazer contato. 
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Quando entramos nas unidades escolares, as convidamos para, junto com a equipe 

na qual eu trabalhava, pensar a escolarização dos alunos com os quais entendiam que 

vinham tendo maiores dificuldades – invariavelmente, eram aqueles em cumprimento de 

medidas socioeducativas e os indisciplinados, que estavam constantemente na “sala da 

direção”, não cumpriam regras e desafiavam professores, inspetores e coordenadores. A 

proposta era estar nas escolas para apoiá-las na elaboração de respostas em meio a um 

campo que não cessa de desafiar professores, gestores e alunos. O pano de fundo era 

tentar compreender as práticas pedagógicas para, a partir daí, apoiar estudos de caso e 

propor alternativas que pudessem ser praticadas pelas equipes.  

O trabalho propunha um primeiro conhecimento das escolas, a partir do que nos 

contassem e do que observássemos no dia a dia, para, então, intervir no seguinte sentido: 

1) junto aos professores, promover formações continuadas a partir das práticas escolares, 

visando a compreender novos caminhos para as experiências com os adolescentes, que 

vinham sendo entendidas enquanto ameaçadoras ou de impossível resolução; 2) 

acompanhar os professores mediadores, oferecendo a eles um espaço para pensar o 

cotidiano enfrentado a partir do lugar de quem mediava não apenas situações de conflito 

entre alunos, mas, principalmente, entre estes e seus professores; 3) por fim, outro eixo 

do trabalho - que foi ganhando cada vez mais espaço – foi a realização de grupos de 

discussão com alunos que estivessem ou não em cumprimento de medidas 

socioeducativas pensando, entre outros, a formulação de intervenções nas escolas.  

A frequência das atividades promovidas nas escolas era, a princípio, quinzenal 

para os grupos de adolescentes e as reuniões com os professores mediadores e mensal 

para as formações dedicadas aos professores regulares. Durante o caminhar, o tempo entre 

as atividades em cada escola variou bastante; com a presença da nossa equipe, atividades 

que não eram previstas ocorreram – como grupos de trabalho com os alunos, por exemplo. 

Além disso, uma variável importante foi a idade dos alunos: nas escolas em que os grupos 

eram formados por estudantes do ensino médio (15 a 18 anos), estes conseguiam uma 

organização que era menos dependente da nossa equipe do que nos grupos dos mais novos 

(12 a 14 anos); com estes, nos encontrávamos semanalmente, a fim de manter “aquecidas” 

as discussões e as propostas que faziam para as atividades nas escolas11. 

                                                           
11 No capítulo VI descrevo as atividades realizadas em conjunto com os alunos. 
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Os encontros com os alunos ocorriam durante o horário de aula, uma vez que 

muitos deles tinham dificuldade para estar na escola em outro período, precisando 

trabalhar no contraturno ou, ainda, em especial no caso das meninas, cuidar de afazeres 

domésticos ou de irmãos mais novos. Não houve grandes desafios para a realização dos 

grupos nesse período, o que era justificado por alguns profissionais pelo fato de o 

professor “se sentir aliviado por não ter o aluno problema na sala” 12, uma vez que 

estavam conosco.  

Tudo o que ocorreu durante o projeto disse respeito a uma relação dinâmica que 

foi sendo, pouco a pouco, estabelecida. Foram movimentos que tiveram de ser 

coordenados à medida que ocorriam, pois, nem sempre as gestões e os corpos docentes 

demonstraram abertura e confiança naquilo que os alunos sugeriam, barrando muitas das 

atividades levantadas. Também, muitos adolescentes, em razão de interesses pessoais, 

preferiam as discussões temáticas em grupo ao engajamento em atividades que exigiam 

maior disponibilidade e envolvimento com o espaço escolar.  

2.2. Cooptando os professores 

O professor mediador é um profissional que pode ajudar a promover bons 

encontros, inclusive, a partir de situações limites e cercadas por diferentes formas de 

violência. Quando atento à dinâmica escolar, pode sinalizar condições que dificultem o 

andamento das aulas, sugerir alternativas e estimular práticas de resolução de conflitos. 

Entretanto, em diversos momentos, todos os professores mediadores com quem trabalhei 

pareceram impedidos de propor ou coordenar intervenções em função de atividades que 

a gestão da unidade escolar lhes atribuía, como abrir e fechar o portão da escola, substituir 

algum professor regular e cuidar dos alunos que professores tiravam de sala por algum 

motivo - nesses casos, ao invés de mediar uma intervenção conciliatória, dele era esperado 

que apenas ocupasse o aluno até o término da aula. 

A princípio, este profissional ficava responsável por organizar nossas atividades 

na escola, além de participar dos encontros para discussão de casos e temas do cotidiano 

escolar; esses encontros quinzenais com os professores mediadores nasceram do objetivo 

de possibilitar formações teóricas e práticas a partir do que fosse apresentado por estes 

                                                           
12 Como me disse mais de um professor em diferentes escolas. 
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profissionais. Outro ponto vinculado ao seu trabalho é que, ainda que haja normativas13 

e procedimentos que norteiem suas atribuições, não há um orientador para o trabalho 

cotidiano. Além disso, a função de mediação, por vezes, os colocava numa posição 

solitária, uma vez que deviam resolver situações para as quais não tinham resposta ou 

apoio da gestão escolar.  

Nas escolas acompanhadas, era também frequente a demanda para que o professor 

mediador contivesse os alunos cujos comportamentos não se adequavam à sala de aula, 

devendo “controlá-los” e estar completamente atento a tudo aquilo que desviasse. Eram 

situações que nenhum outro profissional da escola demonstrava saber como intervir. Esta 

percepção fez com que a equipe na qual eu trabalhava passasse a investir com maior 

intensidade nos demais professores e profissionais das escolas, de forma a convocá-los 

para as mudanças que esperavam ocorrer apenas a partir da função do professor mediador. 

Como o processo deveria ser continuado, a aposta era a de que os professores, se sentindo 

amparados, estivessem mais disponíveis para refletir sobre suas práticas, não 

terceirizando as soluções no professor mediador que, como eles, desejava respaldo, ajuda 

para pensar e reconhecimento do trabalho realizado. 

Nesse processo, foi necessário conectar minhas propostas de intervenção às 

mudanças sociais, políticas e culturais que chegam às escolas: olhar para elas 

considerando a condição de historicidade possibilitaria que fossem problematizadas 

criticamente questões que eram urgentes. De pouco valeria adotar discursos que não 

ressoassem aos ouvidos de meus interlocutores. Isto exigiu da equipe de trabalho em que 

eu estava um debruçar sobre temas que não estavam inicialmente propostos e entender 

como levá-los às escolas, pois há uma série de dinâmicas contemporâneas que precisam 

ser compreendidas: 

A escola contemporânea é, pois, uma novidade social e cultural. Nesse novo 

espaço institucional, o desempenho do professor não mais pode ser pensado 

como uma simples questão de formação teórica de alguém que ensina, como 

também o desempenho do aluno não mais pode ser considerado como uma 

simples questão de motivação e de esforços individuais (AZANHA, 2006, p. 

62). 

A proposta era levantar o que desafiava as equipes pedagógicas, e não mais apenas 

o professor mediador, para, então, refletir e criar coletivamente alternativas que 

colocassem a comunidade escolar em foco e permitissem formas de estar na escola mais 

                                                           
13 Disponível em: http://www.educacao.sp.gov.br/spec/. Acesso em 10/08/2015. 
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potentes e que agregassem os saberes individuais, possibilitando novas trajetórias e a 

“criação de estruturas de organização horizontais por meio das quais professores, alunos 

e funcionários formem uma comunidade real” (TRAGTENBERG, 2012, p. 82). Daí as 

investidas para incentivar uma posição ativa dos professores na compreensão das 

dinâmicas que compunham as situações vividas e para que produzissem conhecimento 

sobre elas, apostando que “o domínio do saber é uma fonte de poder, o que colaboraria 

no projeto de transformação social” (DEMO, 1984, p. 122). 

Com a proposta de acessar as condições das escolas, atravessadas por muitas 

relações e intencionalidades, era necessário que houvesse intensidade de contato e de 

trocas que facilitassem a criação de conhecimento. A todo o momento, havia a tentativa 

de fazer um trabalho no qual houvesse a consideração pelo saber que aqueles que 

habitavam os espaços escolares carregavam. A constância nas escolas pareceu ajudar na 

vinculação com os participantes; alguns deles, pouco a pouco, demonstravam maior 

receptividade ao projeto e uma escuta mais aberta, com disponibilidade para pensar o que 

se passava ali. Enquanto equipe de trabalho, a proposta era a de que fôssemos 

Estabelecendo uma relação com a finalidade de investigar, pensar em 

hipóteses, ampliar o campo de análise e discutir ações em relação às 

problemáticas apresentadas. [...] A maneira de estabelecer essas relações é que 

possibilita a intervenção nas formas instituídas (MACHADO, 2011, p. 62).  

 

Algumas experiências, quando calam ou expulsam, se mostram menos conectadas 

com a construção de novos modos de vida. No entanto, quando não são lidas como 

totalizadoras de uma condição – como se dissessem tudo o que poderia ocorrer naquele 

espaço e com aquelas pessoas -, podem se transformar em potentes ferramentas para a 

provocação de novas situações no campo da educação. Ao conhecer as escolas a partir 

das narrativas de quem nelas estavam, era possível ir compreendendo os problemas como 

habitando o mundo, não o indivíduo desvinculado deste. 

Por esse motivo, a tentativa do trabalho foi a de sinalizar alguns caminhos 

possíveis, a partir do que os professores entendiam que poderia ser melhorado, conectados 

com a prática e o empenho de cada comunidade escolar. O que se deu foi, de certa forma, 

um pesquisar contínuo e atento às mudanças que o campo exigia, com abertura a novos 

sentidos para aquelas vidas para que, nesse caminhar, ganhassem corpo possibilidades 

que ainda não haviam sido tentadas. Enfim, a humanização da relação pedagógica “para 
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que os alunos não sejam colocados de entrada em situação de fracasso” (DUBET, 1997, 

p. 227).   

2.3. Considerações iniciais sobre o campo de estudo 

Os adolescentes e os professores com os quais trabalhei, moradores de uma região 

economicamente pobre da cidade de São Paulo e que conta com reduzidos investimentos 

de recursos estatais, ficam marcados pelos mesmos qualificadores que, em geral, são 

atribuídos a seus bairros de moradia: são desvalorizados pelos discursos sociais, que 

relegam o que pensam e produzem à condição de subprodutos. Em condição de 

vulnerabilidade social, são atravessados por inúmeras vivências de desrespeito e 

privações (FEFFERMANN, 2006). Vivem em um distrito da cidade cuja população, com 

dificuldade, busca fazer parte dos mercados de consumo e de trabalho, o acesso à saúde 

é debilitado, o lazer é escasso e o deslocamento para outras regiões da cidade é dificultado 

pelas poucas linhas de ônibus e pelo valor das passagens do transporte público, que não 

permite a livre circulação. 

A esta condição de negação daquilo que se aplica às muitas situações que fazem 

parte da vida cotidiana a uma parcela significativa da população brasileira, Santos 

(1996/1997) dá o nome de cidadania mutilada: 

Poderíamos traçar uma lista das cidadanias mutiladas neste país. Cidadania 

mutilada no trabalho, através das oportunidades de ingresso negadas. 

Cidadania mutilada na remuneração, melhor para uns do que para outros. 

Cidadania mutilada nas oportunidades de promoção. Cidadania mutilada 

também na localização dos homens, na sua moradia. Cidadania mutilada na 

circulação. Esse famoso direito de ir e vir, que alguns nem imaginam existir, 

mas que na realidade é tolhido para uma parte significativa da população. 

Cidadania mutilada na educação [...] (SANTOS, 1996/1997, p. 134). 

  

No caso dos alunos, além destas muitas situações de “mutilação cidadã”, eram 

também alvo da violência policial - “[...] e o que dizer também do comportamento da 

polícia e da justiça, que escolhem como tratar as pessoas em função do que elas parecem 

ser” (SANTOS, 1996/1997, p. 134) - e do mundo do crime, que concorre com outras 

oportunidades de vida, uma vez que “estas condições não são definidoras para a adesão 

ao crime, mas podem ser vereda propiciadora para que setores ilegais e criminosos se 

expandam, como no caso do tráfico de drogas” (FEFFERMANN, 2006, p. 14).  
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No contexto que dificulta ou impede a inclusão cidadã, algumas práticas que 

desafiam ensinar e aprender que, com frequência, aparecem no contexto da escola pública 

brasileira, reforçam uma situação de impotência e de menos valor de alunos e professores. 

Importa olhar para esta situação a partir de posições que ampliem as possibilidades de 

compreensão, entendendo como não aleatórias as condições que a produzem e mantêm, 

considerando que: 

Não há sujeito sem condições históricas, ou “caminhos” que o predefinam; não 

há caminhos que não sejam formas de relações sociais possíveis em certo 

contexto histórico e para certas classes ou indivíduos de acordo com a posição 

que ocupam nesse contexto, e, por fim, não há escolha que seja absoluta ou 

abstraída das determinações sociais que a constituem” (ROMAN, 2009, 62). 

 

Wacquant (2008) aponta o que considera uma condição atual do pensamento 

crítico: é, ao mesmo tempo, forte e fraco. É forte porque há uma construção intensa de 

fontes teóricas e empíricas que contribuiriam para a compreensão do mundo social a partir 

da diversidade dos campos do saber. Ao mesmo tempo, é enfraquecido em razão de dois 

motivos: 1) o encerramento do conhecimento na academia e 2) por atravessamentos do 

pensamento neoliberal, que seria utilizado enquanto “um convite a nos submetermos às 

forças dominantes do mundo e, em particular, às forças do mercado” (WACQUANT, 

2008, p. 135). Daí a importância do pensamento crítico: ele pode ser libertador ao 

possibilitar entender as formas de operacionalização sobre o pensar e o agir. O autor 

reitera: 

O conhecimento dos determinantes sociais do pensamento é indispensável para 

liberá-lo, ainda que modestamente, dos determinismos que pesam sobre ele 

(bem como sobre todas as práticas sociais) e assim nos colocar em posição de 

nos projetarmos mentalmente fora do mundo, tal como nos é dado para 

inventar, concretamente, outros futuros que não o que está inscrito na ordem 

de coisas. Em suma, pensamento crítico é o que nos dá os meios de pensar 

sobre o mundo tal como ele é e tal como poderia ser (WACQUANT, 2008, p. 

133, destaques do original). 

 

A importância do pensamento crítico reside no fato de nos permitir questionar 

“[...] de maneira contínua, ativa e radical as formas estabelecidas de pensamento e as 

formas estabelecidas de vida coletiva [...], paralelamente às relações sociais e políticas 

que se estabelecem num momento particular numa sociedade particular” (WACQUANT, 

2008, p. 133). Sob esta concepção, é possível a reflexão sobre “verdades” que existem 

porque, ao longo do tempo, seguem reproduzidas. Repensá-las é uma maneira de 

encontrar outras possibilidades para elas. Entendê-las enquanto ancoradas no mundo 
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político que é, de acordo com Arendt, aquele no qual os humanos coabitam e juntos 

constroem. É sob inspiração da urgência do pensamento crítico que as linhas abaixo foram 

escritas: uma primeira apresentação do universo com o qual tive contato na elaboração 

desta pesquisa. 

2.3.1. O aluno 

O conceito de juventude é variável entre diferentes sociedades e classes sociais14. 

Nas escolas, tal como usualmente em outros espaços, a adolescência vem sendo tomada 

pelos profissionais como sinônimo de imaturidade intelectual e emocional, o que leva, 

em muitos casos, à negativa das propostas dos alunos e de suas argumentações. Há, 

entretanto, alguns consensos possíveis de apontar: 

Em comum entre as diferentes definições de juventude está a dimensão da fase 

do ciclo da vida entre a infância e a maturidade. Esse ciclo deve “desaguar” 

numa inserção no mundo adulto. Nesse sentido, podemos analiticamente 

apontar três atributos que caracterizam o conceito de juventude, de um ponto 

de vista mais genérico: faixa etária intermediária que abrange extensa etapa 

da vida; anos de transição ou passagem da vida infantil para a idade adulta; e 

período em que se consolidam preferências, gostos, formação profissional, ou 

seja, uma série de predicados sociais que rementem à ideia de etapa de 

formação (MALVASI; TRASSI, 2010, p. 22, destaques do original). 

 

Em grande parte dos casos dos alunos que conheci, suas mães trabalhavam o dia 

todo, inclusive aos finais de semana, e seus pais estavam presos ou mortos. Eram 

adolescentes que dividiam os estudos com as tarefas do lar – em especial, as meninas -, 

tomando conta de irmãos mais novos e da organização da casa. Muitos deles trabalhavam 

no contraturno, contribuindo com a renda familiar. Assim, desde cedo, aqueles 

adolescentes assumiram responsabilidades importantes, fazendo lembrar apontamento de 

Soares et al (2005): “paradoxal e curioso é que, no Brasil, para os jovens pobres, de um 

modo geral, não há adolescência: salta-se direto da infância ao mundo do trabalho (ou do 

desemprego)” (p. 211).  

Malvasi e Trassi (2010) reiteram: 

[...] Quando focamos essa temática, logo nos deparamos com a existência de 

adolescênciaS e juventudeS (no plural). Ou seja, se considerarmos ambas as 

                                                           
14 “Abordar o tema da juventude implica, necessariamente, tratar também do conceito de adolescência. A 

Psicologia tem como praxe caracterizar o início dessa fase da vida (a juventude) – com suas singularidades 

do ponto de vista intelectual, social, emocional e físico – como adolescência. É também um conceito 

polêmico considerando seu relativismo; ou seja, é bastante demonstrado que sua existência como lugar e 

função social varia em diferentes momentos da história da humanidade, e contextos sociais, inexistindo em 

algumas culturas” (MALVASI; TRASSI, 2010, p. 23). 
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categorias construídas pelo conjunto de fatores históricos, sociais, econômicos 

e culturais e que essas condições são heterogêneas no mundo, haverá também 

muitos modos de ser/estar adolescente e jovem. Em outras palavras, as 

condições econômicas, sociais, culturais, jurídicas produzem adolescênciasS e 

juventudeS (p. 30). 

 

Com uma vida carregada de responsabilidades, os adolescentes pareciam habitar 

um território que lhes soava incoerente: assumiam atividades do mundo adulto e, ao 

mesmo tempo, dependiam da autorização e do respaldo de seus responsáveis para quase 

tudo que desejavam fazer. Se a adolescência pode ser considerada uma etapa da vida 

confusa e conflituosa, para adolescentes como os que tive contato, pode ser ainda mais 

difícil lidar com mensagens tão contraditórias. Com frequência, me diziam esperar 

ansiosamente a chegada da maioridade legal para que pudessem assumir, de fato, a 

independência.  

Essa condição era posta à vista dos adultos quando exigiam aos alunos que 

obedecessem às regras escolares apenas porque colocadas “pelos mais velhos”. O uso do 

uniforme é um bom exemplo, pois era uma constante, em especial, nas escolas C e D15: 

meninas do ensino médio podiam usar roupas curtas e decotadas, enquanto as do ensino 

fundamental não podiam. Frequente motivação de questionamentos, regras como esta se 

mostravam aos alunos como incoerentes, uma vez que em nada dialogavam com o que 

realmente entendiam como situações problemáticas das escolas. No limite, eram para eles 

somente mais um modo de exclusão e de diferenciação de direitos.  

Desta forma, somado às condições materiais, é preciso lembrar, a categoria 

juventude carrega em seu bojo concepções que a desvalorizam ou a tomam especialmente 

em situações conflituosas, como quando jovens se posicionam em defesa de seus direitos 

e de poderem expressar seus posicionamentos. Nesses casos, a fim de se afirmarem no 

mundo, os adolescentes buscam meios para fazê-lo e são, muitas vezes, tomados como 

revoltados, impacientes e impulsivos:  

Assim, a conflitualidade urbana contemporânea, protagonizada fortemente 

pela juventude, dá sinais de operar em diferentes dimensões: como protesto, 

como revolta, como estratégia de sobrevivência e como estratégia de 

subjetivação. Nesse contexto, conflito e criminalidade, violências e protesto 

compõem, muitas vezes, fronteiras indiscerníveis (VICENTIN, 2005, 19). 

 

                                                           
15 As escolas serão descritas no capítulo IV. 
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O direito à voz pode ser dificultado ao adolescente que é, muito frequentemente, 

desconsiderado enquanto sujeito cujo pensamento importa16. Àquele que se encontra em 

situação de extrema vulnerabilidade social, como os que foram meus colaboradores neste 

trabalho, a negativa é ainda mais profunda17. Esta marca, é possível sugerir, dificulta para 

os adolescentes uma forma de participação social bastante importante para que se 

percebam pessoas de direitos. “Ser gente”, nesse sentido, tem a ver com ser reconhecido 

enquanto tal. Santos (1996/1997) afirma que a condição de ser cidadão está vinculada à 

possibilidade de a pessoa se posicionar no mundo social. Ser considerado. Poder se opor 

e defender: 

Ser cidadão, perdoem-me os que cultuam o direito, é ser como o estado, é ser 

um indivíduo dotado de direitos que lhe permitem não só se defrontar com o 

estado, mas afrontar o estado. O cidadão seria tão forte quanto o estado. O 

indivíduo completo é aquele que tem a capacidade de entender o mundo, a sua 

situação no mundo e que, se ainda não é cidadão, sabe o que poderiam ser os 

seus direitos (SANTOS, 1996/1997, p. 134).  

 

Questionadores, ao tensionarem as equipes escolares, alguns alunos passavam a 

ser representantes do “adolescente difícil”. Aquilo que falavam ficava calado não pelo 

conteúdo, mas por quem os verbalizava, pouco importando a racionalidade de seus 

argumentos; tem-se, então, que “a marca estigmatizante impõe-se de tal modo que destrói 

a possibilidade de atenção social para outros atributos seus” (VIOLANTE, 1984, p. 24). 

O trabalho pedagógico, conforme será sugerido ao longo deste trabalho, aparece como 

uma forma possível de oposição a esta lógica. 

 

 

 

                                                           
16 “Tal como a infância, mas sujeita a mecanismos singulares de produção e de controle, a figura da 

juventude foi por sua vez sistematicamente associada à rebeldia. O jovem tem ocupado, para o nosso tempo, 

um lugar certamente problemático. Na maior parte das vezes o que emerge do mundo adolescente ecoa no 

mundo adulto como impertinência, como apatia, como doença, como delinquência [...]” (VICENTIN, 2005, 

p. 31).  

17 Esta que, a meu ver, se assemelha a uma experiência de desvalorização, parece demonstrar que “[...] 

Persistem as práticas autoritárias e violentas de que são objeto as crianças, com características singulares 

em cada formação sócio-histórica. Mesmo em sociedades em que não está em jogo a sobrevivência e as 

condições de dignidade da vida das crianças, encontramos outra ordem de práticas em que persistem o 

adultocentrismo, o exercício da dominação e a codificação da criança numa infantilização que não é sua” 

(VICENTIN, 2005, p. 27). 
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2.3.2. O professor 

Mas, é possível afirmar que os professores se percebiam no polo contrário ao de 

seus alunos? Ou seja, que se percebiam gente que importa? Pessoas cujas palavras eram 

ouvidas? Muitas vezes, o que vi nas escolas foi que 

O exercício da profissão docente, pelo menos na esfera pública, parecia 

atravessado por certa esquizofrenia, suscitando desorientação, sofrimento e 

desamparo. Assim, entre o imperativo de o professor conscientizar-se como 

educador, cidadão e revolucionário, e sua difícil e grandiosa tarefa 

emancipadora, instalavam-se a dor e a angústia, algo crivado por certa 

crueldade (COSTA, 2005, p. 1259). 

 

Em Tabus acerca do magistério 18 , Adorno (1995) aborda a questão do 

menosprezo à figura do professor que observava na Alemanha e outros países europeus, 

em comparação a outras profissões que são também do intelecto, mas que teriam maior 

prestígio social, como aquelas ligadas ao Direito e à Medicina. Segundo o autor, as 

últimas duas são exemplos de campos de trabalho atrelados ao alcance de melhores 

oportunidades materiais e independentes da hierarquia à qual se subordina o servidor 

público – por serem profissões consideradas mais livres, obteriam maior prestígio. 

Adorno (1995) descreve a posição social do professor como destituída de potencialidades, 

inclusive, daquelas diretamente vinculadas ao campo do saber. Para o autor, este fato teria 

relação com mudanças sociais que, ao longo da história, atingiram negativamente a 

profissão:  

De uma maneira inequívoca, quando comparado com outras profissões 

acadêmicas, como advogado ou médico, pelo prisma social o magistério 

transmite um clima de falta de seriedade. Além disso, a sociologia acadêmica 

e da educação pouco atentaram para a distinção que a população estabelece 

entre disciplinas com prestígio e desprestigiadas [...]. Nesta medida, conforme 

a percepção vigente, o professor, embora sendo um acadêmico, não seria 

socialmente capaz (ADORNO, 1995, p. 98).  

 

O autor aponta outro elemento que contribuiria para o desprezo em relação à 

carreira do magistério e que tem relação com o público ao qual se destina: as crianças, 

                                                           
18 Adorno (1995) esclarece a noção de tabu, conforme a toma no texto: “utilizo o conceito de tabu de um 

modo relativamente rigoroso, no sentido da sedimentação coletiva de representações que, de um modo 

semelhante àquelas referentes à economia, já mencionadas, em grande parte perderam sua base real, mais 

duradouramente até do que as econômicas, conservando-se porém com muita tenacidade como preconceitos 

psicológicos e sociais, que por sua vez retroagem sobre a realidade convertendo-se em forças reais” (p. 97). 
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cujos “direitos civis não [são] totalmente plenos [...]. O poder do professor é execrado 

porque só parodia o poder verdadeiro, que é admirado” (ADORNO, 1995, p. 102).  

Ainda assim, outro tabu relacionado à profissão do professor seria o da permissão 

para castigar, quando aparece como aquele que, sendo mais forte, pune o mais fraco – o 

aluno. Essa “atribuição” do docente seria motivada pelo campo social, uma vez que “a 

sociedade permanece baseada na força física, por mais remota que seja esta possibilidade 

na pretensa vida normal” (ADORNO, 1995, p. 105):  

A minha hipótese é que a imagem de "responsável por castigos" determina a 

imagem do professor muito além das práticas dos castigos físicos escolares. Se 

eu tivesse que orientar investigações empíricas acerca do conjunto complexo 

do professor, então esta seria a primeira a me interessar. Ainda que em termos 

bastante brandos, repete-se na imagem do professor algo da imagem tão 

afetivamente carregada do carrasco (ADORNO, 1995, p. 106). 

 

O autor conclui: “só é possível esperar alguma mudança neste complexo a que me 

refiro quando até o último resquício de punição tiver desaparecido da memória escolar” 

(ADORNO, 1995, p. 106). E alerta: 

Mas não se deve esquecer que a chave da transformação decisiva reside na 

sociedade e em sua relação com a escola. [...] Enquanto a sociedade gerar a 

barbárie a partir de si mesma, a escola tem apenas condições mínimas de 

resistir a isto. [...] Na situação mundial vigente, em que ao menos por ora não 

se vislumbram outras possibilidades mais abrangentes, é preciso contrapor-se 

à barbárie principalmente na escola (ADORNO, 1995, p. 115). 

 

Os sentimentos de impotência, desamparo e derrotismo que os professores 

verbalizavam pareciam contribuir para produzir exatamente as situações das quais se 

queixavam, uma vez que justificavam a não inventividade ou o não envolvimento com os 

colegas e os alunos. Criticavam as condições de trabalho, as decisões que recebiam de 

seus superiores hierárquicos - que pareciam desconhecer ou desconsiderar a realidade da 

sala de aula -, as questões suscitadas pela convivência com os alunos, as regiões nas quais 

as escolas estavam localizadas (consideradas, pela experiência e pelas estatísticas, como 

bastante violentas), as críticas de seus colegas, o medo de serem vítimas dos alunos; 

enfim, o que muitos professores descreviam sobre o próprio trabalho era que “educar, 

formar e assistir, tendo em vista a realidade apontada, constituiriam atividades 
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profissionais crivadas por dificuldades e pelo desgaste; atividades estas, portanto, que 

implicariam ‘carregar fardos’”19 (COSTA, 2005, p. 1260). 

2.3.3. A escola 

Eu era testemunha e também “ouvidos” do que viviam os profissionais nas 

escolas: diziam que não recebiam respaldo superior, não possuíam recursos humanos 

necessários para atender a todas as demandas, não havia tempo para que pensassem a 

própria prática e, além de tudo, tinham de lidar com questões (aparentemente) externas 

que chegavam às escolas. Faziam viver o que Machado (2011) aponta acerca da realidade 

escolar brasileira na atualidade, em especial, para as unidades de ensino localizadas nas 

regiões periféricas e economicamente pobres das grandes cidades: 

As situações revestem-se de muita intensidade. A pobreza, o tráfico, o 

sofrimento, a violência, o abuso, a solidão, a miséria, a doença, as más 

condições de trabalho, o excesso de aulas, a banalização e naturalização os 

acontecimentos cotidianos, entre outros, estão presentes em muitas histórias 

(MACHADO, 2011, p. 62).  

 

Com tantas experiências de morte, parecia importante ancorar estas situações em 

lugares para além dos indivíduos: localizar muito do que viviam em constructos sociais 

para, então, remeter à própria participação na circulação e na persistência dos modos de 

viver. A não compreensão da gestão escolar enquanto parte responsável por aquilo que 

os alunos e as comunidades levam para dentro da escola pode produzir ainda mais 

violência e angústia: 

[...] A violência provoca sofrimento como efeito das relações entre seres 

humanos. Seus instrumentos – armas, força física ou mental – são feitos, 

vendidos e usados por seres humanos sobre outros seres humanos. Ou seja, a 

violência se constrói e deflagra no contexto social em que vivem agressores e 

vítimas. Ela é inteiramente relacional. Portanto, é preciso investigar tanto o 

contexto social em que ela ocorre quanto as disposições internas de quem a 

exerce e de quem a sofre (ZALUAR, 2009, p. 65). 

 

 Zaluar (2009) indica acima uma possibilidade de compreensão da violência – que 

é, em suas palavras, “polifônica em seus significados” (p. 165). Aqui, não é lugar ainda 

                                                           
19 Sobre esta condição, Costa (2005) afirma: “o exercício da profissão de professor pode transformar-se 

num deserto, isto é, em algo insípido, sofrível, doloroso e frustrante, se submetido a valores ou entidades 

transcendentes, universais, abstratos [...], dados de antemão, exteriores às relações concretas que eles 

efetivamente vivem nesta, com e por esta vida: a vida que de fato experimentam, com suas delícias e seus 

dissabores, com suas alegrias e horrores (p. 1270). 
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de problematizar outros entendimentos para o termo20, pois é momento de começar a 

situar o leitor em relação a uma questão que foi constante no trabalho em todas as escolas. 

O tema da violência exigiu ser teorizado para servir de alimento à crítica em relação aos 

modos de encadeamento das situações escolares. Localizá-las nas questões do mundo ou, 

ainda de outra maneira, fornecer elementos para o pensamento ocorrer21.  

Nas escolas em que trabalhei, havia para as gestões uma multiplicidade de 

desafios convivendo com a responsabilidade de educar. Dentro desse contexto, mesmo o 

conceito de educação parece ter de ser problematizado. A escola pública segue sendo um 

campo paradoxal, com discursos políticos que apontam para a necessidade de 

qualificação do aprendizado e desconsideram as condições que levariam a este objetivo, 

não convocando aqueles que habitam as escolas a participarem desta construção. As 

soluções para esta problemática são, com frequência, evasivas, além de não tomarem as 

realidades intraescolares como elementos a serem melhor compreendidos (LIBÂNEO, 

2012). Sobre essa falta de clareza – que impacta imediatamente na não elaboração de 

respostas ao sistema público de ensino -, Libâneo (2012) aponta: 

Ressalta-se, também, a circulação de significados muito difusos para a 

expressão qualidade de ensino, seja por razões ideológicas, seja pelo próprio 

significado que o senso comum atribui ao termo, dependendo do foco de 

análise pretendido: econômico, social, político, pedagógico etc. O próprio 

campo educacional, nos âmbitos institucional, intelectual e associativo, está 

longe de obter um consenso mínimo sobre os objetivos e as funções da escola 

pública na sociedade atual (p. 15, destaque do original). 

 

Como forma de responder a este problema, encontra-se uma gama de propostas 

para as responsabilidades que as escolas deveriam assumir, abrangendo pedidos pela volta 

da “escola de antigamente”, entendida como modelo ideal da juventude promissora, e, 

também, pela escola “salvacionista”, que cumpriria um papel essencialmente 

assistencialista; sobre essas condições, diz o autor: 

Ambas as posições explicitariam tendências polarizadas, indicando o dualismo 

da escola brasileira em que, num extremo, estaria a escola assentada no 

conhecimento, na aprendizagem e nas tecnologias, voltada aos filhos dos ricos, 

e, em outro, a escola do acolhimento social, da integração social, voltada aos 

pobres e dedicada, primordialmente, a missões sociais de assistência e apoio 

às crianças (LIBÂNEO, 2012, p. 16). 

 

                                                           
20 A questão da violência será melhor trabalhada no capítulo VII. 

21 Esta temática será abordada no capítulo VIII. 
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Em seu estudo, o autor discute esta dualidade da escola pública brasileira – uma 

para os pobres e outra para os ricos – enquanto práticas admitidas e sustentadas por 

acordos internacionais e que contribuem diretamente para a manutenção das 

desigualdades sociais. A partir de um apanhado de outros teóricos, aponta uma importante 

observação: “a aprendizagem transforma-se numa mera necessidade natural, numa visão 

instrumental desprovida de seu caráter cognitivo, desvinculada do acesso a formas 

superiores de pensamento” (LIBÂNEO, 2012, p. 18). Sob esta lógica, importaria menos 

a questão da aprendizagem do que as avaliações sobre o rendimento escolar, que não 

dizem necessariamente do quanto o aluno verdadeiramente aprende 22 ; “ou seja, as 

políticas sociais são elaboradas para instrumentalizar a política econômica” (LIBÂNEO, 

2012, p. 19), e quem perde é o aluno periférico, que vira, quando muito, objeto de tutela 

e pouco aprende, na escola, a se ocupar do mundo.  

Esta concepção das “escolas para pobres” teria duas características principais: 

acolher as demandas mínimas de aprendizagem e ser lugar de convivência social, tendo 

destaque uma escola assistencial, em oposição àquela que ensina. O professor, nesse 

contexto, passa a ser entendido como alguém de quem se espera, tão somente, que cumpra 

tarefas a baixo custo, inclusive no que se refere a seu aprimoramento profissional: 

Isto pode explicar o descaso com os salários e com a formação de professores: 

para uma escola que requer apenas necessidades mínimas de aprendizagem, 

basta um professor que apreenda um kit de técnicas de sobrevivência docente 

(agora acompanhado dos pacotes de livros didáticos dos chamados sistema de 

ensino) (LIBÂNEO, 2012, p. 23, destaques do original).  

 

Citando Charlot, Libâneo (2012) alerta para o apagamento da grandeza cultural e 

humana da educação “à medida que se dissolve a relação entre o direito das crianças e 

jovens de serem diferentes culturalmente e, ao mesmo tempo, semelhantes em termos de 

dignidade e reconhecimento humano” (p. 23). Mais à frente, complementa: a escola dos 

pobres “transforma-se em uma caricatura da inclusão social” (LIBÂNEO, 2012, p. 23): 

Eis que as vítimas dessas políticas, aparentemente humanistas, são os alunos, 

os pobres, as famílias marginalizadas, os professores. O que lhes foi oferecido 

foi uma escola sem conteúdo e com um arremedo de acolhimento social e 

socialização, inclusive na escola de tempo integral. O que se anunciou como 

novo padrão de qualidade transformou-se num arremedo de qualidade, pois 

esconde mecanismos internos de exclusão ao longo do processo de 

                                                           
22 Um traço das políticas para educação que o autor aborda é o da educação escolar reduzida “a objetivos 

de aprendizagem observáveis, mediante formulação de padrões de rendimento (expressos em 

competências) como critérios de avaliação em escala” (LIBÂNEO, 2012, p. 19).  
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escolarização, antecipadores da exclusão na vida social (LIBÂNEO, 2012, p. 

24, destaques do original). 

 

A linha de fuga desta condição de menor valor da escola pública e daqueles que 

dela fazem parte pode ser através da maior consideração para as questões intraescolares. 

Nesse traço, os profissionais podem buscar atender, verdadeiramente, à tarefa de ensinar 

que cabe à escola. Esta é uma das instâncias possíveis de democratização da vida social23. 

Pensar sobre o contexto social e histórico que fomenta e mantém desigualdades que 

marcam a escola pública brasileira é, também, como um apoio à concepção de novas 

respostas para um modo já conhecido de atuar. De acordo com Hannah Arendt (2014), o 

uso das mesmas antigas respostas - de juízos pré-formados para responder às questões - 

que não se mostram mais efetivas é o que se chamaria de preconceito, e “uma atitude 

dessas não apenas aguça a crise como nos priva da experiência da realidade e da 

oportunidade por ela proporcionada à reflexão” (ARENDT, 2014, p. 223). Daí a 

importância de questionar o que desafia e tomar esta posição crítica como combustível 

para o pensamento.  

As posições de Arendt acerca do mundo – e do amor ao mundo – são um convite 

para a discussão sobre a educação escolar. Um convite para que se assuma a 

responsabilidade pelo espaço compartilhado e pelas relações tecidas ao longo da vida; 

afinal, “o prazer, que é basicamente a consciência intensificada da realidade, surge de 

uma abertura apaixonada ao mundo e do amor por ele” (ARENDT, 2008, p. 13).  

Pensar é fundamental. Para Arendt, isto se dá quando, apartados do espaço 

público, colocamos o mundo em questão para interrogar certezas. Nesse estar só, nos 

preparamos para estar com os outros e para agir. Ação tem a ver com relação, com aquilo 

que faço com os meus pares. Para entender os fenômenos, seria preciso olhar para 

dimensões maiores que o indivíduo - como o mundo público -, sem que se esqueça da 

importância que aquele tem na manutenção das formas de viver.  

As escolas podem ser lugares de experiências que diminuem a esperança em 

relação ao processo pedagógico e dão espaço para afirmações como a de que a “educação 

                                                           
23 “[...] Esses pensamentos sobre o cotidiano, que podem ser entendidos como pequenas lutas de resistência 

à impotência, não devem cair na falácia de produzir efeitos do tipo “temos apenas de melhorar o trabalho 

no dia a dia”. Não é isso. São pensamentos que visam fortalecer a possibilidade de discussões sobre os 

temas escolares, tensionar o instituído, fazer escolhas” (MACHADO, 2008, p. 4). 
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deveria ser um dever, e não um direito” 24. Nesse contexto, há a urgência de práticas que 

se dediquem a inventar maneiras de ampliar os horizontes pedagógicos na trilha de uma 

educação crítica e emancipatória para alunos e professores. Práticas que permitam às 

comunidades escolares experiências que contribuam para que possam “reconhecer que a 

história é tempo de possibilidade e não de determinismo, que o futuro, permita-se-me 

reiterar, é problemático e não inexorável” (FREIRE, 2015, p. 20, destaques do original). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Fala do gestor de uma unidade escolar, que sugeria que o aluno que não presta atenção, não aprende ou 

não se comporta não deveria estar na escola. 
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III. MODOS DE TRILHAR O CAMINHO  

Mas meu saber o ensinou a andar por caminhos sólidos. Indiquei-lhe as pedras 

firmes, onde você poderá colocar os seus pés, sem medo. Mas o que fazer quando se 

tem de caminhar por um rio saltando de pedra em pedra, cada pedra uma 

incógnita? Ah! Como é diferente o corpo movido pelo sonho, do corpo movido pelas 

certezas. 

Rubem Alves 

 

 Neste capítulo contarei sobre como me iniciei nesta pesquisa, ou seja, sobre a 

tomada do trabalho profissional enquanto tema de meus estudos acadêmicos. Ao discorrer 

sobre este processo e sobre como me encontrei com a metodologia de pesquisa, me 

pareceu importante situar outras escolhas que fiz: reflexões sobre o modo de escrever 

inspirado no ensaio. Pensar em como descrever e analisar o que se dava no meu campo 

de trabalho-pesquisa foi um movimento importante, que abria a possibilidade de 

significar o que vivia em um campo sempre intenso. Por isso, me pareceu coerente trazer 

nestas páginas não apenas as experiências, como o próprio modo de contá-las. Nesse 

sentido, também incluí aqui algo que o pesquisar me trouxe: considerações sobre a 

experiência, sobre a tentativa de ampliar a liberdade para criar e sobre um modo de pensar 

a educação enquanto encontro de pessoas e dos significados que davam àquilo que 

viviam.  

3.1. O trabalho provoca a pesquisa  

Esta pesquisa nasceu da necessidade de entender e de comunicar questões que 

apareciam nos meus trabalhos profissionais, onde havia temas que me provocavam a 

responder a partir de novos conceitos, uma vez que as problemáticas do dia a dia, se não 

me eram totalmente novas, traziam a urgência de outras perspectivas: as antigas pareciam 

pouco ou nada agregar à atuação profissional. O objeto desta pesquisa foi definido quando 

nascia um campo novo para mim: a educação escolar. Começar a coordenar um trabalho 

nesta área temática remetia à sensação de navegar em águas desconhecidas quando ainda 

aprendia a me soltar de alguns ancoradouros.  

Nas escolas, muitas questões atravessam a escolarização de adolescentes que têm 

na carne a experiência da negação de direitos - entre eles, do direito de poder “fazer parte”. 

Isso eu já sabia, herança de minhas experiências profissionais anteriores. O que eu 

começava a descobrir era que também os adultos ali envolvidos carregavam um 
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sentimento de impotência que, para alguns, era paralisante. Ou mobilizador da 

manutenção do que não caminha bem, levando quase à negação da educação. O projeto 

que me levou ao mestrado foi mudado, passando da privação da liberdade de adolescentes 

na Fundação CASA para outras formas de privação, inclusive, a de adultos, tomando os 

rumos que minha atuação profissional nas escolas pedia. Era como se fosse 

cotidianamente inspirada por aquilo que me desafiava o pensamento. Assim, foi-me 

parecendo necessário conhecer a burocracia da educação pública na cidade de São Paulo 

e, mais importante, aquilo que não estaria na dureza dos papeis, mas que compunha a 

escola, de fato e em realidade: as pessoas e suas trajetórias. 

No início do que seria mais concretamente minha pesquisa de campo, comuniquei 

aos professores mediadores o estudo que iniciava e lhes perguntei sobre a possibilidade 

de escrever as histórias sobre as quais conversávamos e que nasciam dentro da escola, 

mesmo que sendo a interação dos sujeitos institucionais com aquilo que alunos e demais 

colegas levavam desde o “mundo exterior”. Esses professores eram as pessoas com as 

quais eu tinha contato fixo, pois cada ida às escolas era antes combinada com eles - tanto 

adolescentes quanto demais professores poderiam ser transitórios, aparecendo numa 

frequência que mudava a partir do próprio interesse.  

Ao iniciar a pesquisa, alguns cuidados precisaram ser tomados a fim de que 

fossem preservadas as relações já estabelecidas com meus interlocutores. Pesquisar o 

trabalho profissional poderia gerar efeitos no campo de atuação e nas relações 

constituídas como, no meu caso, o silenciamento dos professores e dos gestores, talvez 

receosos de serem avaliados ou expostos por mim. Era preciso que isso fosse considerado 

para que eu pudesse realmente “fazer da participação um instrumento de conhecimento” 

(FAVRET-SAADA, 2005, p. 157).  

Foi necessário criar em conjunto um sentido para uma dissertação que nascia do 

que mais os desafiava. Para isso, minha decisão foi a de dar luz para a possibilidade de 

contribuir para as práticas daqueles professores. Poder, portanto, conceber meus 

interlocutores como meus parceiros na produção desta pesquisa, refletir com eles sobre 

as informações mais importantes, convocá-los, enfim, a fazer junto, na mesma medida 

em que eu propunha que tornassem os adolescentes seus parceiros para pensar a escola. 

Havia em ambos os espaços - acadêmico e profissional - o desafio de sustentar 

uma posição de questionamento, de estranhamento e, também importante, de 
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engajamento, para que pudesse ser produzido algum conhecimento conectado à realidade 

das pessoas com quem trabalhava. Nesse ponto, tocar as ações do projeto e pesquisar se 

misturavam, exigindo minha postura de pesquisadora enquanto 

[...] A presença de um outro que, na medida em que participa da pesquisa como 

sujeito ativo, se educa e se organiza, apropriando-se, para a ação, de um saber 

construído coletivamente. A alteridade é visada como co-produtora da 

mudança social e convoca à participação e o pesquisador é obrigado a 

questionar sua pesquisa e sua pessoa na direção de um engajamento político 

com a luta popular [...] (SCHMIDT, 2006, p. 15). 

 

É possível dizer que a pesquisa foi iniciada quando ainda era inquietação, 

enquanto se dava o descobrimento do campo e a vontade de nele entrar, de nele estar não 

somente enquanto observadora25. Os dados foram tomados inspirados pela etnografia, 

onde os participantes podem compor o material da pesquisa; nas palavras de Peirano 

(2014), o que é tomado do campo de pesquisa é a empiria, ou seja, são: “eventos, 

acontecimentos, palavras, textos, cheiros, sabores, tudo que nos afeta os sentidos -, é o 

material que analisamos e que, para nós, não são apenas dados coletados, mas 

questionamentos, fonte de renovação” (PEIRANO, 2014, p. 380). A etnografia aparece 

como método para entrar em campo, entendê-lo, fazer parte dele e considerar o uso dos 

dados:  

Em suma: a natureza da explicação pela via etnográfica tem como base um 

insight que permite reorganizar dados percebidos como fragmentários, 

informações ainda dispersas, indícios soltos, num novo arranjo que não é mais 

o arranjo nativo (mas que parte dele, leva-o em conta, foi suscitado por ele) 

nem aquele com o qual o pesquisador iniciou a pesquisa. Este novo arranjo 

carrega as marcas de ambos: mais geral do que a explicação nativa, presa às 

particularidades de seu contexto, pode ser aplicado a outras ocorrências; no 

entanto, é mais denso que o esquema teórico inicial do pesquisador, pois tem 

agora como referente o “concreto vivido” (MAGNANI, 2002, p. 17).  

 

Deve-se repetir o respeito pelos pesquisados que se tem no trabalho profissional. 

Daí ter sido necessário pensar com atenção em como acessar e utilizar os dados que traria 

nestas páginas, uma vez que minha presença nas escolas não era, desde sempre, a partir 

do lugar de pesquisadora. A ideia era, nesse âmbito, estar em relação com o tema 

                                                           
25 [...] A pesquisa de campo não tem momento certo para começar e acabar. Esses momentos são arbitrários 

por definição e dependem, hoje que abandonamos as grandes travessias para ilhas isoladas e exóticas, da 

potencialidade de estranhamento, do insólito da experiência, da necessidade de examinar por que alguns 

eventos, vividos ou observados, nos surpreendem. E é assim que nos tornamos agentes da etnografia, não 

apenas como investigadores, mas nativos/etnógrafos (PEIRANO, 2014, p. 379). 
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estudado, podendo acessá-lo “de perto e de dentro” 26, sem desconsiderar que muito do 

que se deu em campo era, inclusive, efeito do que foi provocado nas escolas por meio da 

minha atuação profissional e das respostas que eu dava às situações que se articulavam 

motivadas, muitas vezes, pela vinculação profissional com a OSCIP que oferecia o 

projeto de intervenção no qual eu trabalhava 27. Não há imparcialidade e, em algumas 

situações – como quando eu propunha temas ou caminhos para as discussões com 

professores e alunos -, isto ficava bastante óbvio.  

Ao pesquisar, eu era também representante da instituição de ensino à qual esta 

pesquisa está vinculada, o que implicava numa limitação do tempo que eu dispunha para 

escrever esta dissertação. Assim, a metodologia desta pesquisa precisava ser colocada em 

seu favor e numa espécie de aliança com o trabalho profissional: acesso e uso dos dados 

deveriam possibilitar que minhas análises fossem em função do compromisso de pensar 

junto ações potentes nas escolas ao mesmo tempo em que havia uma pesquisa a ser 

escrita.  

Aqui, o método de pesquisa é associado ao local, às pessoas e ao modo de 

trabalhar, abrangendo parte da criação de uma relação a partir da qual os sujeitos foram 

tomados. Eram aproximações necessárias ao trabalho profissional e que foram dando o 

contexto e o sentido para a metodologia de estudo. Na busca por caminhos de pesquisa (e 

de pesquisar para o trabalho) mais aproximados daquilo que me toca no campo da atuação 

profissional, encontrei a pesquisa participante que, numa breve apresentação, pode ser 

descrita conforme as linhas abaixo: 

A pesquisa participante deve ser compreendida como um repertório múltiplo e 

diferenciado de experiências de criação coletiva de conhecimentos destinados 

a superar a oposição sujeito/objeto no interior de processos que geram saberes 

                                                           
26 Faço referência ao artigo de Magnani (2002), no qual, ao abordar método etnográfico, explica: “por 

último, cabe assinalar que o método etnográfico não se confunde nem se reduz a uma técnica; pode usar ou 

servir-se de várias, conforme as circunstâncias de cada pesquisa; ele é antes um modo de acercamento e 

apreensão do que um conjunto de procedimentos. Ademais, não é a obsessão pelos detalhes que caracteriza 

a etnografia, mas a atenção que se lhes dá: em algum momento, os fragmentos podem arranjar-se num todo 

que oferece a pista para um novo entendimento. [...] Assim, o que se propõe inicialmente com o método 

etnográfico sobre a cidade e sua dinâmica é resgatar um olhar de perto e de dentro capaz de identificar, 

descrever e refletir sobre aspectos excluídos da perspectiva daqueles enfoques que, para efeito de contraste, 

qualifiquei como de fora e de longe” (p. 17, destaques do original). 

27 “A combinação de interpretações e a composição de saberes nada mais é do que a articulação de pontos 

de vista, vozes e diferenças tendo em vista a atribuição de sentido àquilo que se investiga, àquilo que 

justifica a investigação e ao encontro que encarna e realiza suas possibilidades e seus desdobramentos. 

Neste empreendimento, o pesquisador encarrega-se de tarefas diferenciadas e assume responsabilidades 

atadas ao fato de ter sido dele, na maioria das vezes, a iniciativa do contato, bem como a proposição inicial 

de uma pauta de trabalho” (SCHMIDT, 2006, p. 36). 
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e na sequência das ações que aspiram gerar transformações a partir também 

desses conhecimentos.  Experiências que sonham substituir o antigo monótono 

eixo: pesquisador/pesquisado, conhecedor/conhecido, cientista/cientificado, 

pela aventura perigosa, mas historicamente urgente e inevitável, da criação de 

redes, teias e tramas formadas por diferentes categorias entre iguais/diferentes 

sabedores solidários do que de fato importa saber (BRANDÃO; STRECK, 

2006, p.7). 

 

Schmidt (2008) oferece ainda outros elementos acerca da postura do pesquisador 

nesta metodologia de conhecimento que se alia ao trabalho construído em parceria com 

aquele que pertence ao campo da pesquisa: 

O termo participante remete à controvertida presença de um pesquisador num 

campo de investigação formado pela vida cotidiana de indivíduos, grupos, 

comunidades ou instituições próximos ou distantes. Esta presença do 

pesquisador no campo encontra sua complementação no convite ou 

convocação do outro – indivíduo, grupo, comunidade ou instituição – para 

participar da investigação como informante, colaborador ou interlocutor (p. 

394).28 

 

Entendida como “um instrumento, um método de ação científica ou um momento 

de trabalho popular de dimensão pedagógica e política, quase sempre mais amplo e de 

maior continuidade do que a própria pesquisa” (BORGES; BRANDÃO, 2007, p. 56), a 

pesquisa participante comporta a possibilidade da formação em uma condição na qual eu, 

enquanto pesquisadora, faço parte do campo e, ao pesquisar, participo dele, me educo 

com os sujeitos e utilizo o conhecimento construído em conjunto para agir (SCHMIDT, 

2006). Esta metodologia naturalmente ganhou seu lugar ao me possibilitar agir de forma 

a suscitar a ação de meus interlocutores, como uma forma de convite que, no limite, “pode 

criar nas pessoas uma consciência maior de seus recursos e incitá-las a desenvolver uma 

confiança maior em si mesmas” (GABARRÓN; LANDA, 2006, p. 113). Nela, o 

pesquisador se coloca em situação de parceria com os sujeitos do campo, em oposição a 

usá-los tão somente como fonte de respostas. O que se busca é um processo de produção 

                                                           
28 A autora explica: estas três compreensões sobre a situação entre pesquisador e pesquisado não são 

excludentes ou desconectadas, sendo “sinais de posições que convivem, formando o terreno plural da teoria 

e da prática da pesquisa participante” (SCHMIDT, 2008, p. 395). E continua: informante, termo de tradição 

etnográfica, entende o pesquisador como produtor do conhecimento, e o pesquisado enquanto seu 
informante. A palavra “colaborador” é usada para referir à participação do pesquisado em pesquisas que 

são definidas pelo primeiro, mas em que há “espaços para que os ‘pesquisados falem por si’” (SCHMIDT, 

2008, p. 394); por fim, a noção de interlocutor deriva de uma reorientação da etnografia, a partir da qual os 

sujeitos da pesquisa são “parceiros intelectuais dos pesquisadores na compreensão de fenômenos e na 

elaboração do conhecimento” (SCHMIDT, 2008, p. 394). A autora aponta para uma intensidade da última 

delas, quando se deve ter com maior presença as questões sobre auto-reflexão e alteridade em pesquisa.  
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de conhecimento, ao mesmo tempo em que se questiona e tece sentidos para a própria 

pesquisa que ocorre em determinado contexto (SCHMIDT, 2008).  

Ali estando, o pesquisador deve fazê-lo a partir de uma posição colaborativa, o 

que exige uma postura ética que pensa ação e conteúdo “unindo tanto a reflexão 

epistemológica que interessa à ruptura com o paradigma positivista quanto a apreensão 

crítica das dimensões é ticas e políticas das pesquisas de campo” (SCHMIDT, 2006, p. 

13). Em publicação de 2007, Borges e Brandão compartilham os princípios da pesquisa 

participante, dentre os quais, trago um deles, que define também um de seus objetivos: 

É da possibilidade de transformação de saberes, de sensibilidades e de 

motivações populares em nome da transformação da sociedade desigual, 

excludente e regida por princípios e valores do mercado de bens e de capitais, 

em nome da humanização da vida social, que os conhecimentos de uma 

pesquisa participante devem ser produzidos, lidos e integrados como uma 

forma alternativa emancipatória de saber popular (BORGES; BRANDÃO, 

2007, p. 55). 

 

Cada encontro que tive com professores e com alunos foi registrado. Mantive um 

caderno no qual relatava as experiências e as minhas impressões sobre elas, que aqui foi 

utilizado para descrever o que ocorria e me era dito nas escolas, fazendo “parte dos 

registros sentimentos, associações de ideias, imagens e impressões do pesquisador à 

medida que participava do campo de observação” (PATTO, 2015, p. 173). Esses registros 

não são a totalidade do campo de pesquisa, uma vez que passam pelo olhar do 

pesquisador, que os seleciona, interpreta e expõe a partir de seu lugar parcial e particular. 

Sobre o uso dos dados, Magnani (2002) explica que importa “a atenção que se lhes dá: 

em algum momento, os fragmentos podem arranjar-se num todo que oferece a pista para 

um novo entendimento” (p. 17). Schmidt (2006) complementa: 

[...] A pesquisa participante e o texto que dela deriva, produzindo efeitos de 

reconhecimento e desconhecimento de lugares de identidade e alteridade, 

produzem, também, efeitos de conhecimento no par pesquisador/interlocutor, 

efeitos de conhecimento de si, do outro e o processo de constituição do 

encontro etnográfico, bem como de sua função ou utilidade para ambos 

(SCHMIDT, 2006, p. 29). 

 

Este é o material que me guiou nestas páginas. É nele que aparecem as 

intensidades dos encontros e o que estes provocavam em mim, me fazendo pensar sobre 

eles mesmo quando eu não estava nas escolas, ao carregar as cenas e os personagens 

comigo. Aquilo que permanece intensidade vai marcando o caminho, vira narrativa e 

reaparece como análise. A pesquisadora, então, se torna parte da pesquisa. 
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3.2. A pesquisa reafirma a atuação profissional 

Em seu texto Ser afetado, Favret-Saada (2005) discute o uso do afeto no trabalho 

etnográfico, sugerindo certa oposição àquilo que compreendia como usual na 

antropologia: não o afastamento ou a negação do afeto, mas seu uso no trabalho de campo 

como ferramenta para melhor acessar os sujeitos, suas crenças e concepções, a fim de que 

seja possível uma aproximação “mais inteira” do universo estudado: 

Ali só pode acontecer uma certa ordem de eventos, não se pode ser afetado 

senão de um certo modo. Como se vê, quando um etnógrafo aceita ser afetado, 

isso não implica identificar-se com o ponto de vista nativo, nem aproveitar-se 

da experiência de campo para exercitar seu narcisismo. Aceitar ser afetado 

supõe, todavia, que se assuma o risco de ver seu projeto de conhecimento se 

desfazer... (FAVRET-SAADA, 2005, p. 160). 

 

A autora discute um modo de o pesquisador se colocar em campo e frente aos 

sujeitos com os quais se relaciona, quando essa relação, de certa forma, passa a constituir 

a própria figura do pesquisador, que se coloca em uma relação com seu objeto de pesquisa 

o tendo como não tão distante e nada indiferente. Diz, portanto, sobre como “ocupar tal 

lugar afeta-me, quer dizer, mobiliza ou modifica meu próprio estoque de imagens, sem 

contudo instruir-me sobre aquele dos meus parceiros” (FAVRET-SAADA, 2005, p. 159). 

Ler as elaborações da autora e dialogar com as experiências que tive nesta pesquisa 

colocam alguns temas que precisam ser considerados: ser afetado pelo campo tem a ver 

com me colocar aberta para pontos de vista que, em sendo do outro, podem divergir de 

meus próprios e, ainda assim, não serem refutados. Aqui, teve a ver, também, com estar 

disponível para alunos e professores, ainda que a identificação com os primeiros tenha 

sido, em princípio, mais familiar para mim. 

Os participantes do trabalho são, de certa maneira, coautores destas páginas. Sob 

esta perspectiva, uma ética possível é a do cuidado com o uso dos dados e da tentativa de 

interpretá-los de forma a produzir algum saber que auxilie na construção de práticas 

escolares educativas para todo o coletivo que o constitui. Um caminho escolhido foi o de 

contar sobre um processo de trabalho que, localizado em poucas escolas, poderia dizer de 

muitas outras, uma vez que constituem um contexto social abrangente; dessa forma, 

importa menos a exposição individual dos interlocutores – seus nomes – e mais as 

experiências vividas de determinadas formas, em especial, por serem atravessadas por 

uma dinâmica social e política determinada. 
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Ainda que pertencentes a uma realidade social que provoca a condição de 

cidadanias mutiladas (SANTOS, 1996/1997), as histórias de vida são aqui compartilhadas 

para darem aos seus autores a possibilidade de aparecerem ao mundo a partir de outro 

lugar: o de alguém cuja história importa ser contada. Na produção da pesquisa, o sujeito 

pesquisado pode aparecer enquanto alguém que, ao construir em conjunto, significa 

aquilo que vive: 

A ética das relações entre pesquisador e pesquisado é erigida, por um lado, a 

partir do interesse do pesquisador pelos sentidos e significados atribuídos por 

seu interlocutor à vida social e, por outro, na focalização do próprio encontro 

como processo de conhecimento. Nestas atitudes vislumbra-se uma abertura 

para considerar o outro como parceiro na construção de interpretações e para 

empreender a reflexão sobre as relações de poder entre pesquisador e 

pesquisado, bem como sobre o sentido ou a utilidade da pesquisa etnográfica 

para um e outro (SCHMIDT, 2006, p. 27). 

 

A ênfase é dada, portanto, às experiências e, por meio delas, novas relações são 

possíveis e ganham vida nas escolas. A pesquisa possibilitou tanto estar na coordenação 

de um projeto no qual eu acreditava e que me solicitava a agir quanto na produção de um 

conhecimento acadêmico que poderia propor um saber enquanto prática, como uma 

dinâmica relacionada ao campo de atuação, não para além ou apesar dele. Por essa via, 

eu podia me colocar ao lado dos professores e dos alunos, construindo coletivamente 

novos olhares, ajudando a compreender, enfim, que qualquer espaço em que eu estivesse 

com eles, o faria com intencionalidade e considerando suas realidades, deslocando-me de 

minhas certezas:  

A experiência prática convoca o pesquisador para a reinvenção do método no 

plano concreto das relações com outros, como ele, autônomos, obrigando-o a 

responder pessoalmente pela distribuição democrática dos lugares de escuta, 

fala e ação no decorrer da pesquisa, pelas formas de apropriação e destinação 

do conhecimento elaborado e pela apreciação crítica de efeitos de dominação 

e de emancipação do conhecimento e sua divulgação. [...] A forma de pesquisar 

que se traduz no método é, nesta circunstância, morada, modo de habitar 

(SCHMIDT, 2008, p. 396).  

 

Essa posição só poderia ocorrer se me permitisse ser atravessada pelas reflexões 

compartilhadas com a equipe de trabalho e pelos questionamentos que professores e 

gestores me faziam. Ao me pedirem soluções para o que entendiam como dificuldades 

com os alunos, tentava sustentar o lugar de quem não responde, mas ajuda a pensar, a 

forçar o pensamento a pensar, problematizando as verdades para, assim, inventar outras 

respostas (DIAS et al., 2013).  
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Aguiar e Rocha (2007) afirmam que é necessário considerar “a validade das 

propostas de participação, no sentido da criação de espaços e de condições ao exercício 

de um pensamento combativo; [e que] o que temos como questão são as próprias 

condições nas quais se realizam os combates” (AGUIAR; ROCHA, 2007, p. 652). Não é 

matéria simples a de afetar, nos termos da Favret-Saada (2005), toda uma escola; assim, 

a articulação de atividades com professores e alunos, matéria e efeito do pensamento 

coletivo, não seria, em si, garantia de mudanças para as comunidades escolares. 

Tomando as histórias de vida como construções contínuas, é possível que haja 

muitos facilitadores de novas trajetórias quando convocados a questionar verdades 

aprendidas, produtoras de relações desconectadas com a vida. A interação entre 

pesquisadora e pesquisados produziu reflexos nas perguntas e nas respostas e, por fim, na 

produção de saberes. O método não é a simples definição formal da produção de 

conhecimento; é, sim, assumir um modo de estar em contato com o outro. Parte-se de um 

ponto e vai-se ao incerto, que não é entendido como negativo, mas como a possibilidade 

de se chegar a muitos lugares. Importa como acessar o campo de pesquisa e seus sujeitos 

e como estes também são considerados produtores de novos saberes, com quem se 

constroem articulações de pensamento e resignificam respostas.  

O modo de me aproximar das escolas deveria ser uma prolongação do fazer 

cotidiano, não havendo separação de mundos. Ao pensar nos desafios, deveria me 

empenhar em encontrar caminhos propositivos e que considerassem a multiplicidade de 

fatores que existem para a composição de escolas mais ou menos inclusivas. Nessa trilha, 

algo ocorreu a partir das leituras e dos compartilhamentos no trabalho e na universidade, 

que foi a provocação para repensar as perguntas que propunha estudar inicialmente e, 

principalmente, a rever o modo com que pretendia estar no campo: não no lugar de quem 

já sabe as respostas e atua a partir das próprias considerações e preconceitos (QUEIROZ, 

1988).  

Essa é uma dimensão que considero bastante interessante e desafiadora do 

processo de elaboração do trabalho acadêmico: ele nos convoca a replicar na pesquisa um 

posicionamento ético que acompanha o sujeito que se faz pesquisador; há um convite 

para que se pense a relação com o campo pesquisado e com os sujeitos que o compõem, 

pois, “desde o passo inicial, no encaminhar de uma simples questão, já se revela a filosofia 
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que subjaz ao trabalho” (BOSI, 1993, p. 278) 29. Assim, o tema e o cuidado com o modo 

de pesquisar que considerem o interlocutor são reflexos da ética com o mundo e, aqui, 

orientações para como coordenar o trabalho profissional. Coordenadora e pesquisadora, 

ainda que a partir de funções diferentes, atuaram partindo dos mesmos princípios. 

Por meio dessa proposta de trabalho e do embasamento teórico para o método, 

explorava a mim mesma e fazia das experiências colocadas em ato um aprendizado 

compartilhável. A implicação era para além dos espaços formalizados de atuação do 

projeto (grupos, formações mensais e supervisões); por exemplo, nos corredores e no 

pátio das escolas se deram conversas importantes. Longe dos olhos e dos ouvidos dos 

demais, alunos e professores pareciam se sentir mais à vontade para tecer suas 

considerações sobre seus pares e sobre a vida ali dentro.  

Ao me colocar disponível aos professores, criando outros locais de intervenção, 

era possível continuar conversas antes iniciadas sobre suas práticas de modo “mais 

relaxado”. Em uma das escolas, por exemplo, vinha desafiando uma professora pensar 

em como se aproximar de um adolescente que cumpria medida socioeducativa de 

semiliberdade, dizendo que “queria que ele não voltasse para o crime, mas tenho medo 

de já ter perdido” 30. O adolescente me dizia não se sentir à vontade para estar no grupo 

com os demais, pois se percebia muito diferente deles, pois, “eles não ‘tão’ no crime, não 

passaram na Febem”. Com a professora, foi decidido que a recusa dele em participar dos 

grupos com alunos não seria entendida como um problema, pois tentaríamos pensar em 

outras formas de aproximação mais possíveis para ele naquele momento.  

Ocorriam, então, conversas com o aluno nos corredores e no pátio da escola; em 

um desses encontros, me contou sobre sua trajetória infracional e sobre o medo que tinha 

de morrer como seu irmão mais velho, que havia sido assassinado pela polícia pouco 

depois de ter cumprido medida socioeducativa de privação de liberdade na Fundação 

CASA. Conversávamos sobre sua vida, sua família, o uso de drogas (contra o qual lutava) 

e as dificuldades para cumprir a medida de semiliberdade em uma região tão distante de 

sua moradia e de sua escola. O adolescente levava cerca de três horas para chegar à casa 

de semiliberdade, à noite. Quando chegava ao local, tinha dificuldade para acessar seus 

                                                           
29 Aqui se revela a maestria do pesquisador: uma pergunta traz em seu bojo a gênese da interpretação final; 

é uma verdade que não se pode negar. E, no entanto, a liberdade do depoimento deve ser respeitada a 

qualquer preço. É um problema sério da ética de pesquisa (BOSI, 1993, p. 283).  

30 Trata-se do aluno sobre o qual falo no capítulo 4 (escola A). 
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portões, pois, com frequência, havia policiais o esperando na rua, que o agrediam 

fisicamente e o ameaçavam de violências piores. Esse tipo de informação, a partir do que 

pude acompanhar durante a pesquisa, dificilmente era perguntado aos alunos, o que 

tornava quase impossível uma relação destes com a equipe pedagógica e, acima de tudo, 

dificultava para que a equipe escolar pudesse entender os sinais sobre como se davam as 

experiências de todos dentro da escola. 

Com a professora, eram traduzidas em possibilidades de intervenção pedagógica 

as palavras e os movimentos deste aluno. Uma delas foi a de trabalhar com ele sob a 

lógica da redução de danos: ao desejar que o adolescente não fizesse uso de qualquer tipo 

ou quantidade de drogas, foi colocada em questão a compreensão sobre o usuário e os 

sentidos que o uso ganha, caminhando para a possibilidade de problematizar, inclusive, 

os motivos que levavam a professora a verbalizar sua vontade em relação ao aluno. Foram 

promovidas ações entre a escola e o serviço de atendimento às medidas socioeducativas 

do território a fim de ampliar conhecimentos sobre o tema e articular a escola com outros 

atores envolvidos com esta parcela da juventude.  

O trabalho-pesquisa pode, nessa trajetória, ir considerando a própria presença do 

pesquisador em campo como um elemento a mais o constituindo; é como um olhar 

estrangeiro que busca uma aproximação para a construção de algo que, de fato, colabore 

para um contexto de vida – em especial, quando a morte parece sempre tão presente.  

3.3. O ensaio como inspiração 

Adorno (2003) afirma que tão importante quanto o tema é a condução das próprias 

considerações a respeito dele. Em O ensaio como forma, o autor aponta que, no ensaio, 

não é a originalidade que está em jogo, mas o próprio ato de estudar e que a relevância 

está na experiência do pensamento que compõe a escrita, uma vez que “leva em conta a 

consciência da não-identidade, mesmo sem expressá-la; é radical no não radicalismo, ao 

se abster de qualquer redução a um princípio e acentuar, em seu caráter fragmentário, o 

parcial diante do total” (ADORNO, 2003, p. 25). 

Entendo que esse apontamento coloca tanto autor quanto objeto de estudo em 

lugar de respeito; ao iluminar o último, permite ao primeiro o que entendo como alguma 

liberdade que será traduzida a partir das palavras, pois “o pensamento se desembaraça da 

ideia tradicional de verdade” (ADORNO, 2003, p. 27). Em diálogo com este texto de 
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Adorno, Larrosa (2003) reafirma o ensaísta como “um transeunte, um passeador, um 

divagador, um ‘extravagante’” (p. 110). Não proponho aqui defender minha escrita como 

a de um ensaio. Entre outros motivos, porque apenas me inicio na aventura de divulgar 

minhas experiências articuladas com os pensadores. Também, porque a própria condição 

da escrita acadêmica seria um tema merecedor de muitas linhas que aqui não cabem. 

Quero, sim, sugerir que nesta dissertação há algo do espírito do ensaio que a inspira, algo 

que acredita que “o ensaísta não lê e escreve para a eternidade, de forma atemporal, como 

tampouco lê e escreve para todos e para ninguém, mas, sim, para um tempo e para um 

contexto cultural concreto e determinado” (LARROSA, 2003, p. 111).  

Larrosa (2003) reforça a condição temporal daquilo que o ensaísta produz e, 

também, que esta não é, em si, problemática. Ao contrário, a possibilidade de retornar ao 

escrito e de partir daquilo que já foi feito é condição e interesse do ensaio. Uma dimensão 

deste modo de escrita que me parece fazer sentido é que aquilo que preenche estas páginas 

tem relação com as experiências que vivi e com as quais me deparei junto aos meus 

interlocutores. Assim, a possibilidade de afetação a partir do cotidiano é, também, parte 

desta produção: 

O ensaio, diz Adorno, não tem pretensão de sistema ou de totalidade e 

tampouco toma totalidades como seu objeto ou matéria. O ensaio é 

fragmentário, parcial e seleciona fragmentos como sua matéria. O ensaísta 

seleciona um corpus, uma citação, um acontecimento, uma paisagem, uma 

sensação, algo que lhe parece expressivo e sintomático, e a isso dá uma grande 

expressividade (LARROSA, 2003, p. 111). 

 

Sobre o que considera como um ensaio não exitoso, Adorno (2003) afirma que 

este se mantém em uma superficialidade, não questiona conceitos prontos e se esconde 

em uma escrita erudita. Entendo que este é um risco para as pesquisas acadêmicas, que 

podem ser produzidas em um prazo um tanto limitante para o processo de elaboração do 

pensamento e de um modo particular de escrita. No trabalho acadêmico pode haver menos 

margem para o que se consideraria como a liberdade do autor: do índice às referências 

bibliográficas há normativas a serem seguidas. Entretanto, seria possível uma escrita que 

se utilize de alguns dos conceitos que constituem o ensaio? Possivelmente, sim, se o 

pesquisador escapa à pretensão de dizer tudo sobre o tema estudado e procura olhá-lo a 

partir de uma perspectiva que permita propor novas aproximações em relação a ele: 

O pensamento é profundo por se aprofundar em seu objeto, e não pela 

profundidade com que é capaz de reduzi-lo a uma outra coisa [...]. Não insiste 

caprichosamente em alcançar algo para além das mediações históricas - e estas 
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são mediações históricas, nas quais está sedimentada a sociedade como um 

todo -, mas busca o teor de verdade como algo histórico por si mesmo 

(ADORNO, 2003, p. 27). 

 

Na concepção do ensaio enquanto um escrito que não se entende 

definidor/definitivo, mas que, ao contrário, deve abrir novos sentidos, talvez aqui se dê o 

encontro com esta pesquisa. Ao mesmo tempo em que pretendo compreender como e em 

função do quê se dão determinadas relações, há (pode haver) o respeito a uma liberdade 

criadora de sujeitos que se colocam no campo da educação, que é de enfrentamento de 

uma realidade que se mostra, tantas vezes, rígida, seletiva e excludente. Frente a isso – e 

enquanto habitarmos uma sociedade desigual na garantia de direitos -, a liberdade 

criadora, propositiva e potente de formas inclusivas de educar parece ser um modo de 

resistência. Nesse sentido, porque a criação precisa de alguma liberdade, essas linhas se 

inspiraram no ensaio, que desafia a “certeza livre de dúvidas” (ADORNO, 2003, p. 31). 

3.4. O conceito de experiência se encontra com a pesquisa em educação  

As informações descritas, resultantes da minha interação com meus interlocutores, 

são, também, efeito da relação destes comigo. São produtos das perguntas que fiz, das 

respostas às minhas sugestões, das histórias que contei e consequência das reações que 

demonstrei. Revelam informações sobre o universo de cada escola e, também, histórias 

de vida. São experiências. 

Para pensar o conceito de experiência, tomo emprestadas as palavras de Jorge 

Larrosa e Walter Benjamin, dois filósofos que, em épocas distintas, abordam a questão 

da experiência no mundo moderno e, de certa forma, o (não) lugar delas. Começarei pelo 

primeiro deles. Larrosa (2011) aponta como duas das dimensões da experiência a 

formação e a transformação da subjetividade; para o autor, a experiência ajuda a construir 

e a modificar o pensamento, o meu pensamento, me ajuda a pensar fazendo uso das 

minhas ideias que, em contato com as coisas o mundo – e sensível a elas -, se 

transformam. Experiência e educação se conectam, em minha compreensão, em razão de 

como a primeira pode apoiar a segunda nas escolhas que fazemos sobre a tarefa 

educadora. 

Nos termos de Larrosa (2011), a experiência é alguma coisa que me passa e diz 

respeito a “um acontecimento ou, dito de outro modo, o passar de algo que não sou eu 

[...], que não depende de mim” (p. 5, destaque do original). A experiência ocorre na 
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aparição ou no acontecimento que se dá na presença de alguém ou de algo ou de alguma 

situação ou de algum objeto etc.: “a experiência supõe, como já afirmei, um 

acontecimento exterior a mim. Mas o lugar da experiência sou eu” (LARROSA, 2011, p. 

6). 

Para o autor, a experiência, então, diz de mim e do outro; de minha relação com o 

outro e com o mundo fora de mim. Para concorrer com a impossibilidade de que a 

experiência ocorra, é preciso atenção e abertura, a fim de que se permita que o sujeito da 

experiência, acessível à própria modificação, apareça. Esta abertura o autor chama de 

“princípio de transformação” e diz respeito à possibilidade de que a experiência mude o 

sujeito, o transforme31. Por isso, nem tudo é experiência, nem tudo vira palavra, nem tudo 

aqui aparece. Em seus termos, essa mudança que se passa no sujeito tem a ver com um 

movimento de ida e volta: 

Um movimento de ida porque a experiência supõe um movimento de 

exteriorização, de saída de mim mesmo, de saída para fora, um movimento que 

vai ao encontro com isso que passa, ao encontro do acontecimento. E um 

movimento de volta porque a experiência supõe que o acontecimento afeta a 

mim, que produz efeitos em mim, no que eu sou, no que eu penso, no que eu 

sinto, no que eu sei, no que eu quero, etc. Poderíamos dizer que o sujeito da 

experiência se exterioriza em relação ao acontecimento, que se altera, que se 

aliena (LARROSA, 2011, p. 6, destaques do original). 

 

O conceito de experiência, tomado a partir de Larrosa (2011), aparece aqui 

enquanto apoio para o acesso aos meus interlocutores e, também, por sua associação com 

a educação. Ao estar nas escolas, também minha afetação poderia ser um meio para 

intervir junto aos meus colaboradores: o que eu demonstrava a partir de nossas vivências 

ali, como um “estranhamento” em relação à violência institucional ou a não naturalização 

da morte de um aluno em cumprimento de medida socioeducativa32, por exemplo, poderia 

afetar os professores – acessar ou suscitar o campo da experiência. Diz o autor que “a 

                                                           
31 Ainda de acordo com Larrosa (2011): “Sem dúvida, se a experiência é para cada um a sua ou, o que é o 

mesmo, em cada caso outra ou, o que é o mesmo, sempre singular, então a experiência é plural. É plural de 

singular, é plural e é singular de plural e singular. Ante o mesmo fato (a morte de alguém, por exemplo), 

ou ante o mesmo texto (da leitura de um poema, por exemplo), há sempre pluralidade de experiências. A 

experiência, portanto, é o espaço em que se desdobra a pluralidade. A experiência produz pluralidade” (p. 

17). 

32 Refiro-me a uma situação ocorrida na escola A: um dos alunos foi assassinado pela polícia militar perto 

do término das férias escolares, na rua da escola. Levamos o fato para discussão na formação de professores, 

abrindo reflexões sobre violência e o papel da escola no cuidado com os alunos. Atenção e cuidado, 

também, em relação à saúde mental dos professores, que ficavam silenciados frente à morte do aluno 

“infrator”. 
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experiência não se faz, mas se padece. [...] Por isso, a experiência é atenção, escuta, 

abertura, disponibilidade, sensibilidade, vulnerabilidade, ex/posição” (LARROSA, 2011, 

p. 2). 

Nesses termos, o que sugiro é que, se a experiência é aquilo que me passa e que 

se passa no mundo que habito e compartilho, então, enquanto eu estava nas escolas, ao 

não tomar situações de violência ou de menos valor para alunos e professores como banais 

ou desimportantes, talvez eu pudesse oportunizar um novo modo de entendê-las: 

Talvez reivindicar a experiência seja também reivindicar um modo de estar no 

mundo, um modo de habitar o mundo, um modo de habitar, também, esses 

espaços e esses tempos cada vez mais hostis que chamamos de espaços e 

tempos educativos. Espaços que podemos habitar como experts. Como 

especialistas, como profissionais, como críticos. Mas que, sem dúvida, 

habitamos também como sujeitos da experiência. Abertos, vulneráveis, 

sensíveis, temerosos, de carne e osso. Espaços em que, às vezes, ocorre algo, 

o imprevisto [...] (LARROSA, 2011, p. 24).  

 

Essa dimensão da interação com meus interlocutores – que se somam às minhas 

observações no campo de trabalho e de pesquisa – foi objeto de especial preocupação, 

pois importava cuidar para que suas experiências estivessem captadas nestas linhas e que 

fossem respeitadas suas identidades. Possibilitar que permanecessem, ao mesmo tempo, 

anônimos e presentes.  

Enquanto contavam suas impressões sobre o universo escolar mais particular do 

qual faziam parte, traduziam em palavras as sensações que, muitas vezes, não conseguiam 

verbalizar na escola por ocuparem um lugar hierarquicamente inferior ou tido como 

desprivilegiado: professores e alunos entendiam que, ali dentro, não eram escutados e que 

suas experiências não continham valor compartilhável. Quando isso não se tornava um 

impeditivo, era notável que, enquanto pensavam sobre suas experiências, já não aparecia 

mais o fato ocorrido, mas a apreensão que faziam dele e que, pouco a pouco, ganhava 

novo significado. Escolhiam palavras e, para isso, produziam reflexão, pois, 

As palavras com que nomeamos o que somos, o que fazemos, o que pensamos, 

o que percebemos ou o que sentimos são mais do que simplesmente palavras. 

E, por isso, as lutas pelas palavras, pelo significado e pelo controle das 

palavras, pela imposição de certas palavras e pelo silenciamento ou 

desativação de outras palavras são lutas em que se joga algo mais do que 

simplesmente palavras, algo mais que somente palavras (LARROSA, 2002, p. 

21).  
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Em outro texto seu, Notas sobre a experiência e o saber de experiência (2002), 

Larrosa convida o leitor a pensar a educação por meio da dupla experiência/sentido, 

dando às palavras importante destaque. Para o autor, elas estão atreladas ao sentido que 

se dá àquilo que se vive - algo que somente poderia ser acessado por meio do pensamento: 

a palavra aparece para nomear a experiência que adquiriu algum sentido.  

No mesmo texto, o autor retorna às épocas que precederam a ciência moderna, 

atrelada ao conhecimento considerado objetivo, e a sociedade capitalista, constituída a 

partir do modo de vida burguês. Diz que, durante séculos, o saber humano esteve 

associado àquilo que se aprendia “no e pelo padecer, no e por aquilo que nos acontece” 

(LARROSA, 2002, p. 27). A experiência tinha a ver com os sentidos que se dava aos 

acontecimentos que passavam, não estando em pauta uma verdade absoluta, mas aquilo 

que ocorria a cada um. No mundo moderno, esse tipo de conhecimento que a experiência 

carrega estaria ameaçado, uma vez que a tradição – os saberes dos mais velhos – teria 

perdido seu valor compartilhável. 

Para Benjamin, a experiência está vinculada ao passado, representando o saber 

que as gerações anteriores carregariam e transmitiriam às mais novas. No texto que dedica 

ao filósofo, Arendt (2008) reforça aquilo em que, tal como o autor, ela acreditava: a 

importância da tradição quando se considera a transmissão do saber, afirmando que “na 

medida em que o passado foi transmitido como tradição, possui autoridade; na medida 

em que a autoridade se apresenta historicamente, converte-se em tradição” (ARENDT, 

2008, p. 208).  

Em seu texto O narrador (2012), Benjamin coloca sob reflexão a 

transmissibilidade da experiência entre diferentes gerações, anunciando que essa troca 

teria sido perdida na modernidade, como se relegada a uma condição de sem importância. 

Ao discorrer sobre as possíveis causas desta situação, que vê como problemática, o autor 

registra a primeira guerra mundial, quando os sobreviventes teriam retornado dos campos 

de guerra silenciados pelas experiências vividas e por aquilo que haviam testemunhado33. 

Este tenebroso evento, que levou à morte de corpos e espíritos, teria marcado também o 

enfraquecimento da tradição e, com ela, o legado de saberes oralmente transmissíveis 

                                                           
33 “Porque nunca houve experiências mais radicalmente desmentidas que a experiência estratégica pela 

guerra de trincheiras, a experiência econômica pela inflação, a experiência do corpo pela fome, a 

experiência moral pelos governantes” (BENJAMIN, 2012, p. 124). 
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pelos mais velhos aos mais novos. Teria restado a (im)possibilidade da experiência e de 

sua comunicabilidade aos outros; as palavras de Benjamin (2012) apontam: “sim, 

confessemos: essa pobreza não é apenas pobreza em experiências privadas, mas em 

experiências da humanidade em geral. Surge assim uma nova barbárie” (p. 124).  

No campo da educação, é possível sugerir que algo se perde quando essa dimensão 

da troca de saberes é desvalorizada e não nutre o cotidiano escolar. Comunicar o tipo de 

conhecimento que só as experiências permitem é, também, um cuidado com quem chega 

ao mundo, porque são ensinamentos que atentam para aqueles que são menos experientes 

por aqui chegarem depois. Diz respeito ao adulto que tem algo a ensinar sobre o que não 

está nos livros, mas nas experiências de vida. Ao perceber que a força desse tipo de 

ensinamento estaria perdida na atualidade, Benjamin (2012) questiona: “que moribundos 

dizem hoje palavras tão duráveis que possam ser transmitidas como um anel, de geração 

em geração? Quem é ajudado, hoje, por um provérbio oportuno? Quem tentará, sequer, 

lidar com a juventude invocando sua experiência?” (p. 123). 

O autor alerta que a pobreza da experiência sobre a qual discorre não significa que 

não se viva as coisas do mundo. Ocorreria, no entanto, a busca por uma espécie de 

liberdade em relação a toda forma de experiência: “eles [os homens] aspiram a libertar-

se de toda experiência, aspiram a um mundo em que possam ostentar tão pura e tão 

claramente sua pobreza, externa e também interna, que algo de decente possa resultar 

disso” (BENJAMIN, 2012, p. 127). Um efeito disso, é possível sugerir, é o 

empobrecimento das experiências pessoais e intercambiáveis:  

Ficamos pobres. Abandonamos, uma a uma, todas as peças do patrimônio 

humano, tivemos que empenhá-las muitas vezes a um centésimo do seu valor 

para recebermos em troca a moeda miúda do “atual”. A crise econômica está 

diante da porta, atrás dela uma sombra, a próxima guerra (BENJAMIN, 2012, 

p. 128). 

 

Pensando esta pesquisa a partir de minha compreensão do que entendem Larrosa 

e Benjamin sobre o conceito de experiência, entendo que os registros que apresento aqui 

são tentativas de acessar a dimensão compartilhável de alunos, de professores e as minhas 

próprias. Algo como, considerando a dificuldade de experimentação e de 

compartilhamento do que vivem e daquilo que apreendem, colocar luz sobre o que poderá 

singularizar as unidades escolares e seus atores, pertencentes a uma rede de muitas escolas 

que, em tese, estão sob as mesmas regras de funcionamento.  
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O que está aqui registrado é singularidade, que foi coletivizada para que pudesse 

compor histórias escolares. Registros que, de alguma maneira, desafiaram a dinâmica 

intensa do cotidiano das escolas, que dizem ter muito a resolver e pouco tempo para 

pensar. A narrativa das experiências exige confiança naquele que as escuta – aqui, esta 

pesquisadora. Por isso, foi preciso tempo, muitos grupos e conversas de corredor34. 

Aqui, trago novamente Benjamin (2012) para pensar o sentido da narração das 

experiências de vida. Dele empresto a explicação sobre a figura do narrador, que seria 

aquele que: “retira o que ele conta da experiência: de sua própria experiência ou da 

relatada por outros. E incorpora, por sua vez, as coisas narradas à experiência dos seus 

ouvintes” (p. 217). Diz o autor:  

A narrativa, que durante muito tempo floresceu num meio artesão [...], é ela 

própria, num certo sentido, uma forma artesanal de comunicação. Ela não está 

interessada em transmitir o “puro em si” da coisa narrada, como uma 

informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em 

seguida retirá-la dele. Assim, imprime-se na narrativa a marca do narrador, 

como a mão do oleiro na argila do vaso (BENJAMIN, 2012, p. 221). 

 

Nas escolas em que estive, era importante entender o que estava sendo produzindo 

a partir da relação pedagógica e de quem a vivenciava – uma multiplicidade de realidades. 

Algumas delas aparecem nesta pesquisa. A tentativa foi a de tomar as narrativas como 

verdades que me contavam, não buscando a cientificidade dos fatos, pois isto já seria algo 

“que não deixa lugar para a experiência” (LARROSA, 2002, p. 21). Ao me colocar no 

lugar de ouvinte e ao convidar professores e alunos para a posição de narradores, havia 

em jogo mais do que o acesso às suas falas: as experiências de repensar e de recontar suas 

próprias histórias. Talvez, assim, eu pudesse convidá-los a um lugar mais afetivo em 

relação à escola e em relação a eles mesmos; afinal, tomando mais uma vez as palavras 

de Benjamin (2012) sobre a figura do narrador, “seu dom é poder contar sua vida: sua 

dignidade é contá-la inteira [...] o narrador é a figura na qual o justo se encontra consigo 

mesmo” (p. 240). 

                                                           
34 A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, 

um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar 

para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais 

devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender 

o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos 

acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e 

dar-se tempo e espaço (LARROSA, 2002, p. 24). 
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Antes de finalizar, é preciso considerar, mais uma vez: tanto Larrosa quanto 

Benjamin questionam a realidade da experiência na atualidade, quando ganha destaque 

mais a experimentação enquanto método do que a experiência enquanto vivência35. Além 

disso, a comunicabilidade da experiência parece ameaçada, uma vez que a figura do 

narrador está há tempos em desaparecimento em um mundo que não valoriza a tradição 

(BENJAMIN, 2012). Então, posso sugerir que as experiências que aparecem aqui são 

aquelas que ganharam sentido em mim, aquelas que estavam ali e que seriam, talvez, 

ignoradas caso eu reproduzisse a concepção de que “toda escola é igual”. Ao contrário, 

é preciso reafirmar que “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos 

toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca” (LARROSA, 2002, p. 21) 

36. 

O que importa, então, na produção de uma pesquisa, uma vez que é impossível a 

apreensão da realidade total, que está em contínuo movimento? O fluxo é constante, a 

vida pulsa, as escolas recebem tarefas para as quais devem produzir respostas imediatas, 

a violência está sempre ao redor. Há, sem dúvida, uma riqueza de situações e de condições 

que desafiam aqueles que habitam este campo. Com tantos atravessamentos e desafios, o 

intuito aqui é apresentar as unidades escolares e meus parceiros de trabalho considerando 

as reflexões expostas nas linhas acima: com a vida que a experiência pode acessar, sem a 

ingenuidade que o mundo moderno não parece permitir.  

 

 

                                                           
35 Vivência, para Benjamin, seria a nova forma de experiência trazida pela vida moderna: “no jogo dinâmico 

entre vivência e experiência, quanto mais choque, mais consciente; quanto mais sucesso do consciente, 

mais vivência – e menos experiência. É desse modo que Benjamin esclarece a ‘atrofia da experiência’: 

através de uma sucessão cada vez maior de choques, a modernidade concede à experiência apenas uma 

modesta parte – se comparada ao que era antes –, legando à vivência a primazia da existência” (BAPTISTA; 

LIMA, 2013, p. 478).  

Benjamin discorre sobre a diferenciação entre experiência e vivência em seu texto Sobre alguns temas em 

Baudelaire. In: Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo. Obras escolhidas III. São Paulo: 

Brasiliense, 1995. 

36 “[...] Fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, nos alcança; que se apodera de 

nós, que nos tomba e nos transforma. Quando falamos em ‘fazer’ uma experiência, isso não significa 

precisamente que nós a façamos acontecer, ‘fazer’ significa aqui: sofrer, padecer, tomar o que nos alcança 

receptivamente, aceitar, à medida que nos submetemos a algo. Fazer uma experiência quer dizer, portanto, 

deixar-nos abordar em nós próprios pelo que nos interpela, entrando e submetendo-nos a isso. Podemos ser 

assim transformados por tais experiências, de um dia para o outro ou no transcurso do tempo” 

(HEIDEGGER apud LARROSA, 2002, p. 25). 
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IV. DESCOBRINDO AS ESCOLAS 

 A cada dia aprendemos a resignar-nos para poder sobreviver. Mas 

faz pouco tempo, numa parede de um bairro da cidade de Lima, um 

aluno rebelde escreveu: “Não queremos sobreviver. Queremos 

viver”. Ele falava por muitos. 

Eduardo Galeano 

 

Cada escola é uma e muitas ao mesmo tempo: atravessadas pelas mesmas 

diretrizes e normativas, é possível sugerir que as aplicam no dia a dia de modos 

relativamente distintos, construindo trajetórias singulares dentro de sistema que se 

pretende homogêneo. Este fato pode ter relação com as histórias dos territórios em que 

estão localizadas e com seus atores; ou seja, com o modo como seus responsáveis vivem 

e respondem aos dilemas profissionais cotidianos. Nesse contexto, a gestão escolar possui 

importância especial, uma vez que é quem autoriza práticas mais ou menos democráticas 

e pedagógicas37 dentro da escola.  

Ao falar sobre educação escolar, é preciso atenção às informações que são 

apresentadas, pois, “muitas vezes, a descrição que fazemos desses objetos, ao invés de 

revelar esse jogo, obscurece o essencial” (AZANHA, 1990, p. 66). Então, o que contar 

sobre as escolas? Quais informações poderiam ajudar a acessar as muitas dimensões que 

constituíam o cotidiano de cada unidade em estive, contando sobre as dinâmicas, as 

políticas que as atravessavam e os efeitos que produzíam? Aqui, importa tanto a dimensão 

individual quanto coletiva deste universo.  

Azanha (1990) afirma que as pesquisas em educação devem produzir algum 

conhecimento que contribua para a compreensão e para a superação da crise instalada no 

sistema de ensino38. Sendo a primeira uma das condições que viabilizam a segunda, o 

                                                           
37 A gestão escolar, ainda que necessite dos demais profissionais que constituem a unidade, é possível 

sugerir, “dá o tom” das práticas institucionais. Nas escolas visitadas, por exemplo, era diferente a frequência 

da convocação da Ronda Escolar ou do Registro de ocorrência escolar (ROE) ocasionada pelos alunos, 

apontando para uma prevalência de práticas coercitivas utilizadas por algumas escolas em oposição ao 

diálogo adotado por outras. 

38 Nas palavras de Azanha (1995), “a crise atual da educação brasileira é demasiadamente visível para que 

possa ser negada até mesmo pelo leigo, pelo homem comum. Essa excessiva visibilidade, como não poderia 

deixar de acontecer, é, contudo, um poderoso fator de obscurecimento quando se quer compreender em 

profundidade as raízes da crise e as perspectivas de sua superação. Até mesmo o especialista, envolvido na 

angústia que acompanha as épocas de crise, parte da obviedade da crise para a estereotipia das análises e 

para o açodamento das soluções. No caso brasileiro, todos sabemos que a crise educacional atual é apenas 
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autor afirma que estes estudos devem, antes, permitir rever ideias sobre o tema, mais do 

que sugerir soluções. Para o autor, a falta de entendimento alimenta práticas 

desconectadas da realidade e tende a se restringir a nomear e a classificar os achados, 

mais do que a atentar para as muitas complexidades que os geram, escondendo aquilo que 

é fundamental39. Por isso, de acordo com o autor, 

O que interessa é descrever as “práticas escolares” e os seus correlatos 

(objetivados em mentalidades, conflitos, discursos, procedimentos, hábitos, 

atitudes, regulamentações, “resultados escolares” etc.). Somente o acúmulo 

sistemático dessas descrições permitirá compor um quadro compreensivo da 

situação escolar, ponto de partida para um esforço de explicação e de 

reformulação (AZANHA, 1990, p. 67). 

 

As escolas são atravessadas – e isso é importante lembrar – pelo contexto histórico 

e social que as marcaram na origem e continuam se fazendo presentes hoje, de alguma 

forma, desafiando a relação entre os profissionais e entre alunos e professores. Para 

Azanha (1992), a simples descrição de fatos que não representem as dinâmicas 

institucionais, históricas e políticas, além das singularidades que participam do dia a dia 

escolar, meramente reforçaria discursos sobre um sistema que não funciona, o que poderia 

distanciar autor e leitor daquilo que os aproximaria do conhecimento e de um fazer 

aplicável à realidade escolar – ou seja, que considerasse, ao mesmo tempo, o plural e o 

singular de cada escola: 

Os autores atuais, mais prevenidos quanto aos alçapões da ideologia 

mistificadora e talvez por isso mesmo, acabaram derivando para um 

abstracionismo pedagógico por outros caminhos, nos quais a obsessiva 

preocupação em só descrever a escola e explicar os problemas educacionais a 

partir de hipotéticas relações do processo educativo com outros processos 

socioeconômicos, conduziu a um arrogante e equivocado descaso pela 

dinâmica, com um certo grau de autonomia, o conjunto das práticas escolares 

(AZANHA, 1992, p. 46, destaque do original). 

 

Sob esta perspectiva, o autor afirma que o conhecimento sobre a escola – ou sobre 

a denominada e continuamente referenciada crise do sistema de ensino - somente poderia 

                                                           
parte de uma crise muito ampla, que é inegavelmente política, na qual anos de sombra permitiram que os 

interesses coletivos fossem tratados sem a indispensável publicidade” (p. 67). 

39 “Os nossos vezos ideológicos e os nossos cacoetes pretensamente científicos já nos brindaram com uma 

multidão de esquemas classificatórios e de correlações estatísticas, mas desconhecemos inteiramente as 

relações efetivamente praticadas na escola. [...] Se nos ativermos a descrever a atuação do professor pelo 

alcance ou não de objetivos prescritos e pela observância ou não de normas estabelecidas, a nossa descrição 

será abstrata e no máximo poderá nos permitir chegar a uma contabilidade pedagógica que não serve senão 

para produzir estatísticas escolares. Nessa contabilidade, o aluno – na sua realidade social e psicológica – 

desaparece” (AZANHA, 1990, p. 66). 
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ser acessado a partir da descrição dos pormenores que compõem o cotidiano das práticas 

escolares, pois seria nas experiências diárias e nas relações interpessoais que se revelaria 

o que desafia as equipes e os alunos. A descrição aprofundada, para o autor, além de 

contribuir para a produção de conhecimento, poderia ser também compreendida como 

uma oposição à concepção da instituição escolar como determinada, estática e 

homogênea, onde pouco importariam as singularidades que fazem parte de cada uma 

delas. Em oposição a isso, há a concepção da realidade escolar como dinâmica e que 

descrever seu cotidiano é considerar que  

Existe um integrado sistema na escolarização que supõe convivência, diálogo 

e partilha de atuação entre atores que ocupam lugares variados na vida 

institucional. A relação dos professores entre si, nas afinidades e nos conflitos 

que estabelecem uns com os outros; dos alunos com os professores; dos alunos 

entre si; dos professores com a direção da escola; dos alunos com o diretor e 

com os funcionários da instituição; o papel dos pais; o Conselho de Escola… 

enfim, um conjunto enorme de variáveis possibilita uma gama de interações 

extremamente dinâmica e criativa. [...] O que se passa na escola compõe o 

registro de sua própria cultura (BOTO) 40. 

 

Azanha (1992) define a vida cotidiana escolar como a somatória de “ações 

individuais (sociais ou não), ações coletivas, relações sociais e objetivações físicas ou 

simbólicas (efeitos e condições da própria vida social)” (p. 114). Há, portanto, uma gama 

de informações a captar quando se quer entender as condições dos processos de ensino e 

de aprendizagem – dentro e fora da sala de aula. São considerados, no estudo da vida 

escolar cotidiana, os indivíduos, as relações interpessoais, as políticas educacionais e as 

condições sociais que produzem e são produzidas neste campo. Isso significa que no 

reconhecimento do cotidiano escolar são considerados os percalços institucionais, 

relacionais e sociais que interferem no fazer pedagógico e, também, na autonomia dos 

profissionais para a escolha dos modelos a partir dos quais entendem e exercem a função 

pedagógica. 

O conceito de cotidianidade utilizado pelo autor é adotado aqui como forma de 

ampliar a reflexão sobre o que é possível apreender do contato com os interlocutores na 

produção da pesquisa em educação. A cotidianidade escolar se revela por meio de tudo 

aquilo que pode contar sobre a singularidade de sua realidade. A partir desta concepção, 

                                                           
40 Boto, C. José Mário Pires Azanha: intérprete da escola pública e mestre da educação brasileira. Fonte: 

http://www3.fe.usp.br/secoes/inst/novo/acervo_jmpa/midiateca_canal.asp?cond=2&id=acervojmpa&pass

=4308&grupo=3. Acesso em 20/08/2016. 
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é possível considerar que as informações trazidas aqui foram produzidas junto com meus 

colaboradores e que são, também, produto do que me foi narrado por eles e das minhas 

observações. Nos encontros cotidianos estavam apresentados os dados que interessavam 

conhecer, pois:  

“[...] a cotidianidade é reveladora da totalidade da vida cotidiana porque ela é 

chave para a compreensão da natureza da interligação das partes e das 

tendências da fluência do processo [...]. A cotidianidade é, pois, a própria 

concretude da vida cotidiana porque, historicamente sedimentada, corresponde 

a modos relativamente estáveis de reagir a condições concretas de existência” 

(AZANHA, 2012, p. 119). 

 

Nas linhas abaixo, além da descrição sobre cada unidade escolar, optei por trazer 

histórias, situações ou características que mais intensamente marcaram cada uma delas 

em meu percurso. O filtro para compartilhá-las foi pessoal: as situações que me 

acompanhavam em pensamento quando eu não estava fisicamente nas unidades escolares, 

podendo ser elas relacionadas a professores ou a alunos. No capítulo seguinte, faço uma 

descrição mais detalhada do processo de construção das atividades com os alunos e das 

reuniões com os professores. Com ambos os grupos, ainda que os resultados tenham sido 

diferentes, o caminho de onde partimos em cada escola seguiu um norte comum: trabalho 

grupal e reflexão sobre os modos de viver a escola. 

4.1. Escola A 

“A elite não quer que a gente chegue lá também. Quer que a gente fique aqui”. 41 

 

A escola A está localizada em uma região com escassos recursos da rede 

socioassistencial. Luz e saneamento básico chegaram alguns anos após a instalação dos 

moradores na região, reduzindo um pouco a sensação de insegurança, em especial, à noite 

– mas não muito, como dizem estudantes e trabalhadores do bairro. É também recente a 

chegada de um equipamento cultural próximo à escola, o que permite alguma 

possibilidade aos alunos no contraturno escolar.  

Por algum tempo, um diferencial desta escola foi a articulação com serviços da 

rede de atendimento do território no qual a escola estava localizada: equipamentos 

                                                           
41 Fala de uma aluna que cursava o ensino médio nesta escola. 
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vinculados à assitência social e à saúde, Conselho Tutelar, CONSEG42 e outros. Essa 

abertura possibilitou, em diversos casos, que questões relacionadas aos alunos e que não 

diziam respeito apenas à escola pudessem ser trabalhadas com um coletivo de 

profissionais de diversas especialidades, o que poderia ampliar os olhares sobre os 

adolescentes e suas necessidades. Essa articulação foi encerrada com a saída de um 

profissional da escola que se dedicava à atividade de articulação externa. 

É possível dizer que, dentre muitas questões, predominavam duas para a gestão 

escolar: 1) situações de furto e de depredação praticadas pela comunidade (a escola 

possuía um histórico de destruição de sua parte física e de furto de objetos que, segundo 

a equipe, eram ocasionados por moradores do entorno) e 2) a relação professor-aluno, 

com diversas situações de ameaças de violência física e verbal provenientes de ambas as 

partes. Houve, em mais de uma ocasião, relato de alunos traficando drogas dentro da 

escola; nesses casos, por solicitação de professores, que diziam recear possíveis 

“vinganças”, nem sempre a gestão intervinha. Noutras vezes, ainda que reconhecesse 

práticas violentas da polícia militar, parte da gestão escolar admitia a força policial como 

necessária para coibir situações que “colocassem a escola em risco”, como as de alunos 

danificando a estrutura física da escola. 

Professores contavam que alguns anos atrás era comum que houvesse forte 

resistência por parte dos alunos em relação às aulas, com comportamentos como virar as 

costas para os professores, não os deixar falar ou lhes fazer ameaças. Houve, em pelo 

menos três situações, a entrada de pessoas armadas à procura de alunos da escola. Disse 

um profissional que, nesse período, “só conseguia dar aula quem fizesse acordo com os 

alunos”. Quando perguntei o que havia mudado para que hoje se sentissem mais seguros, 

disseram que a comunidade havia mudado, com maior número de moradores no entorno 

e a chegada da iluminação elétrica nas ruas do bairro, por exemplo. Também disseram 

que passaram a dialogar com os alunos, criando regras de convivência que eram 

comunicadas a todos.  

Aos poucos, a escola passou a desenvolver projetos de teatro, música e esportes 

que ajudavam a aproximar professores e alunos. Outro fator que teria ajudado a melhorar 

                                                           
42 Conselho Comunitário de Segurança: reunião mensal de pessoas de um bairro ou município para discutir, 

planejar e acompanhar problemas da comunidade. Este Conselho tem atuação da Polícia militar, estando 

vinculado à Secretaria de Segurança Pública. Fonte: http://www.conseg.sp.gov.br/OQueSao.aspx. Acesso 

em 03/08/2016.  
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a situação foi a disponibilidade de alguns profissionais para “entrar na comunidade 

quando necessário”, a fim de dialogar com alunos e responsáveis em suas residências. 

Estas alternativas variaram no período em que estive na escola, tendo algumas delas 

deixado de ocorrer com a saída de profissionais, parecendo estar mais ancoradas nas 

pessoas e menos enquanto diretrizes de atuação daquela comunidade escolar. 

Uma questão bastante presente neste grupo de professores era a de que alguns 

deles conseguiam constituir boa relação com os alunos, inclusive, com aqueles tidos como 

“mais difíceis”, enquanto outros não o conseguiam e se mostravam distantes e 

desinteressados nesta aproximação. Para parte da gestão e do corpo docente, o fato de 

alguns professores não utilizarem novas e interessantes metodologias de ensino ou não se 

relacionarem de maneira colaborativa com seus alunos era tido como motivo de 

preocupação. As justificativas que alguns profissionais davam para as práticas menos 

exitosas de seus colegas marcavam diferenças que faziam entre si que criavam uma 

relação onde predominavam as características pessoais dos professores tidas pelo grupo 

como mais negativas, como irritabilidade, falta de vontade de ensinar e preconceito em 

relação aos alunos.  

Em diversas atividades tocadas pelo trabalho que desenvolvi, este tema esteve 

presente fosse porque alguns professores questionavam a “habilidade” e a “inclinação 

docente” de seus colegas, fosse porque estes, sabendo que eram criticados, justificavam 

suas posições em sala de aula a partir das dificuldades que entendiam que os alunos 

apresentavam, como os “maus comportamentos”. De maneira geral, os professores que 

tinham maiores dificuldades diziam que os adolescentes eram desinteressados ou 

agressivos e que não havia modo de se aproximarem deles, uma vez que “são eles que 

não querem estudar”. O fato de, na compreensão destes professores, os alunos não terem 

vontade de estudar justificava o não investimento dos docentes e a desatenção para 

dificuldades que muitos dos alunos tidos como indisciplinados tinham para aprender. 

Outra resposta dos professores que tinham menos adesão dos alunos às suas aulas 

remetia à precarização das condições de trabalho do educador que atua no sistema público 

de ensino. A dinâmica em sala de aula, diziam, ficava prejudicava em razão das longas 

jornadas de trabalho e dos cargos acumulados43.  

                                                           
43 A maior parte dos professores das escolas em que atuei assumia outro(s) cargo(s) nas redes de ensino 

municipal e estadual para complementação da renda mensal. 
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Uma aposta para lidar com estas temáticas nas formações realizadas pelo trabalho 

ao qual eu estava ligada foi a de ampliar a possibilidade de reflexão de professores sobre 

os desafios em sala de aula e sobre o caráter compartilhável de muitos deles, pois, mesmo 

“bons professores” encontravam dificuldades - ainda que não as assumissem para os 

colegas, eram para mim verbalizadas em outros espaços. Em muitas formações realizadas 

para este grupo de professores, o desafio foi discutir as fissuras que se mostravam entre 

os profissionais e ampliar a abertura de alguns deles para refletir sobre as 

responsabilidades inerentes ao fazer pedagógico, que persistem mesmo em um campo de 

trabalho que, efetivamente, se mostra pouco generoso em relação aos direitos do 

trabalhador e à sua saúde mental.  

Com o apoio da gestão da escola para o trabalho com os professores, foi criada, 

por algum tempo, uma nova intervenção junto com um grupo de profissionais que se 

formou voluntariamente: um espaço que consistia em encontros grupais para pensar o 

trabalho e a relação professor-aluno a partir do que os primeiros entendiam ser a profissão 

docente.  

Na escola A, iniciar os grupos com os adolescentes foi tarefa relativamente 

simples. Ao menos inicialmente, a presença dos alunos pareceu ter sido facilitada pelo 

fato de que a professora que colaborava com o projeto havia estabelecido anteriormente 

uma relação próxima com alguns deles. Por conta do convite feito por esta professora, já 

no primeiro encontro os adolescentes nos esperavam – meu parceiro de trabalho e eu – 

com a expectativa de que fosse acontecer naquela sala alguma atividade muito 

interessante. Estavam no grupo alunos do ensino médio que falavam com vontade sobre 

a escola e o bairro. Conseguiam apontar o que mais gostavam ali: professores que os 

respeitavam e conheciam pelo nome, além dos amigos. Descreviam o bairro como um 

local onde predominava a violência policial, uma vez que eram frequentemente parados 

pela polícia para revistas e que alguns deles haviam testemunhado a morte de pessoas, 

como amigos ou vizinhos próximos. A frase que apresenta esta escola – “a elite não quer 

que a gente chegue lá também. Quer que a gente fique aqui” - foi verbalizada por uma 

aluna em um dos grupos realizados quando se referia às muitas dificuldades que ela e 

seus colegas enfrentavam para se deslocarem dentro e fora do bairro e, muitas vezes, para 

sobreviverem à violência enfrentada cotidianamente nele. 

Especificamente sobre os alunos que cumpriam medidas socioeducativas, a gestão 

da escola, apesar de não ter um discurso alinhado ou diretrizes norteadoras para o 
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acolhimento deles, apresentava como um problema o fato de os professores solicitarem 

informações sobre o ato infracional e a medida atribuída pelo poder judiciário. 

Reiteravam uma situação vivida como um dilema: informar ou não aos profissionais da 

escola se havia ali algum aluno em cumprimento de medida socioeducativa. A gestão 

optava por não informar, prevendo medo e preconceito por parte da equipe. Também é 

possível sugerir que a não circulação de qualquer informação era um modo de evitar tocar 

em um tema que também a gestão entendia como desafiador. Ainda assim, informações 

sobre o ato infracional e seu autor tendiam a circular pelos próprios adolescentes ou pelo 

fato de as pessoas se conhecerem em função do convívio na comunidade. Nesses casos, 

as práticas mais inclusivas dependiam da vontade individual de profissionais que não se 

sentiam amedrontados pelo ato infracional e que trabalhavam com estes adolescentes os 

tomando como alunos cujos direitos eram iguais aos dos demais. 

Havia um aluno nesta escola, que aqui receberá o nome de Jefferson 44 , que 

cumpria medida socioeducativa após ter sido apreendido por tráfico de drogas. Ele era 

uma preocupação para parte dos profissionais da escola, que desejava que o adolescente 

não se envolvesse novamente com o “mundo do crime”. Professores lhe diziam:“estamos 

de olho em você, aqui dentro você é assunto nosso”, querendo dizer que o que acontecesse 

ali seria trabalhado pela equipe escolar, em oposição à prática bastante comum de as 

escolas convocarem a polícia militar em situações envolvendo alunos em cumprimento 

de medida socioeducativa. Pouco a pouco, o Jefferson foi “se abrindo” e confiando. Ao 

mesmo tempo, dizia uma professora que o acompanhava de maneira mais próxima: “não 

sei se consigo ir longe com ele”.  

Quando essas dúvidas surgiam, procurávamos alternativas para acessar a 

“condição adolescente”, uma vez que recorrentemente o ato infracional encobre a 

humanidade de quem o pratica. Retomamos a trajetória escolar de Jefferson45, buscando 

                                                           
44  Todos os nomes que aparecem neste trabalho foram alterados para preservação da identidade dos 

entrevistados. 

45 Jefferson morava em uma região onde o tráfico de drogas era bastante intenso. Seu irmão, poucos anos 

mais velho, havia passado por internação na Fundação CASA e sido assassinado, pouco tempo após sua 

liberação, pela polícia militar em episódio bastante violento. Sua história me foi contata pelo aluno, certa 

vez que o procurei para conversar após ter se retirado mais cedo do grupo de adolescentes. Parecia não se 

sentir à vontade na escola a não ser com amigos que também estavam envolvidos com atos infracionais; o 

grupo de adolescentes desenvolvido pelo projeto era, para ele, de um perfil com o qual não se sentia bem, 

pois entendia que “eles são diferentes, não vão entender o que eu passei”. Depois dessa primeira 

aproximação, eu conversava com ele no pátio da escola, quando ele me procurava para pedir ajuda em 

relação a cursos e vagas de emprego. 
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pensar em possíveis sentidos para suas posturas na escola e, também, para o envolvimento 

com o tráfico de drogas. Nesse exercício, foi possível pensar as motivações de alguns dos 

profissionais para desejarem que o adolescente “saísse do tráfico”. Diziam temer que ele 

morresse. Falamos da importância de que ele soubesse desta preocupação.  

O percurso de acompanhamento de Jefferson permitiu que falássemos – 

professores e eu – sobre as medidas socioeducativas, as práticas de atendimento em meio 

aberto e fechado, possíveis consequências da restrição da liberdade para os adolescentes 

e alternativas que a escola, por meio de suas atribuições pedagógicas, poderia oferecer: 

planejar ações e metas, com a participação do aluno e dos técnicos sociais responsáveis 

pelo acompanhamento da medida socioeducativa, por exemplo. Enfim, a proposta de um 

plano de ação, em oposição à mera denúncia.  

Foram muitas as tentativas para vincular o aluno a outras atividades fora da escola 

e para que a equipe escolar compreendesse que o tempo para que este adolescente se 

comprometesse com outras perspectivas de vida poderia ser mais longo do que desejavam 

– e, inclusive, que ele poderia continuar no tráfico de drogas, sem perder o direito de ser 

aluno. Após alguns meses, Jefferson começou a faltar na escola, não comparecia ao 

serviço de medidas socioeducativas e não atendia mais os contatos telefônicos. Jefferson 

havia sido, assim como seu irmão, assassinado por policiais na rua da sua escola.  

4.2. Escola B 

“Ele [o professor] causa um trauma no aluno para sempre”. 46 

 

A escola B estava localizada em região de acesso um pouco mais facilitado a 

equipamentos da rede de atendimento socioassistencial e de cultura, em relação às outras 

escolas. Todavia, violência policial e tráfico de drogas estavam, aqui também, presentes 

no dia a dia de alunos e profissionais. 

O sentimento de pertencimento de pais e alunos em relação à escola foi 

preocupação reforçada repetidas vezes pelos professores. Havia mais fortemente em 

alguns deles o desejo de que a escola se conectasse mais com seu entorno, conhecesse a 

comunidade e abrisse suas portas para promover aos moradores da região atividades 

lúdicas e culturais. Diziam que não conseguiam estabelecer esta aproximação em função 

                                                           
46 Fala de uma profissional da escola B. 
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do perfil de alguns profissionais, que se mostravam menos interessados em atividades 

fora da sala de aula e da escola, e, também, pelas vidas dos alunos.  

A relação com familiares e responsáveis era descrita como de difícil trato; também 

aqui, como em outras escolas, estes eram contatados somente em situações consideradas 

de indisciplina, para crítica e orientação sobre como educar seus filhos. De acordo com 

profissionais da escola, poucas famílias compareciam às reuniões convocadas em função 

da própria dinâmica adotada, que era tida por estes mesmos profissionais como um espaço 

de “pouco diálogo e muita cobrança de regras”. Ainda assim, a proposição de dinâmicas 

mais interessantes e agregadoras para estes encontros parecia tarefa difícil, naquele 

momento, para esta equipe. 

De maneira geral, a atuação frente às situações de indisciplina, fosse de 

adolescentes em medidas socioeducativas ou não, seguia duas alternativas: convocação 

dos responsáveis ou expulsão (solicitada ou “sugerida” pela equipe escolar). Em especial 

na escola B, foram muitas as reclamações sobre divergências na orientação e no 

posicionamento dos profissionais frente a estes casos – e mesmo sobre o que era 

compreendido enquanto indisciplina. Não pareciam claras, para profissionais e para 

alunos, as regras de convivência, dando a sensação de que “há várias escolas diferentes 

em uma só”, e de que ficava a cargo de cada membro da gestão decidir aquilo que deveria 

ou não ser punido e o modo como fazê-lo. 

Por sugestão de uma professora para o projeto em que eu trabalhava, entendendo 

ser necessário “sensibilizar os professores”, houve uma atividade realizada com alunos 

tidos como “impossíveis”, a fim de que os profissionais pudessem fazer alguma conexão 

entre os comportamentos dos alunos e as “injustiças feitas pelos professores”. Nesse 

encontro, enquanto chegavam à sala na qual o grupo foi realizado, os adolescentes iam 

reconhecendo seus colegas como “os alunos problemas”. Perguntavam se éramos 

psicólogos ou psiquiatras e se lhes daríamos algum remédio. Um deles disse: “vamos 

todos pra Febem!”. Expliquei o objetivo do grupo e coloquei a pergunta “o que é a escola 

para você?”, a partir da qual os alunos descreveram seus professores, dizendo que um 

bom professor seria aquele que “fala com calma”, que “não fica estressado”, que “não 

trata mal” e que “deixa ir no banheiro”. O fato de, ao falarem da escola, a associarem 

diretamente à figura dos professores sugere que, ao menos nesta faixa etária, as 

experiências em sala de aula têm importante influência no modo como percebem o espaço 

escolar, colocando a relação aluno-professor em um lugar central.   
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Em relação aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, a 

equipe gestora contou que adotava a conduta de não informar aos professores sobre estes 

alunos para evitar que fossem “rotulados”. Como as escolas têm acesso digital a 

informações da Secretaria de Educação, os funcionários conseguiam obter dados sobre os 

adolescentes que haviam passado pela Fundação CASA. Ou seja, mesmo que os alunos e 

a equipe gestora não repassassem informações sobre as medidas socioeducativas, sabiam 

que esta não era uma informação sigilosa.  

Quando ocorreram debates nos grupos realizados com os alunos desta escola, 

diferentes temas foram motivadores de reflexões: violência policial, drogas, exigência de 

uso do uniforme na escola, relação professor-aluno, regras de convivência. Sobre o último 

ponto, compreendiam que a colocação de regras nem sempre estava clara, pois, diziam, 

algumas condições eram permitidas para alguns, mas não para todos. Isso fazia com que 

se percebessem vivendo relações injustas. Entendiam que não havia espaço para que 

dialogassem com a equipe docente sobre o que não compreendiam ou sobre o que 

entendiam que os prejudicava.  

Os grupos com alunos se desenvolveram de maneira um tanto diferente das demais 

escolas; aqui, o eixo central foi a atividade prática que desejavam realizar, menos que as 

discussões temáticas. Pouco a pouco, foram descobrindo formas de se fazer escutar: 

solicitavam reuniões com a gestão escolar, ampliavam o grupo de alunos e de professores 

com os quais podiam construir intervenções e realizavam atividades em espaços coletivos 

dentro da escola. 

A relação entre professores e alunos parecia como um espelho daquela 

estabelecida entre a gestão e os docentes. Alguns professores reclamavam do fato de que, 

em sua compreensão, os alunos indisciplinados não sofriam sanções e eram protegidos 

pela gestão da escola, pois “nada acontece com o aluno, ele não é punido, sobra só pra 

a gente”. Quando havia desavenças em sala de aula, ao professor era solicitado que 

relatasse à gestão, por escrito, o fato ocorrido. Isto era entendido como mais uma 

atribuição que em nada contribuía para resolver as situações: professores continuavam se 

entendendo solitários e sem respaldo para lidar com algumas posturas de seus alunos. 

Tudo isso dava outra intensidade para os desafios, pois, ao invés de falarem das situações 

que ocasionavam uma dinâmica menos em prol da educação, as pessoas, em sua 

singularidade, se tornavam pauta das discussões – como a gestora, o inspetor, o aluno.  
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Professores diziam que a construção de alternativas para o isolamento de alunos e 

de profissionais – como, por exemplo, atividades externas à escola - eram compreendidas 

pela gestão escolar como mais trabalho e novos problemas dentro de uma rotina já 

atribulada. Em algumas situações, parecia que as ideias perdiam força para a hierarquia e 

para a burocracia. Para o grupo de docentes ficavam, conforme diziam, as sensações de 

“injustiça e impotência”. Alguns se uniam e, em grupo, “pressionavam” a gestão para 

convencê-la a adotar suas propostas. Outros, desistiam. 

O trabalho desenvolvido com professores, por meio dos encontros formativos, deu 

espaço para que as situações conflitantes nascidas nas salas de aula fossem expostas. 

Professores considerados por seus colegas como menos dispostos a se relacionarem 

colaborativa e pedagogicamente com os alunos foram apontados por colegas como 

responsáveis por situações de conflito físico e verbal ocorridos em sala de aula. Para a 

equipe, havia profissionais na escola que se colocariam frente aos alunos a partir de uma 

postura tida por eles como autoritária, que “desrespeita o aluno, parece que quer impor, 

mostrar quem é a autoridade”; “[tem] professor que quer ver o aluno ser punido e não 

gosta que intervenha de outro jeito” (sem punição).  Diziam que não havia espaços de 

diálogo entre os professores para lidar com esta e outras questões referentes ao trabalho 

docente.  

Por esse motivo, e porque a gestão nos solicitava frequentemente que fossem 

promovidas formações para os professores, nesta escola colocamos atenção especial em 

desenvolver continuamente um trabalho com os docentes, sempre a partir de processos 

grupais. As primeiras formações foram de cunho expositivo, onde eram levadas 

apresentações sobre temas específicos e que a equipe do projeto entendia serem 

pertinentes, como medidas socioeducativas e adolescência. Conversando com os 

professores, era possível notar que alguns saíam satisfeitos dos encontros e que isso se 

dava em razão de terem expressado suas opiniões e “desabafos”; outros, não entendiam 

o motivo de aqueles temas serem abordados na escola.  

A expectativa de muitos dos professores era a de que fossem apresentadas 

respostas prontas para as dificuldades que tinham com os adolescentes, algo como um 

guia sobre “como lidar com um aluno difícil”. As diferentes respostas dos participantes 

colocaram em questão o modelo de formação que o projeto estava levando e, 

principalmente, a pertinência daquelas discussões. Mais do que estar em acordo com as 

solicitações da gestão sobre a formação permanente dos professores, interessava não 
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tornar este mais um espaço burocratizado na escola. Era importante questionar, inclusive, 

a solicitação da gestão escolar por essas formações, pois parecia carregar a expectativa 

de que, tal como os adolescentes, os professores fossem “mudados” a partir do trabalho 

que era ali desenvolvido pela equipe da qual eu fazia parte.  

Ouvindo diferentes pontos de vista, a equipe em que eu atuava avaliou que aquilo 

que mais afetava aqueles professores não estava sendo, efetivamente, trabalhado: a 

relação entre os professores e deles com os alunos, que vinha sendo um tema marcante 

nos encontros. Eram presentes as questões relacionadas aos alunos indisciplinados, com 

os quais muitos professores sentiam dificuldade em sala de aula, entendendo nada ser 

possível no trabalho com “quem não tem interesse”, como entendiam a origem da 

indisciplina destes alunos. 

Os desafios para a relação pedagógica, quando depositados sobre os indivíduos - 

ainda que a dimensão individual carregue verdades -, representam uma barreira para que 

sejam colocados em questão a partir do contexto coletivo. Tem-se a produção da paralisia, 

da repetição e do trabalho feito menos em função dos processos de ensino e de 

aprendizagem qualificados. Ocorre que, conforme era possível perceber no 

acompanhamento cotidiano, “quando estamos na escola custa muito caro não olhar para 

o funcionamento da sala de aula. O olhar viciado fica atento ao óbvio: a rotina de trabalho 

(correção de tarefas, uso do livro didático, por exemplo)” (CORDEIRO; DIAS, p. 9). 

Então, era preciso atentar para além dos processos burocráticos do fazer docente e daquilo 

que apenas na superfície os alunos conseguiam demonstrar, em ato e palavra, sobre suas 

vidas pessoais e escolares:  

[...] Para além disso, essa mesma sala de aula ao ser atravessada pelo 

conhecimento é espaço de mais o que? Ela é atravessada por questões éticas? 

[...] Se pensarmos a formação enquanto paradoxo olharemos a escola como 

espaço de complexidade que lança educadores e educandos na aventura do 

pensamento [...] (CORDEIRO; DIAS, p. 9). 

 

Era preciso propor questões mais do que sugerir respostas: desafiar os professores 

a pensar sobre o fazer docente e como o praticavam. Mostrava-se necessário refletir, 

coletivamente, sobre os princípios para o trabalho pedagógico, enquanto sujeito que se 

responsabiliza pelos alunos e pela instituição escolar da qual faz parte. A proposta de 

“formar” professores se mostrava menos proveitosa porque entendiam – eles e nós – que 

não estávamos ali para formá-los. Foi bastante difícil deslocar esse conceito de formação, 
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tão predominante nas escolas, de que aquele que fala sabe mais do que aquele que escuta. 

O desafio era promover encontros que fossem, principalmente, reflexivos, onde os 

saberes distintos e coletivos pudessem ser reconhecidos. Pouco a pouco, o formato dos 

encontros foi sendo alterado para, ao invés de palestras, a promoção de rodas de conversa, 

onde pudesse ser trabalhada a relação professor-aluno considerando a multiplicidade que 

este assunto agrega, além dos saberes e das experiências que os professores carregavam.  

Diante de um pedido de resposta, portanto, ofertamos um espaço de fala 

e de interlocução para esses profissionais com a intenção de resgatar a 

dimensão do desejo implicado na ação educativa e promover o 

reposicionamento do sujeito diante das questões suscitadas pelo 

trabalho. Ao oferecermos esse espaço de escuta, a queixa pode deslizar 

para a implicação do sujeito na produção de um saber que lhe seja mais 

próprio (LERNER et al, 2014, p. 201). 

 

A nova proposta significou, também, desafiar uma dinâmica naturalizada de que 

há na escola relações que se opõem ao invés de somar. A busca foi pela facilitação de 

espaços nos quais os professores poderiam problematizar suas práticas, atuando enquanto 

“sujeitos críticos que, armados de distintas estratégias reflexivas, se comprometem, com 

maior ou menor êxito, com práticas educativas concebidas na maioria das vezes sob uma 

perspectiva política” (LARROSA, 2002, p. 20). Uma proposta de formação onde não 

estivesse em pauta a solução para o que desafiava os professores, mas que estes pudessem 

passar a propor perguntas mais do que respostas. Propor rodas de conversa para trocas de 

experiências e pensamentos foi uma aposta de mudança na concepção de todos – da nossa 

equipe de trabalho, inclusive – sobre o trabalho pedagógico.  

4.3. Escola C 

“Os alunos são os filhos de ninguém”.47 

 

De todas as escolas em que estive, esta era a que poderia ser considerada a 

“melhor” localizada, ainda em uma região mais central do distrito. Ônibus para outros 

pontos do distrito e para o centro da cidade chegavam e saíam de pontos próximos a ela. 

Diversos projetos direcionados a escolas públicas haviam passado por esta. De outro lado, 

havia muito próximo dali um importante ponto de cultura, com o qual a escola não 

                                                           
47 Fala de uma professora desta escola. Fez-me lembrar o poema Os ninguéns, de Eduardo Galeano. 

GALEANO, E. Os ninguéns. In: O livro dos abraços. Porto Alegre: LP&M, 2002.  
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estabelecia relação, assim como não o fazia com os demais equipamentos do território. A 

razão para que a equipe escolar não buscasse parcerias estratégicas para compartilhar as 

questões que a desafiava – violência, uso e venda de drogas e racismo, para falar de 

algumas – era o fato de representantes dos serviços da rede e outros parceiros em potencial 

pensarem essas questões a partir de pontos de vista muito distintos daquele adotado pela 

escola, como a redução de danos e a não criminalização dos adolescentes; este 

apontamento foi constantemente reforçado pela equipe escolar. 

De maneira geral, um questionamento acerca da educação que as famílias dos 

alunos indisciplinados ou daqueles em cumprimento de medidas socioeducativas poderia 

prover aparecia com frequência em todas as escolas nas quais trabalhei. Eram tidas como 

incapazes de cuidar de seus filhos, uma vez que estes apresentavam muitos 

comportamentos considerados inadequados. A prática adotada era sempre a mesma: 

convocar os responsáveis para cobrar que se posicionassem mais afirmativamente em 

relação aos filhos, de forma que estes passassem a se comportar da maneira considerada 

adequada.  

Na escola C, esta questão apareceu com presença especial. As famílias recebiam 

um olhar ainda menos qualificado por parte da equipe profissional; disse uma professora 

que “quando a escola chama um pai, nunca é para elogiar”. Havia um discurso que 

indicava a impossibilidade de investimento nos responsáveis dos alunos, que seriam 

destituídos da capacidade de criar seus filhos e lhes “ensinar  valores para a vida em 

sociedade”. A relação que a equipe pedagógica estabelecia com aquelas famílias era 

semelhante com a que estabeleciam com os alunos, como se o comportamento dos filhos 

dissesse muito sobre seus responsáveis: se o filho fosse indisciplinado ou autor de ato 

infracional, logo eram imaginadas as “falhas dos pais”.  

Em relação ao corpo pedagógico, algumas experiências e compreensões foram 

compartilhadas por professores nos contatos que tive diretamente com eles em conversas 

individuais ou em formações coletivas. Ao descreverem o fazer docente, falavam, 

primeiramente, sobre professores que consideravam menos criativos e dedicados em sala 

de aula: “o professor perde muita energia brigando com uns e não reconhece outros”. 

Ao mesmo tempo em que compreendiam que os “professores mais abertos para 

conversar com os alunos são os que conseguem dar uma boa aula”, diziam que “a vida 

é corrida e ele [o professor] não tem tempo pra conversar com os alunos”. Enquanto 

diziam que seus colegas eram autoritários e desinteressados e que não se 
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responsabilizavam por ensinar o aluno que  “foge do ideal”, davam explicações para estes 

comportamentos. Afirmavam que “o professor aqui tira leite de pedra”, entendendo que 

dificuldades estruturais da escola – extensa em tamanho e em número de alunos, por 

exemplo - intensificavam ainda mais a precarização das condições de trabalho, como o 

número reduzido de funcionários em relação ao de discentes, e que estas condições 

justificavam o desinvetimento dos professores em seus alunos. 

As práticas de ensino foram diversas vezes questionadas por profissionais da 

escola. Pareciam revelar, em suas frases, mais do que metodologias didáticas, a maneira 

como entendiam e lidavam com os adolescentes considerados difíceis; me disse uma 

professora que “os professores não acompanharam os alunos, ficam rememorando os 

tempos atrás, quando era só entrar na sala que os alunos ficavam quietos”. Contavam 

que alguns docentes, ao passarem atividades, cobravam as tarefas de modo pouco claro 

ou aberto aos questionamentos dos alunos, já antecipando o insucesso - “muitas 

dificuldades do professor com os alunos tem a ver com, sabe quando você olha pra 

alguém e não gosta? O aluno fica marcado e reage ao professor”.  

A falta de coesão sobre os procedimentos adotados pela equipe escolar frente às 

situações de indisciplina foi destacada, mais de uma vez, como uma dificuldade 

importante. Enquanto alguns professores afirmavam que “todo e qualquer professor 

defende a punição”, outros entendiam que precisavam defender seus alunos, intervindo 

de forma a minimizar as punições dirigidas a eles. O conselho de classe era descrito como 

palco que amplificava esta relação. Eram, conforme me contavam, reuniões “tensas”, 

onde alguns professsores se viam com a missão de defender os alunos que colegas,“por 

birra”, pretendiam prejudicar 48, “sendo que não propuseram alternativas durante o ano 

todo para recuperação das notas ou do interesse dos alunos”, conforme me disse uma 

professora. Estas reuniões, que poderiam promover o diálogo entre o coletivo de 

professores acerca das possibilidades de aproximação em relação aos alunos que os 

desafiavam, se tornavam momentos de quase vingar os sofrimentos e as dores vividas 

pelos eles em sala de aula. 

Era frequente a ausência e a “fuga de alunos” que pulavam o muro tanto para 

entrar, quando estavam atrasados, quanto para sair da escola, durante o período de aulas. 

Esta situação era justificada pelos profissionais a partir da figura dos alunos que, aos seus 

                                                           
48 Fazê-los repetir a série ou solicitar a transferência de matrícula para outra escola, por exemplo. 
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olhos, “não se comprometem com nada”. A equipe escolar questionava o investimento 

em relação àqueles que, como estes, eram considerados indisciplinados e haviam optado 

por uma “vida marginal”, onde a regra e o afeto, em seu entendimento, não teriam 

entrada. Em relação aos alunos em medidas socioeducativas, professores diziam ter 

dificuldade para ensiná-los, com receio de sofrerem algum tipo de violência caso os 

constrariassem; outros, afirmavam que era possível tê-los em sala de aula, mas que era 

importante “ficar de olho aberto ‘pro’ caso dele querer aprontar”. 

Outro desafio para o trabalho inventivo e para a convivência entre os profissionais 

era o fato de que “o professor que tem boas ideias não é bem visto pelos outros porque 

dá mais trabalho. E é o aluno quem sofre”. Assim, atividades escolares sugeridas por 

alguns dos professores tendiam a não ter vida longa, uma vez que ficavam sob 

responsabilidade de poucos, não sendo tomadas como um meio para que se pudesse 

pensar um projeto de escola. 

 Como a sala de aula era compreendida por muitos profissionais como o lugar 

onde o professor transmite seus conhecimentos ao aluno, a “disciplinarização” ficava à 

cargo da gestão e da mediação escolar, cuja função era entendida como de contenção e 

punição. Nesta escola, o trabalho com o grupo docente ganhou menor adesão. A gestão 

dizia que havia ali muita dificuldade para mediação do relacionamento entre profissionais 

e alunos; conforme entendia, esta situação estava relacionada ao modo a partir do qual 

aqueles lidavam com estes – com gritos e duras repreensões. No entanto, entendia que as 

mudanças se dariam a partir dos adolescentes, pois, se estes mudassem seus 

comportamentos e não provocassem os profissionais, a escola funcionaria melhor. 

Avaliava que o real trabalho com os alunos indisciplinados seria por meio da escola de 

tempo integral, na crença de que, quanto mais tempo os adolescentes passassem na escola, 

mais poderiam ser influenciados positivamente por seus professores. Impossível não 

questionar se mais tempo significaria, necessariamente, melhor tempo, ou se haveria 

outros atravessamentos que fogem ao olhar quando se entende que a única solução 

possível é inalcançável, uma vez que esta escola não se tornaria de tempo integral, ao 

menos, em curto prazo. 

Nesse contexto, a investida do trabalho que coordenei foi mais intensa nos grupos 

e nas atividades feitas em conjunto com os adolescentes. Vale dizer que uma aposta feita 

foi a de que seria possível acessar os docentes a partir dos alunos e daquilo que 

desenvolvíamos com eles. Disto nasceu a proposta de rodas de conversa expandidas, com 
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convite para a participação de alunos e de profissionais, nas quais eram discutidos temas 

que a gestão escolar informava como mais urgentes – uso de drogas, homofobia e 

racismo, por exemplo.  

Os grupos realizados apenas com alunos foram utilizados, em sua maioria, para 

discutirmos a escola e como se sentiam nela. Com estes adolescentes, foi especialmente 

difícil adotar um espaço de participação, pois, ora preferiam apenas discutir, sem se 

dedicar a uma atividade junto ao restante da escola, ora a gestão escolar negava qualquer 

possibilidade de intervenção. Os adolescentes diziam que eram chamados por 

profissionais da escola de “lixo” e de “capeta”, e que muitas vezes se sentiam dessa 

forma, como algo descartável e sem valor. Isso lhes dava, ao mesmo tempo, uma 

evidência negativa e benefícios, porque podiam ter algumas facilidades que os alunos 

“comportados” não tinham, como entrar na escola sem a exigência de uso do uniforme, 

por exemplo. Contavam que gostariam de “provar pra eles [a equipe pedagógica] que a 

gente não é lixo, [que] todo mundo pode mudar”. 

Nesta escola havia uma aluna, a quem chamarei de Gabriela, que era bastante 

conhecida pela equipe pedagógica em razão de seus comportamentos: discutia com seus 

professores, não fazia as lições e parecia não se submeter às regras. Com o pai já falecido 

(assassinado por “colegas” do crime) e o irmão preso, seu elo mais próximo era sua mãe, 

que a incentivava a agredir os profissionais caso se sentisse atacada ou injustiçada, o que 

intensificava ainda mais as vivências de injustiça pela adolescente, pois os recursos 

utilizados pela unidade escolar em resposta, que já eram na linha da punição, eram 

potencializados quando Gabriela reagia agressivamente. A partir dos grupos que fizemos 

com alunos, ela passou a compartilhar sua vontade de minimizar suas dificuldades na 

escola, pois há anos era reconhecia como “aluna problema”, o que a fazia, de fato, se 

sentir “um lixo”. Buscava se indispor menos com a equipe pedagógica, porém, como se 

sentia constantemente provocada, nem sempre obtinha êxito em suas tentativas. Em uma 

ocasião, brigando com um membro da gestão escolar, mordeu e fez sangrar os próprios 

lábios para não responder para este profissional. Na ocasião, isto não pôde ser 

reconhecido pela equipe pedagógica como um esforço da aluna para conter o que 

consideravam como um ímpeto agressivo. Em outra briga, desta vez, com uma professora, 

Gabriela foi encaminhada pela escola ao Conselho Tutelar, que lhe teria dito que, caso 

não se comportasse melhor, poderia ser encaminhada à Fundação CASA. Também foi 

esse serviço que orientou a escola a não permitir a entrada de Gabriela para as aulas por 
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determinado período de tempo. Com tudo isso, Gabriela parecia ocupar um lugar 

solitário, que a deixava ainda mais confusa em relação aos modos de responder ao mundo. 

Nesta escola conheci também Lucas, outro participante do grupo de adolescentes. 

Ele não cumpria medida socioeducativa e não havia sido relacionado a qualquer ato 

infracional, mas era preocupação da equipe escolar em função de “suas más companhias” 

(visto que se relacionava com adolescentes que faziam uso de maconha). Quando o 

trabalho iniciou, Lucas havia chegado há pouco tempo na escola. Comparava esta com a 

anterior, da qual gostava bastante, e dizia que a principal diferença era que a atual lhe 

lembrava uma cadeia, com suas grades e portões pesados. Dizia que a equipe escolar não 

respeitava os alunos. Em menos de dois meses, Lucas passou a ser reconhecido como um 

aluno difícil e corria o risco de ser expulso da escola; brincava dizendo que toda semana 

era levado à sala da direção para “tomar cafezinho”. No grupo, era bastante falante e 

participativo. Em muitos momentos interrompia os colegas e a nós, facilitadores, porque 

queria compartilhar suas ideias e experiências na escola. Fomos desenvolvendo um jeito 

de acalmar Lucas para que todos tivessem espaço de voz. Com o passar do tempo, os 

outros alunos também ajudavam Lucas a se acalmar, lhe pedindo paciência. Pouco a 

pouco, passou a ser possível para este aluno encontrar outros jeitos de falar do que e de 

quem não gostava, implicando suas opiniões na construção de outras relações com a 

equipe escolar e com os colegas. Após alguns meses, a equipe pedagógica compartilhou 

que o aluno parecia mais calmo e que “visitava” menos a sala da direção. 

4.4. Escola D 

“A gente só quer uma parte desse respeito”.49 

 

A escola D estava situada em uma região onde, conforme descreviam seus 

professores, “só tem bar e igreja”, faltando alternativas para a juventude que morava ali. 

O tráfico de drogas, presente nos arredores de todas as escolas, aparecia de forma bastante 

intensa nesta, a partir do que diziam os alunos e os profissionais sobre conhecerem 

pessoas que consumiam e/ou vendiam as substâncias. 

Havia um equipamento que oferecia atividades de cultura e esporte localizado 

próximo à escola, utilizado por parte dos alunos. Duas das demandas primeiro 

                                                           
49 Frase dita por uma aluna em reunião com professores da escola. 
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apresentadas a mim pela gestão escolar em relação aos alunos foi a de pensar a prevenção 

à violência e de serem desenvolvidas atividades fora da sala de aula. Dizia que não havia 

projetos ou atividades interessantes porque “não tem tempo e nem profissionais 

interessados em tocar coisas novas”. Como não havia muitas possibilidades de lazer no 

bairro, alguns adolescentes pediam à gestão da escola para utilizar a quadra esportiva para 

jogarem futebol ou, apenas, para ficarem na escola fora do período de aula – como 

alternativa à rua ou à casa -, mas, poucas vezes receberam resposta positiva para esses 

pedidos. Assim, contavam que passavam muito tempo na rua.  

Durante o período de aula, era frequente que alunos pulassem o muro da escola 

tanto para entrar quanto para sair dela. Este, que era um desafio para a equipe escolar, 

embora fosse coletivo, era tratado individualmente: quando encontravam algum 

adolescente entrando ou saindo, faziam contato com seus responsáveis ou lhes davam 

suspensão por alguns dias. De maneira geral, o acesso às famílias dos alunos se dava por 

meio de situações desse tipo. 

A equipe escolar entendia que parte dos alunos estava matriculada apenas para 

receber algum benefício social e que o fato de se ausentarem das aulas ocasionava receio 

nos responsáveis de perderem esta contribuição - “a mãe fica muito agradecida de 

receber informação, mas o filho não ajuda, continua faltando”, disse uma professora. 

Nessa situação, os adolescentes ficavam com a responsabilidade de comparecer à escola, 

ainda que isso não significasse participar, efetivamente, das aulas; o motivo para suas 

ausências permanecia calado, pois nunca era objeto de reflexão.  

Os grupos desenvolvidos com os alunos tiveram grande adesão; a cada semana 

havia novos participantes, convidados pelos adolescentes ou encaminhados por 

professores que entendiam aquele como um espaço que poderia acalmar os alunos e “fazê-

los” se comportar. Os adolescentes propunham discussões sobre temas como a violência 

na comunidade e na escola. O uso do uniforme era uma questão bastante presente: as 

alunas diziam haver regras diferentes para os turnos de aula e contavam que, ao contrário 

delas, as que estudavam no período noturno podiam ir às aulas com “vestido e roupa 

curta”. Não entendiam que a faixa etária fosse motivo suficiente para a aplicação 

diferente das regras e, portanto, entendiam esta como injusta.  

Os alunos falavam de situações que os incomodavam: a frequência com que a 

escola convocava seus responsáveis e as agressões que sofriam dos familiares após estas 
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intervenções, o difícil relacionamento com professores e inspetores que, no entendimento 

deles, pouco dialogavam, e a recorrente transferência de alunos, como forma de a equipe 

escolar lidar com comportamentos considerados inadequados. Ao menos quatro alunos 

que participaram do projeto que coordenei foram expulsos ao longo do ano. 

Em certa ocasião, o grupo decidiu convidar profissionais do setor pedagógico para 

ajudar na realização de algumas ações na escola. Ficou decidido que um dos alunos – que 

chamarei aqui de Willian - iniciaria a reunião para apresentação da proposta. Na reunião, 

Willian iniciou o encontro dizendo que gostaria de falar sobre o desrespeito de 

profissionais da escola em relação aos alunos. Ao ouvi-lo, um dos profissionais presentes 

respondeu, gritando, que “quem quer respeito tem que merecer respeito”, entre outras 

falas que deixaram o adolescente e outros alunos presentes pouco à vontade para 

continuar a conversa. O adolescente buscou validar sua postura respeitosa frente aos 

funcionários, sem sucesso50. Interferimos no sentido de retomar a proposta do diálogo 

colaborativo, reafirmando o desejo dos alunos para a conversa e de se implicarem na 

resolução dos desafios que ocorriam na escola. Dissemos que se preocupavam com a 

posição dos professores e lembramos que aqueles que estavam ali presentes haviam sido 

convidados para a reunião porque os alunos os percebiam como pessoas com as quais era 

possível construir dentro da escola. Desta história, ficou uma marca que aponta para o 

quanto a escola pode incentivar e impulsionar os alunos para novos desafios e pode, 

também, ao apontar o dedo, enfraquecer a coragem do adolescente para testar novos 

modos de se colocar no mundo e exercer a postura crítica e respeitosa. 

Após a reunião, pedimos para conversar com Willian, que se sentia triste, pois 

acreditava que havia falhado em sua missão e desapontado a todos os adolescentes que 

representava ali. Conversamos longamente sobre o que havia ocorrido, reforçando que, 

mesmo com toda preparação, era impossível controlar como as pessoas reagiriam. 

Pontuamos que aquele era um exemplo dos desafios que enfrentaríamos na busca por 

estabelecer o diálogo como uma prática da escola. Buscamos acolhê-lo através das 

palavras e, também, o abraçamos - outra novidade na relação adulto-adolescente dentro 

daquela escola. Nas próximas propostas, este aluno mostrou muita disposição para sugerir 

                                                           
50 O diálogo foi considerado dentro de uma construção processual ligada à mudança da cultura institucional 

de resolução dos conflitos a partir da posição do adulto que tem o saber sobre o que é melhor para o 

adolescente. Esta reunião não foi, em si, um ganho ou uma perda; foi a enunciação dos desafios que 

deveriam ser considerados no desenvolvimento das propostas elaboradas pelo grupo de alunos. 
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e debater, mas menos abertura para participar de reuniões com profissionais da escola. 

Dentro do grupo, Willian continuou sendo incentivado e tendo suas potências 

reafirmadas.  
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V. POSICIONANDO O OLHAR: MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E 

EDUCAÇÃO ESCOLAR  

Os ninguéns: os filhos de ninguém, os donos de nada. Os ninguéns: os 

nenhuns, correndo soltos, morrendo a vida, fodidos e mal pagos: Que não 

são, embora sejam [...]. Que não têm nome, têm número. Que não aparecem 

na história universal, aparecem nas páginas policiais da imprensa local. Os 

ninguéns, que custam menos do que a bala que os mata. 

Eduardo Galeano 

 

5.1. Breve histórico das políticas de atendimento à infância no Brasil 

Conhecer o passado para criar os caminhos do agora é uma aposta que faço de 

que, nesse saber, seja possível afirmar uma posição contrária à permanência de vidas 

marcadas pela exclusão simbólica e de direitos. Reforçar a afirmação de que “as marcas 

da origem deixam revelar seus efeitos na cultura política deste país e na armadura 

institucional dos direitos sociais” (TELLES, 2015, p. 19) parece importante para situar 

condições de perda da dignidade humana que persistem e que certamente não são 

destituídas de intencionalidade política. Como aponta Neder (2012), 

O descaso e a indiferença presentes nas políticas públicas para assistir à 

juventude pobre são, portanto, não um fato excepcional, mas sim um 

acontecimento maior que mantêm vínculos com a cultura política institucional. 

Toda mudança de perspectiva deve levar em conta mudanças na cultura 

política. Estas, por sua vez, devem partir de uma detalhada cartografia dos 

sentimentos políticos implicados nas ideias e nas subjetivações presentes na 

ação política (p. 88). 

 

Conhecer a história possibilita – ou auxilia a - não repeti-la no presente. Por essa 

razão, neste capítulo recorrerei brevemente ao passado recente da infância e juventude 

pobres do Brasil para chegar a algumas das questões que têm atravessado a escolarização 

desta população que me foram relatadas e observadas nas escolas. A proposta de retomada 

histórica foi ficando mais viva em minha escrita ao perceber que algumas frases me 

acompanhavam fora das escolas, após conversas com professores e alunos. Eram, entre 

outras, falas sobre experiências de violência policial, de expulsões de alunos por 

solicitação das unidades escolares e de famílias que, por alguma razão, se negavam a 

comparecer às escolas para tratar deste âmbito da vida de seus filhos. A relação família-

escola é vivida de maneira conflituosa e gera, em muitos casos, mais um modo de 

segregação dos alunos, a exemplo de ocasiões em que as escolas se negaram a recebê-los 
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em razão de seus responsáveis não comparecem à escola para discutir situações de 

indisciplina. Nesse contexto, não parece pouco lembrar que  

[...] Não há outra forma de encarar o problema. Tudo tem que ser visto através 

de como o país se formou, de como o país é e de como o país pode vir a ser. 

Tudo isso se inclui na realidade da formação socioeconômica brasileira. O 

passado como carência, o presente como situação, o futuro como uma 

perspectiva (SANTOS, 1996/1997, p. 135). 

 

Assim, pensar este capítulo ganhou sentido a partir do desejo de dialogar com as 

equipes pedagógicas sobre situações com as quais lidavam e que não diziam respeito 

apenas às vidas singulares que por ali circulavam. Tinham relação, também, com as 

condições sociais daquelas pessoas, que diminuíam o acesso a direitos básicos, como 

moradia, alimentação e atenção especial à primeira infância, e que tornavam mais 

vulneráveis alunos e suas famílias. Estas, não podendo acompanhar seus filhos a partir do 

modelo exigido pelas escolas, ficavam ainda mais expostas à avaliação das equipes. 

É preciso reconhecer as marcas históricas que se traduzem, entre outras, em 

diferenças socioeconômicas, uma vez que “a escravidão marcou o território, marcou os 

espíritos e marca ainda hoje as relações sociais deste país” (SANTOS, 1996/1997, p. 135). 

Olhando ainda mais amplamente, lembra Wacquant (2008), a partir de Peter Hall, que “a 

presença de categorias socialmente ameaçadoras, culturalmente estigmatizadas e 

economicamente marginais no coração da cidade não é uma novidade histórica da nossa 

era, mas uma invariante da urbanização ocidental moderna” (p. 15). 

A pretensão de contextualizar questões sociais junto aos professores era a de que, 

situando parte de suas histórias em um universo de significados mais amplo, fosse 

possível “perceber a história na qual se constituem as escolhas que temos feito para 

buscarmos quais outras são possíveis” (MACHADO, 2011, p. 64). Era a aposta de que, 

com isso, aquelas vidas pudessem ganhar outros sentidos e, nesse caminhar, houvesse 

novas possibilidades de interação.  

Apesar de reconhecida, marcada e registrada, a questão da pobreza no Brasil é 

enigmaticamente persistente e nunca enfrentada sob a perspectiva da cidadania (TELLES, 

2013). Tratada como condição natural, destitui de voz e de direitos parte significativa da 

sociedade. Em relação ao adolescente em conflito com a lei, a explicação simplista para 

o ato infracional a partir de uma suposta condição de pobreza econômica e cultural de seu 

ator é lugar comum e retira a responsabilidade do Estado pela reprodução de uma 
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condição que, se não determina a violência, dificulta o acesso a outras alternativas de 

vida. Sobre essa justificativa, é possível sugerir que parece criar “um ‘álibi estrutural’ 

para se explicar o fenômeno e, ao mesmo tempo, reiterar a impossibilidade ou a 

inutilidade de qualquer intervenção direcionada contra os fatores condicionantes 

materiais e a inércia das coisas” (MÉNDEZ, 2008, p. 16).  

A partir de registros históricos, é possível afirmar que o retrato do atendimento 

ofertado pelo Estado à infância e juventude pobres no Brasil se deu, desde sempre, a partir 

da concepção de que seus comportamentos eram inadequados para o convívio social e de 

que tinham nada ou muito pouco a ser valorizado. A partir disto, as práticas de 

atendimento remetiam a padrões assistencialistas e punitivos, na lógica da correção 

moral.  

Esses padrões persistem, podendo ser encontrados na desvalorização da 

população periférica e nas afirmações de “formas consideradas corretas e verdadeiras de 

ser e de existir, [a partir das quais] forjam-se subjetividades sobre a pobreza e sobre o 

pobre; diz-se o que são e o que deverão ser” (COIMBRA; NASCIMENTO, p. 3). Tais 

compreensões sobre esta população estão presentes, entre outros, nas relações 

interpessoais, no acesso (desigual) à saúde e na educação (negada) de adolescentes que 

vivem em territórios periféricos e marginalizados como aquele que foi palco de meu 

trabalho profissional e estudo.  

De acordo com Neder (2009), a Lei do Vente Livre, datada de 1871, respondia a 

diversas pressões internacionais sobre o Brasil contrárias à escravidão que aqui insistia. 

A autora problematiza a relação entre a lei de 1871 e as concepções que pautaram as 

políticas de atendimento à infância e à juventude pobres no Brasil à época e ainda hoje. 

Dentre as intervenções políticas que propunham responder à pressão sofrida quanto à 

permanência da escravidão no Brasil, Neder registra o início das reformas políticas em 

1853, sendo de 1854 o decreto que inaugurou as instituições educacionais para a 

juventude pobre: o Instituto de Meninos Cegos e o Instituto de Meninos Desvalidos, este 

último voltado a meninos entre seis e doze anos de idade, a quem era oferecida a educação 

para o trabalho manual.  

Segundo a historiadora, o decreto respondia, também, “à conjuntura de grandes 

dificuldades para o fornecimento de trabalhadores por meio do tráfico negreiro” 

(NEDER, 2009, p. 77). Se, por um lado, havia o discurso da “libertação” dos filhos 
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nascidos dos então escravos, por outro, a política de atenção para esta população visava 

a dar conta da redução da oferta de mão de obra que estava atrelada ao fim da escravidão 

utilizando-se destas crianças para trabalhos manuais. Os filhos libertos das mulheres que 

permaneciam escravizadas eram responsabilidade dos “senhores de suas mães” até os 21 

anos de idade, período em que ainda podiam ter sua “força de trabalho” explorada. Sobre 

o período, a autora completa: 

Com efeito, a eficácia da ideologia burguesa de trabalho foi propalada na 

passagem para a modernidade nas duas margens do Atlântico. Em outras 

palavras, as políticas para assistir (educação e assistência social) ou reprimir 

(polícia e justiça) foram pensadas, projetadas e aplicadas tendo em vista a ideia 

de trabalho apropriada e repetida numa formação histórica marcada pelo 

trabalho escravo (ainda no período imperial) ou seus efeitos na ordem 

republicana recém-implantada, imediatamente após a Abolição da escravidão 

(NEDER, 2009, p. 81). 

 

O decreto de 1854, entre outras questões, regulamentou a reforma do ensino 

primário e secundário e ordenou que crianças até os 12 anos consideradas pobres, sem 

vestimentas para estar na escola ou que vivessem em situação de mendicância fossem 

recolhidas nas casas de asilo; depois de terminado o estudo de primeiro grau, eram 

enviadas a instituições onde aprendiam ofícios, “sempre sob a fiscalização do juiz de 

órfãos” (NEDER, 2009, p. 79).  

Até o final do século XIX, a atenção à infância e à juventude pobres se dava por 

meio de instituições de caridade e de ordem religiosa51, cujos objetivos poderiam ser 

descritos como o da educação moralizante, por meio da qual eram negadas as 

possibilidades de singularização dos atendidos em função da padronização e do controle 

de seus comportamentos. Instituições que poderiam ser descritas como “totalizadoras da 

experiência dos internos ao retirá-los [...] de todos os contextos que compõem sua 

existência e forjam sua subjetividade” (MACHADO, 2015, p. 75).  

O atendimento à infância pobre, compreendida como amoral, inculta, doente e 

perigosa, era pautado pela repressão, pelo viés religioso52 e a partir da concepção dos 

                                                           
51 A exemplo da Roda dos expostos, que acolhia crianças, permitindo que aquele que ali a deixava não fosse 

identificado. Presente em diversos países católicos, chegou ao Brasil por volta de 1730, através da Santa 

Casa de Misericórdia (RIZZINI, 2008, p. 111). 

52 “Num primeiro plano, devemos destacar o quanto a cultura religiosa (catolicismo romano) e os embates 

políticos e ideológicos [...] estabeleceram uma disputa com o Estado (tanto o imperial quanto o republicano) 

que vem tendo efeitos sobre a crença na capacidade ou eficácia política das instituições políticas estatais” 

(NEDER, 2009, p. 77). 
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trabalhadores do Estado como figuras parentais, quase como uma substituição dos pais 

naturais, tidos como incapazes de educar seus filhos, uma vez que “os sentimentos 

políticos de rejeição e indiferença em relação aos ingênuos 53  estavam dirigidos não 

apenas para os filhos de ventre livre, mas também para as suas mães” (NEDER, 2009, p. 

87). As políticas públicas variavam entre as posições escravistas – herança do passado 

ainda recente - e abolicionistas, o que dificultou ou impediu que práticas inclusivas 

ganhassem espaço, produzindo, ao contrário, “efeitos de abandono da juventude pobre no 

Brasil” (NEDER, 2009, p. 87):  

Os efeitos sociais, políticos e afetivos (sentimentos políticos – de justiça, 

direitos e identidades – implicados) [em relação ao nenhum-lugar (social) dos 

filhos (livres) de ventre de escravas] emolduram a experiência histórica 

brasileira e se apresentam como aspectos da permanência cultural de longa 

duração que continuam a influir sobre as políticas públicas destinadas a atender 

e assistir, a reprimir ou, simplesmente, abandonar a juventude e a infância 

pobres no país (NEDER, 2009, p. 78). 

 

Aqui, uma menção a diálogos surgidos nas formações para professores, momentos 

em que parecia possível localizar, na atualidade, rastros desse passado. Quando era 

discutida a história da responsabilização penal da juventude brasileira, um professor da 

escola B disse ser importante reforçar a todo o tempo que são os alunos negros os que 

mais sofrem com a violência policial e o encarceramento. Outra professora desta escola 

dizia de sua frustração com a “educação [pública] que não educa” e com a sociedade que 

mata, em especial, os jovens negros como ela, seus filhos e netos; contou que desejava 

que estes tivessem condição financeira para “crescer fora do Brasil”. Ao estudar a 

trajetória de adolescentes nas unidades de internação da extinta Febem – ou dos processos 

que levavam até lá, principalmente, jovens negros e pobres –, Violante (1984) discute a 

questão da produção dos sujeitos “marginais”, apontando para a importância de que as 

causas para esta condição não desconsiderem as construções políticas e sociais que criam 

a categoria do marginal, submetida à exclusão cidadã. Por isso, se faz tão necessário 

relembrar as condições que contribuem para a marginalização de tantos alunos das escolas 

públicas, a fim de que não lhes sejam atribuídas enquanto naturais marcas que lhes são 

impostas ao longo de suas vidas: 

[...] As variáveis causais essenciais para a compreensão da marginalidade são 

os processos econômicos. Entretanto, ao nível ideológico, produz-se uma 

                                                           
53 “Ingênuo” é, segundo, Neder (2009), o termo jurídico atribuído aos filhos das mulheres ainda colocadas 

em condição de escravidão que “tinha em vista, entre outras questões, a irreversibilidade do processo de 

extinção da escravidão e o afastamento dos perigos de reescravização” (p. 78). 
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explicação do fenômeno da marginalidade de modo a encobrir as verdadeiras 

relações de força que o produzem, isto é, relações entre classes contraditórias 

(VIOLANTE, 1984, p. 22). 

 

 O déficit do acesso à escola no final do século XIX era expressivo, com o registro 

de 19.067 matrículas para um número de 106.390 crianças (FALEIROS apud 

MACHADO, 2015, p. 78). Somado a isso, nos anos 1930 houve intensa imigração, o que 

ocasionou o aumento considerável e em curto prazo da população nas cidades. O 

trabalhador assalariado era sujeito tutelado pelo Estado, em oposição ao desempregado 

ou ao trabalhador informal, a quem era, na prática, negada a condição cidadã. Dá-se o 

nascimento de uma curiosa noção de cidadania, na qual não há a garantia de direitos ou 

igualdade do ponto de vista jurídico e os direitos sociais funcionam como recompensa 

pelo trabalho executado (TELLES, 2015). 

A educação passa a ser considerada importante para o crescimento do país e um 

meio para “moldar” os caminhos para o progresso. Desde então, escolarização básica é 

diferente em razão de seu público direto: enquanto à elite pretendia-se ensinar para a vida 

adulta, considerando os papeis sociais que teriam de assumir, aos mais pobres eram 

demarcadas as diferenças de origem; quando muito, o ensino pretendia prepará-los para 

algum ofício manual, reproduzindo a todo tempo a lógica de que “a escola para a classe 

trabalhadora sempre foi outra – uma escola para a disciplina do trabalho precoce e 

precário” (FRIGOTTO apud ROMAN, 2009, p. 89).  

Nesse contexto, Mauad (2013) chama a atenção para a distinção entre educação e 

instrução: a primeira, como função da escola, e a segunda - o ensino das habilidades para 

a vida social adulta -, mais diretamente vinculada ao lar. Nessa lógica, a estrutura familiar 

entra mais uma vez em questão: sua função é fundamental, pois tecerá as bases morais 

para o futuro adulto: “[...] a escola só poderia cumprir seu papel se a educação doméstica 

cumprisse a sua finalidade: o estabelecimento dos princípios morais [...]” (MAUAD, 

2013, p. 150). A ênfase dada à família no desenvolvimento da criança para o mundo 

reiterava a necessidade da assunção, pelo Estado, do objetivo de formação da infância 

considerada “abandonada” (moral ou legalmente): 

Sobretudo o abandono de ordem moral, invariavelmente ligado aos pobres, 

deverá ser combatido, pois a ele são associadas consequências indesejáveis 

para a sociedade, como a vadiagem, a mendicância e outros comportamentos 

viciosos que inexoravelmente conduziriam à criminalidade e ao descontrole; 

era o que se temia. A autoridade paterna, instituída pelo Direito Romano – o 

pater famílias – colide com a autoridade do Estado; perde seu caráter de 
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intocabilidade e passa a ser regulada pelo poder público (RIZZINI, 2008, p. 

24).  

 

Há a criação de políticas sociais para as crianças e os adolescentes que não 

estavam com suas famílias ou que as tinham em situação considerada irregular pelo 

Estado: órfãos, abandonados e infratores. Esta é uma marca importante na diferenciação 

entre os “marginais / pobres” e os “de boa moral / ricos”. Se o Estado definia aqueles que 

seriam moralmente incorrigíveis, muito em função da origem socioeconômica, e não 

oferecia condições para, de fato, alterarem os determinantes que os colocavam nesta 

“categoria”, a educação funcionava como mais uma forma de segregação, por meio da 

reiteração das marcas de exclusão.  

Acompanhei nas escolas e junto a demais serviços da rede de atendimento aos 

adolescentes considerações sobre o modelo das famílias atendidas e a busca por um 

formato idealizado, composto por pai, mãe e filhos que morem na mesma casa, vistam 

roupas “adequadas” e tenham um número de filhos compatível com sua realidade 

financeira. O cotidiano das práticas escolares em relação aos alunos em medidas 

socioeducativas e/ou tidos como indisciplinados, cujos “comportamentos violentos” eram 

antecipados no imaginário das equipes pedagógicas, e a vinculação feita pelos 

profissionais entre a “rebeldia” e a “família desestruturada”, pareciam indicar que persiste 

a ideia de que há famílias que, em função de determinada organização de seu espaço 

privado, são (e permanecerão) incapazes de educar seus filhos.  

A desqualificação destas famílias parece funcionar como justificativa para as 

dificuldades que as equipes profissionais encontram em relação aos atendidos. No limite, 

a responsabilidade por aquilo que não caminha bem fica terceirizada, localizada no 

público para o qual estas instituições trabalham, e suas práticas de atendimento ficam 

asseguradas de questionamentos. No que diz respeito à escola, colocar em questão 

práticas menos inclusivas se justifica na medida em que esta instituição 

[...] Revela, nas suas formas de ser, relações sociais e políticas, conteúdos de 

classe, valores, ideologia, que serão constitutivos das práticas dos professores. 

Essas mesmas condições institucionais são, na sua singularidade, constituídas 

também pela ação dos professores e outros profissionais que aí trabalham, 

convivem, se relacionam (AGUIAR; GALDINI, 2003, p. 88). 

 

Em meio ao contexto histórico retratado acima, de colocação da infância e da 

juventude pobres à margem da convivência social, é formulada a primeira legislação para 
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esta população. Malvasi (2012) diz que “a história do Brasil durante o século XX revela 

uma preocupação perene em intervir sobre infâncias, adolescências e famílias que possam 

de alguma forma representar perigo à sociedade” (p. 160). Enquanto o cuidado à criança 

rica prevalece no domínio do âmbito privado da família, há uma espécie de neutralização 

das famílias pobres e cada vez maior intervenção do Estado sobre elas. 

 Em 1923 nasce a política de proteção social aos “menores abandonados e 

delinquentes” 54 e a concepção de justiça juvenil, com a criação do Juizado de Menores 

em substituição ao Juiz de órfãos: “é neste momento que a palavra menor passa a se 

associar definitivamente a crianças pobres, a serem tuteladas pelo Estado para a 

preservação da ordem e asseguramento da modernização capitalista em curso” 

(BATISTA, 2003, p. 69).  

O primeiro Código de Menores (1927) responsabiliza, mais uma vez, o Estado 

pelo cuidado à infância “abandonada” por meio da institucionalização. Esta lei 

determinou o fim da Roda dos Expostos, extinguindo o anonimato do abandono das 

crianças, e definiu as medidas legais e os órgãos responsáveis pelo acolhimento 

institucional dessa população (SILVA, 1997). O Estado, ao assumir legalmente a 

responsabilidade pelo atendimento, o fez promovendo ou, ainda, ampliando a segregação 

de parte de sua população55. Nessa nova organização, surge o Comissário de Vigilância, 

que elabora os relatórios sobre os “menores” apreendidos:  

Pela legislação que vigorou no Brasil de 1927 a 1990 - o Código de Menores, 

particularmente em sua segunda versão -, todas as crianças e jovens tidos como 

em perigo ou perigosos (por exemplo: abandonado, carente, infrator, 

apresentando conduta dita antissocial, deficiente ou doente, ocioso, 

perambulante) eram passíveis, em um momento ou outro, de serem enviados 

às instituições de recolhimento. Na prática isto significava que o Estado podia, 

através do Juiz de Menor, destituir determinados pais do pátrio poder através 

da decretação da sentença de “situação irregular do menor”. Sendo a 

                                                           
54 “Surge o regulamento de proteção aos menores abandonados e delinquentes reconhecendo a situação de 

pobreza como geradora de crianças abandonadas e de jovens delinquentes”: Decreto nº 16.272, de 20 de 

Dezembro de 1923 - Artigo 24,  § 2º: Se o menor fôr abandonado, pervertido, ou estiver em perigo de o 

ser, a autoridade competente promoverá a sua collocação em asylo, casa de educação, escola de 

preservação, ou o confiará a pessoa idonea, por todo o tempo necessario á sua educação, comtanto que não 

ultrapasse a idade de 21 annos (PASSETTI, 2013, p. 354). 

55 “A educação e os internatos, em nome da educação para o mundo ou da correção de comportamentos, 

apresentam-se desempenhando um papel singular. Existem ao mesmo tempo como imagem disciplinar da 

sociedade – nelas os supostos desajustados deverão ser enquadrados – e imagem da sociedade transformada 

em ameaça – o lugar para onde ninguém pretende ir. Por isso mesmo são incapazes de equacionar soluções 

para o retorno dos encarcerados sem deixá-los estigmatizados ou tampouco poupar suas famílias da 

economia do crime, pois mais cedo ou mais tarde elas acabam participando da ilegalidade que se instala 

desde as prisões” (PASSETTI, 2013, p. 355).   
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“carência” uma das hipóteses de “situação irregular”, podemos ter uma ideia 

do que isto podia representar em um país onde já se estimou em 36 milhões o 

número de crianças pobres (ARANTES, 2004, p. 163). 

 

O Código de Menores foi reformulado em 1979; tal como o primeiro, não fazia 

diferenciação entre abandonados e infratores, além de reforçar a condição de pobreza 

material de seus atendidos, com a caracterização da Doutrina da Situação Irregular. 

Revisto nos anos de repressão da ditadura militar, o novo Código era marcado pelo 

controle dos “corações e mentes”: “as diretrizes da Política de Segurança Nacional 

buscavam estender seus tentáculos para todas as áreas da vida dos cidadãos e das 

instituições” (TRASSI, 2006, p. 89). Foi extinto com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), em 1990: 

Depois de mais de setenta anos de predomínio absoluto (1919 – 1990) de um 

modelo discricional pseudoprotetor, que tratava de forma indiferenciada o 

sujeito ativo e o sujeito passivo da violência, o processo de adequação das 

legislações nacionais à Convenção Internacional dos Direitos da Criança – 

CIDC56 – que, na América Latina teve início no Brasil, em 1990, inaugura uma 

nova etapa (MÉNDEZ, 2008, p. 21). 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente se baseia na Doutrina da Proteção Integral 

que, numa oposição à da Situação Irregular, declara os direitos básicos e fundamentais 

para a infância e a adolescência, além das políticas que devem assegurá-los. De acordo 

com esta lei, quando há privação de um ou mais direitos, devem ser aplicadas as medidas 

protetivas57, articuladas pela rede que constitui o Sistema de garantia de direitos. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente define as medidas socioeducativas, que não retiram 

                                                           
56 Segundo Méndez, “a verdadeira revolução cultural da CIDC reside no fato de ter alterado sensivelmente 

o caráter do vínculo que historicamente tem reinado na relação dos adultos e do Estado com a infância: a 

discricionalidade amparada na ideia da incapacidade total. Essa revolução cultural é tal, precisamente 

porque contradiz a ideia hegemônica relativa à bondade intrínseca da discricionalidade no tratamento da 

criança (assim como antes fora a dos escravos e das mulheres)” (2008, p. 26). 

57 Art. 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente define as medidas protetivas: I - Encaminhamento aos 

pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; II - Orientação, apoio e acompanhamento 

temporários; III - matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; IV 

- inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da 

criança e do adolescente; V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime 

hospitalar ou ambulatorial; VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 

tratamento a alcoólatras e toxicômanos; VII - acolhimento institucional; VIII - inclusão em programa de 

acolhimento familiar; IX - colocação em família substituta.  
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os direitos do adolescente em conflito com a lei, e preveem sua responsabilização pelo 

ato infracional. 

5.2 As medidas socioeducativas entram na escola 

As medidas socioeducativas são atribuíveis ao adolescente autor de ato 

infracional, podendo ser a ele também aplicadas as medidas protetivas. Quando em 

medida de internação, o adolescente perde o direito - certamente não menos importante – 

de transitar em liberdade, nenhum outro. O campo das medidas socioeducativas reúne 

diferentes poderes: aquele que apreende o adolescente, o que atribui e acompanha a 

medida e outro que faz o atendimento direto: 

O sistema socioeducativo constitui-se em um campo político complexo e que 

envolve diversos atores institucionais. Poder Judiciário, Ministério Público e 

Conselhos de Direitos; polícias e secretarias municipais e estaduais – 

principalmente áreas da saúde, assistência social e educação –, parcerias entre 

órgãos governamentais e não-governamentais (MALVASI, 2012, p. 159).  

 

Nas medidas socioeducativas de meio aberto – prestação de serviços à 

comunidade e liberdade assistida -, o sujeito é atendido pela equipe de técnicos sociais58 

na região em que habita, podendo permanecer em sua residência ao longo do 

cumprimento da medida. Por meio do acompanhamento dos profissionais, adolescente e 

família/responsáveis podem ter apoio para o acesso a benefícios socioassistenciais, ao 

mundo do trabalho, à escolarização, à cultura, entre outros direitos, a partir de um viés 

que compreende que o ato infracional pode estar relacionado à vulnerabilidade social do 

adolescente e de sua família.  

O trabalho articulado da rede de proteção e de garantia de direitos pode deixar 

menos isolados os profissionais que atuam no atendimento direto e contribuir para 

deslocar do adolescente o conceito de ressocialização como o mero evitamento da 

repetição do ato infracional. A coletivização das práticas e dos conhecimentos pode ajudar 

os profissionais a atuarem sob um viés que compreende que há variáveis que, se não 

                                                           
58 Art. 119: Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização dos 

seguintes encargos, entre outros: I - promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes 

orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social; 

II - supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua 

matrícula; III - diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de 

trabalho; IV - apresentar relatório do caso. 



92 
 

determinam, contribuem para a ocorrência do ato infracional e para a sua reiteração. O 

trabalhador pode, assim, se implicar no processo socioeducativo a partir do conceito de 

responsabilização, não mais o entendendo simplesmente enquanto o esforço pelo 

engajamento do atendido em uma “vida melhor”, quando as condições que o colocaram 

no caminho do crime dificilmente são alteradas. 59 

Uma leitura possível é a de que as medidas socioeducativas visam a reforçar os 

aspectos pedagógicos do atendimento ao adolescente e sua responsabilização, em 

oposição à punição, tendo sido estabelecidas cinco delas anteriores à internação. A 

perspectiva de responsabilizar o adolescente pelo ato infracional deve ser acompanhada 

do conhecimento de sua realidade social, familiar e comunitária, levando em 

consideração que o sujeito se desenvolve a partir de uma relação entre esses 

condicionantes. Portanto, ao olhar para o ato infracional, não apenas o aspecto individual 

deveria ser compreendido e trabalhado.  

Em bairros onde a vulnerabilidade social é realidade, como o território em que se 

deu este trabalho, a escola tende a ocupar um lugar central no cotidiano dos adolescentes, 

muitas vezes, “só competindo com bar e igreja” 60. São restritas as possibilidades de 

desenvolvimento e de demonstração das habilidades para os jovens que moram nesses 

locais; o investimento público é reduzido ou direcionado para atividades que não são 

consideradas atrativas pela juventude. Substâncias ilícitas podem ser comercializadas 

dentro ou na porta da escola e são, com frequência, consumidas no interior dela. As 

vivências de violências praticadas pelo mundo do crime e pela polícia, além de outras 

formas de injustiça, podem ter forte presença nessas comunidades. 

Nas escolas pesquisadas, eram frequentes as afirmações de profissionais de que 

“o ECA só deu direitos e nenhum dever para o jovem, que faz o que quer e sabe que não 

vai se prejudicar”. Quando estavam em pauta os direitos e os deveres dos adolescentes, 

estes, em alguns momentos, pareciam ter de fazer por merecer os primeiros e responder 

                                                           
59 Aqui, vale lembrar Wacquant (2008) e sua discussão sobre os guetos, quando aponta para o que seria 

quase uma condição de sua população: “morrer por morte violenta e ir para a prisão tornaram-se eventos 

absolutamente banais, daí resultando que o encarceramento é geralmente percebido como uma simples 

continuação da vida no gueto” (p. 38). O autor fala, especificamente, a partir de estudos feitos sobre regiões 

dos Estados Unidos, nos anos de 1980, mas que, certamente, se assemelham à realidade de muitos territórios 

brasileiros. É possível dizer que esta descrição reflete aquilo que os adolescentes me diziam perceber sobre 

a vida que levavam na periferia. 

60 Conforme já colocado no capítulo IV em relação ao bairro no qual estava localizada a escola D. 
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conforme os segundos, se portando a partir da expectativa dos adultos: serem obedientes 

e não questionadores. É possível sinalizar para a necessidade de esclarecimento dos 

profissionais que atuam nesse campo sobre princípios do trabalho socioeducativo que, ao 

conceber a prevenção como assumir a responsabilidade pelo o que se faz – ao invés de 

“sofrer as consequências” -, pode ajudar o adolescente a se implicar com o mundo: com 

outras formas de estar nele e de cuidar dele. 

O princípio da responsabilização tem a ver com a compreensão dos fatores que 

contribuem para a ocorrência do ato infracional. A partir disto, a prevenção da 

reincidência pode ser pensada como a atenção, também, para o mundo que cerca o 

adolescente. Méndez (2008) afirma que o Estatuto da Criança e do Adolescente 

representou um avanço legislativo de grande importância. Colocando em pauta a redução 

das diferenças no acesso aos direitos, o Estatuto pode contribuir para defender a igualdade 

das crianças e dos adolescentes e, com isso, também a possibilidade de que sejam gente, 

em contraposição à categoria de objeto tutelado:  

Os adolescentes deixam de ser responsabilizados penalmente pelo que são (é 

bom lembrar que a dimensão penal da responsabilidade deve ser medida pelas 

consequências reais que gera e não pelo mero discurso declarado), para 

começar a sê-lo unicamente pelo que fazem e isso só quando esse fazer implica 

uma infração às normais penais (MÉNDEZ, 2008, p. 21). 

 

O Estatuto a Criança e do Adolescente tem, portanto, um caráter simbólico 

importante de equalizar direitos. No entanto, é necessário lembrar que, em seu berço, a 

justiça social brasileira foi formulada a partir de um viés não igualitário, mas tutelar, no 

qual o acesso aos direitos sociais estaria vinculado à suposta proteção de um Estado 

apresentado como solidário (TELLES, 2015). Essa concepção persiste ao longo da 

história e tem se mostrado presente na atribuição e na manutenção da medida 

socioeducativa como meio para acesso aos direitos quando, em verdade, se trata da 

ligação do adolescente à justiça em função de infração cometida. Em relação às leis 

enquanto meios para a garantia de direitos, Arendt (2004) afirma: 

A segregação é a discriminação imposta pela lei, e a dessegregação não pode 

fazer mais do que abolir as leis que impõem a discriminação; não pode abolir 

a discriminação e forçar a igualdade sobre a sociedade, mas pode e na verdade 

deve impor a igualdade dentro do corpo político. Pois a igualdade não só tem 

a sua origem no corpo político; a sua validade é claramente restrita à esfera 

política. Apenas nesse âmbito somos todos iguais (p. 272). 
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Experiências compartilhadas por profissionais da rede de atendimento com os 

quais tive contato afirmavam certa tradição da justiça juvenil de não encerrar a medida 

socioeducativa do adolescente que não estivesse inserido na escola formal ou já finalizado 

o ensino básico. O Estatuto da Criança e do Adolescente reforça o direito ao ensino básico 

público61, entretanto, a imposição da escolarização como condição para a o encerramento 

da vinculação do adolescente com o poder judiciário parece reforçar a crença de que a 

educação (e, em alguns casos, o trabalho), apenas, possibilitaria a descontinuidade da 

trajetória infracional.  

Esta situação aponta para a permanência de uma “concepção dominante de 

marginalidade que localiza em última instância na vítima a causa de sua condição 

marginal de sobrevivência” (VIOLANTE, 1984, p. 64). São práticas que parecem manter 

a divisão dos adolescentes entre aqueles que são responsáveis, uma vez que estudam (e 

trabalham), daqueles que não o são porque não o fazem. A justiça juvenil parece, nessas 

situações, colaborar para a lógica que vincula a pobreza e a “família desestruturada” à 

delinquência62: 

As mais diversas concepções sobre juventude estão encharcadas de 

individualismo e moralismo. Tendo essa lógica sido aceita, atribui-se à Lei o 

poder de salvar o homem, uma vez que este estaria dominado por tendências 

perversas, haja vista sua incompletude. A ideia de moral, ao impor o referencial 

das leis, aponta para proibições e obrigações, para um “deve-se”, 

permanecendo atrelada a um sistema de julgamento e prescrições que impõe e 

naturaliza a oposição entre os valores de bem e de mal, considerados 

universais, absolutos e a - históricos (COIMBRA; NASCIMENTO, 2009, p. 

46). 

 

Técnicos de atendimento socioeducativo do território desta pesquisa contavam o 

que entendiam como pressões do judiciário para que promovessem a escolarização dos 

adolescentes. Tanto estes quanto as equipes escolares percebiam um crescimento no 

número de solicitações judiciais para relatórios sobre o aproveitamento escolar dos 

                                                           
61 Art. 4º: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária. 

62 Para aprofundamento no tema, sugiro a leitura: MIRAGLIA, P. Aprendendo a lição: uma etnografia das 

Varas Especiais da Infância e da Juventude. Revista Novos estud. - CEBRAP,  São Paulo ,  n. 72, p. 79-

98,  July  2005 .   Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

33002005000200005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 05/11/2016. 
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adolescentes, tendo por base a frequência e as notas obtidas. Sugiro que esses números 

sejam insuficientes para contar aos juízes a riqueza e os desafios do cotidiano escolar. 

O processo de aprendizagem pode ficar em segundo plano em relação à simples 

realização da matrícula dos alunos. Nesse contexto, aparecem histórias como a de 

Douglas, aluno da escola D, que tinha uma trajetória parecida com a de muitos 

adolescentes que cometem atos infracionais. Douglas não havia cometido ato infracional 

considerado grave ou sido novamente apreendido; cumpria medida socioeducativa de 

liberdade assistida há cerca de dois anos e não conseguia encerrá-la porque era, com 

frequência, expulso das escolas em que estudava. Era tido como um “aluno problema” 

na escola D, considerado “impossível” em função de como se relacionava com a equipe 

pedagógica, com espécies de ameaças, como apontar o dedo para a professora ou dizer 

que “sabia onde ela morava”. 

 Quando lhe perguntei os motivos de agir desta forma, me disse que o fazia para 

que não fosse expulso da sala de aula – entendia que, se os professores sentissem medo 

dele, conseguiria permanecer em sala e na escola. Douglas, sem poder contar com o 

auxílio dos professores, e encontrando grande dificuldade para aprender o que não sabia, 

desistiu. Também a escola o fez: o aluno permanecia nos corredores, pois nenhum 

professor o queria em sala. A matrícula estava garantida, a medida socioeducativa parecia 

ser cumprida e o adolescente aprendia, entre outras coisas, que a escola não era um bom 

lugar. 

Em muitas ocasiões, as situações de indisciplina ocorridas nas escolas foram 

atribuídas aos adolescentes que cumpriam alguma medida socioeducativa, ainda que não 

estivessem diretamente envolvidos. Douglas, mais de uma vez, contou que era culpado 

por brincadeiras que seus amigos haviam feito, como jogar refrigerante em alguém 

durante o intervalo. Quando questionada, a equipe escolar respondia que “ele já está 

marcado, já tem toda aquela história, é difícil pra a gente acreditar nele”. A trajetória 

escolar de Douglas, que era permeada por expulsões e registros de boletim de ocorrência 

feitos pela própria escola, era retomada frequentemente pela equipe pedagógica, 

parecendo bastante difícil que o adolescente pudesse reconstruir sua história enquanto 

aluno daquela instituição.  

Professores questionavam a compreensão que teriam os alunos sobre a escola: um 

lugar para aprender ou para socializar? A ausência de equipamentos que ofereçam 
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atividades de cultura, lazer e esporte nas periferias coloca esta instituição em um lugar 

central, devendo lidar com situações ocorridas dentro e fora dela, sem um processo de 

formação continuada ou acompanhamento do trabalho das equipes que, efetivamente, 

ofereçam sustentação no cotidiano. A demanda pela matrícula escolar, que é sentida como 

uma pressão tanto sobre a escola quanto sobre o aluno, parece dificultar ainda mais uma 

relação já endurecida entre a escola, o serviço de medidas socioeducativas e o 

adolescente. O efeito disto é, por exemplo, práticas que recaem sobre o aluno, como a 

ameaça de “contar para o juiz” seus comportamentos indisciplinados e, também, sua 

expulsão, já que, além de estar em medida socioeducativa, não consegue se adaptar a uma 

metodologia de ensino pouco atrativa. Essa prática parece produzir outro modo de 

exclusão de adolescentes que representam um incômodo social e que, segundo a equipe 

da escola D, “infelizmente, têm o direito de estudar sem a obrigação de serem bons 

alunos”.  

As escolas falavam da necessidade que tinham de saber se havia ali “alunos LA”, 

pois, diziam que precisavam se “preparar para lidar com ele”, o que, para alguns 

profissionais, significava ter atenção para qualquer intervenção em sala de aula que 

pudesse gerar alguma reação violenta do aluno -“vai que ele vem pra cima de mim, eu 

não sei o que ele fez lá fora”, disse uma professora da escola A. Para outros, era questão 

de saber que poderiam entrar em contato com o serviço de medidas socioeducativas ou 

com o centro de semiliberdade, vinculado à Fundação CASA, buscando um profissional 

que, esperavam, estaria melhor preparado para lidar com o “menor infrator”, uma vez 

que havia optado por trabalhar com este público, diferentemente de como a equipe escolar 

via a própria situação. Além disso, o técnico social, por acompanhar as medidas 

socioeducativas, representa o poder judiciário, sendo, no olhar as escolas, aquele que 

poderia punir o aluno com alguma sanção mais dura do que as ferramentas das quais 

dispunha, inclusive, no limite, com a privação da liberdade:  

[...] A projeção de características negativas no outro é um mecanismo 

socialmente poderoso na medida em que justifica a opressão. Essa atribuição, 

que não se dá aleatoriamente, mas informada por preconceitos e estereótipos 

sociais, determina a maneira como o poder será exercido. Portanto, a apreensão 

do significado do que ocorre na escola requer mais do que saber que há pessoas 

investidas de poder: é fundamental saber como elas o exercem e por que o 

fazem de determinadas maneiras (PATTO, 2015, p. 200).  
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A indisciplina aparecia como outro desafio para as equipes escolares que, muitas 

vezes, a entendiam como uma forma de desvio e de antecipação do ato infracional. 

Quando se deparavam com adolescentes com os quais não se entendiam preparadas para 

lidar ou cujos comportamentos avaliavam como inapropriados dentro da escola, as 

equipes pedagógicas recorriam ao Registro de Ocorrência Escolar, à suspensão, ao 

comunicado aos responsáveis, aos encaminhamentos para o Conselho Tutelar e à 

transferência da matrícula.63 Enfim, a “formas de controle social perverso da juventude, 

que funcionaria, ao mesmo tempo, como uma forma específica de socialização, que 

percebe os jovens como incompletos, instáveis, e por isso mesmo mais perigosos” 

(MORAES, p. 5). Ficando tudo no aluno, o que restava para a equipe escolar avaliar sobre 

o próprio trabalho? 

Nessa perspectiva, o “fracasso escolar” tende a ser concebido como resultante 

de “distúrbios de personalidade” ou de obstáculos – sejam eles orgânicos, 

afetivos, familiares ou culturais – que afetam o indivíduo isoladamente 

considerado; as relações entre professores e alunos, por sua vez, tendem a ser 

vistas em abstração do entorno institucional em que ocorrem e dos 

condicionantes políticos e ideológicos que sobre elas incidem (CARVALHO, 

2015b, p. 407, destaque do original). 

 

Uma professora da escola D dizia ter dúvidas sobre como lidar com Pablo, um 

aluno que, apesar de tirar apenas notas altas, era considerado o “pior de todos”, pois 

depredava a escola, tendo, na mais grave das situações, colocado fogo nas cortinas da sala 

de aula. Após algumas conversas e observações, levantamos a hipótese de que Pablo 

apresentava aqueles comportamentos apenas quando não podia ter aula em razão da falta 

de algum professor. Na ocasião em que a escola avisou que o suspenderia por cinco dias, 

em razão de indisciplina, a professora contou que o aluno se colocou de joelhos 

“implorando pra não ser suspenso”. Na ocasião, ela entendeu que, porque ele não tinha 

por onde circular e por sua rede de amigos estar relacionada à escola, ele não suportava 

não frequentá-la. A escola era o local de expressão de seus afetos e de fazer laços sociais. 

Ele gostava, inclusive, de participar das aulas (!). A equipe escolar insistia em colocar luz 

naquilo que considerava mais problemático no aluno. Por fim, não podendo dialogar 

                                                           
63 “Nessa lógica, a ordem deve ser estabelecida, qualquer movimento em que surjam vestígios do caos 

presente na estrutura social deve ser extirpado, e para efetivar esse processo é necessário encontrar 

culpados, responsáveis por atitudes que destoem de regras preestabelecidas. É dessa forma que muitas vezes 

o outro se torna, em potência, um inimigo” (FEFFERMANN, 2006, p. 103). 
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sobre o que ocorria, a escola solicitou a transferência da matrícula de Pablo para outra 

unidade de ensino.  

5.3 Outros modos de olhar para o adolescente que “escapa” 

Na escola, o diálogo é relevante porque pode ser um convite para o 

reconhecimento da alteridade, permitindo novos lugares sociais a partir do que se é 

individualmente. Ao convocar o aluno a falar – sabendo que é verdadeiramente escutado 

e que aquilo que fala tem valor -, há o reconhecimento de sua importância e, talvez, a 

possibilidade de que apareça ao mundo não mais correspondendo a “expectativas sociais” 

de uma suposta personalidade desviante. De uma pessoa a quem antes era relegado o 

estigma de infrator ou de alguém apenas “difícil”. Esta aproximação pode representar a 

possibilidade de aluno e escola construírem novos combinados para a convivência, uma 

vez que é  

[...] Através das práticas de cidadania que se faz a passagem da natureza para 

a cultura, tirando o outro do indiferenciado e inominado, elaborando sua(s) 

identidade(s), construindo o(s) seu(s) lugar(es) de pertencimento e integrando-

o(s) por inteiro nesse espaço em que a experiência do mundo se faz como 

história (TELLES, 2013, p. 52). 

 

Dentro de um contexto considerado reprodutor de uma série de violências, os 

profissionais da educação se veem com “uma enorme responsabilidade moral: a de 

civilizar uma vila, uma coletividade, uma cidade, um estado, um país e, em nossos dias, 

todo um mundo que inexoravelmente se globaliza” (COSTA, 2005, p. 1265). 

Responsabilidade imensa, assumida solitariamente. A realidade das condições de trabalho 

dos profissionais das escolas públicas brasileiras não pode ser desconsiderada ao se 

pensar a educação ofertada a seus alunos.  

Se essas condições podem não justificar um processo de aprendizagem menos 

potente, ao menos, dá pistas para entender a complexidade do campo: “sem tempo para 

criar formas de enfrentamento, as condições de trabalho têm levado muitos professores 

ao adoecimento, com pedidos de licença médica, abonos, faltas, uso de medicação para 

dormir e viver” (MACHADO, 2011, p. 62). As equipes das escolas em que estive diziam 

ter de trabalhar dentro de um contexto social violento e com uma juventude cujos valores 

morais eram considerados diferentes daqueles que carregam os profissionais, tornando o 

trabalho pedagógico algo para o qual não se sentiam preparados.  
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Arendt (2014) afirma que a crise é não podermos usar as mesmas respostas para 

antigas questões. Como perguntas que ainda não podiam ser formuladas, os profissionais 

não se provocavam a dar novas respostas. Os motivos para as notas baixas e as faltas dos 

adolescentes ficavam vinculados somente a eles, individualizando um problema de 

caráter social. Deixa-se de olhar para as relações do aluno com e na escola. O professor 

parece ficar retirado de um lugar potente no processo de ensino, se tornando “o 

instrumento da reprodução das desigualdades sociais em nível escolar” 

(TRAGTENBERG, 2012, p. 79). Vira um “salve-se quem puder” e, “nesse caso, inventar, 

experimentar, ou pensar diferente pode ser arriscado” (TIBÉRIO, 2013, p. 14).  

O percurso histórico convida a olhar para modos de pensar e de se relacionar que 

não são aleatórios: memórias do passado contam do tempo atual. Se a educação é o 

caminho para a autonomia (FREIRE, 2015; SCHMIDT, 2008), ao reconhecer que somos 

possíveis reprodutores de histórias de segregação e coerção, há uma convocação para 

pensar se, de fato, nos autorizaremos a acompanhar esse trajeto ou se seremos autores da 

construção de olhares que considerem o outro alguém - um indivíduo importante, potente 

e autônomo.  

Considerando esta realidade, a escola precisa ser convocada a assumir uma 

posição protetora em relação aos alunos e a promover este como um lugar que possa “dar 

às pessoas a chance (temporariamente, por um curto espaço de tempo) de deixar o seu 

passado e os antecedentes familiares para trás e se tornarem um aluno como qualquer 

outro” (MASSCHELEIN; SIMONS, 2014, p. 31). 

A questão da liberdade, conforme pensada por Arendt, é importante no campo 

da educação escolar em razão de como aparece vinculada ao mundo e às pessoas: não se 

trata de uma liberdade interna ou da liberação para se fazer o que se deseja, sem 

considerações para com os demais. Não é, portanto, uma liberdade para si, mas uma que 

se responsabiliza pelo mundo; é a possibilidade de “[...] chamar à existência o que antes 

não existia, o que não foi dado nem mesmo por um objeto de cognição ou de imaginação 

e que não poderia, portanto, estritamente falando, ser conhecido” (ARENDT, 2014, p. 

198). 

A liberdade para Arendt está diretamente relacionada à ação e à política, uma 

vez que sua experiência só se dá por meio de palavras e de realizações, e apenas no mundo 

público; por isso, “sem um âmbito público politicamente assegurado, falta à liberdade o 
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espaço concreto onde aparecer” (ARENDT, 2014, p. 195). Não sendo possível de ser 

concebida no espaço restrito da casa, a liberdade necessita de organização política que 

permita sua realização, ficando impedida quando o mundo compartilhado não pode ser 

lugar para a ação e para o discurso: 

[...] Parece seguro afirmar que o homem nada saberia da liberdade interior se 

não tivesse antes experimentado a condição de estar livre como uma realidade 

mundanamente tangível. Tomamos inicialmente consciência da liberdade ou 

do seu contrário em nosso relacionamento com outros, e não no 

relacionamento com nós mesmos (ARENDT, 2014, p. 194). 

 

Acima de tudo, a liberdade está relacionada à ação – à criação de alguma coisa 

que seja inédita no mundo, condição fundamental para a vida humana: “a ação, com todas 

as suas incertezas, é como um lembrete sempre presente de que os homens, embora 

tenham de morrer, não nasceram para morrer, mas para iniciar algo novo” (ARENDT, 

2005, p. 194, destaque do original). Portanto, vinculada à ação, a liberdade remete à 

natalidade e ao milagre64, que é o evento capaz de interromper os automatismos65:  

Não há, pois, na perspectiva do pensamento político de Arendt, algo que se 

possa assemelhar a uma conquista definitiva da liberdade ou a um lugar onde 

ela se possa instalar de forma estável e duradoura. E, por mais importante que 

seja a estabilidade de uma estrutura política que favoreça seu aparecimento no 

mundo, ela não reside no já instituído, mas na sempre renovável possibilidade 

instituinte da ação (CARVALHO, 2015a, p. 85). 

 

A partir desta concepção, a liberdade aparece em Arendt (2014) como 

“virtuosidade”, que é “[...] a excelência que atribuímos às artes de realização [...], onde a 

perfeição está no próprio desempenho e não em um produto final que sobrevive à 

atividade que a trouxe ao mundo e dela se torna independente” (p. 199). Sendo produto 

dos humanos, à ação não é possível prever resultados. Daí que a autora enfatize a 

importância da liberdade enquanto ato, ou seja, do momento em que se dá.  

                                                           
64 “Todo ato, considerado, não da perspectiva do agente, mas do processo em cujo quadro de referência ele 

ocorre e cujo automatismo interrompe, é um ‘milagre’ – isto é, algo que não poderia ser esperado. Se é 

verdade que ação e começo são essencialmente idênticos, segue-se que uma capacidade de realizar milagres 

deve ser incluída também na fama as faculdades humanas” (ARENDT, 2014, p. 218). 

65 “A verdade é que o automatismo é inerente a todos os processos, não importa qual possa ser sua origem: 

é por isso que nenhum ato, nenhum evento isolado, podem jamais, de uma vez por todas, libertar e salvar 

um homem, uma nação ou a humanidade. É da natureza dos processos automáticos a que o homem está 

sujeito, porém no interior dos quais e contra os quais pode se afirmar através da ação [...]” (ARENDT, 

2014, p. 217). 
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Essa passagem faz lembrar as tantas investidas dos alunos, muitas vezes negadas 

por alguns gestores escolares que pediam uma espécie de previsão dos resultados daquilo 

que os adolescentes desejavam tentar de diferente na escola. Aquelas formas de 

experimentações para as quais pedíamos autorização, é possível sugerir, portavam a 

possibilidade de criar algo novo, cujo fim não poderia – e nem deveria – ser antecipado, 

sob o risco de impossibilitar a ação antes mesmo de iniciada. 

 Os modos como são direcionados e encaminhados os temas dentro da escola, 

como cada sujeito é convidado a fazer parte, são importantes, pois é nesse encadeamento 

de cenas que vai sendo construído o ambiente pedagógico, em certa forma, livre das 

muitas formas de pressões sociais colocadas sobre os alunos, em especial, aqueles em 

conflito com a lei.  

Outra característica da liberdade é a de que atua por meio de princípios, que são 

universais – tais como a honra, a excelência, o medo e o ódio -, e se mostram no mundo 

através da realização da ação. Assim, são os inspiradores do ato realizado - os iniciam e 

os mantêm66: 

A liberdade ou o seu contrário surgem no mundo sempre que tais princípios 

são atualizados; o surgimento da liberdade, assim como a manifestação de 

princípios, coincide sempre como ato em realização. Os homens são livres – 

diferentemente de possuírem o dom da liberdade – enquanto agem, nem antes, 

nem depois; pois ser livre e agir são a mesma coisa (ARENDT, 2014, p. 199, 

destaques do original).  

 

 Há um princípio que Arendt afirma como fundamental: a coragem. Diz que é 

necessária para que o sujeito saia do espaço privado, coloque em segundo plano suas 

necessidades vitais - individuais - e vá a público expor a si e as suas ações. Quando o faz, 

corre riscos, pois é possível que emita opiniões ou aja de modos que destoem daquilo que 

socialmente se pratica ou espera – e isto, certamente, pede coragem. Exige coragem, 

enfim, se ocupar do mundo que, na atualidade, é um “domínio onde a preocupação para 

com a vida perdeu sua validade” (ARENDT, 2014, p. 203). 

                                                           
66 “O desígnio da ação varia e depende das circunstâncias mutáveis do mundo; identificar uma meta não é 

uma questão de liberdade, mas de julgamento certo e errado. [...] A ação, na medida em que é livre, não se 

encontra nem sob a direção do intelecto, nem de baixo os ditames da vontade – embora necessite de ambos 

para a execução de um objetivo qualquer -; ela brota de algo inteiramente diverso que, seguindo a famosa 

análise das formas de governo de Montesquieu, chamarei de um princípio” (ARENDT, 2014, p. 198).  
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 O aluno, quando apresenta qualidades diferentes daquelas que se espera ou se 

tolera com maior facilidade – e, aqui, aponto para aqueles que conseguem expressar suas 

ideias e refutar concepções que mais dizem de certo olhar para suas características físicas 

e sociais do que para seus atributos -, ele destoa. A escola deve ser tanto o lugar que 

possibilita o exercício da liberdade, enquanto ação, quanto cuidar deste aluno, que pode 

ficar dolorosamente exposto em sua diferença: 

Assim, destoar dos valores e padrões da maioria significa ter de suportar o 

estranhamento, a reprovação ou até o desprezo daqueles com os quais se 

convive. Isso traz consigo também a solidão, talvez mais difícil ainda de 

suportar. Nesse sentido, resguardar a criança em sua singularidade exige 

também protegê-la contra situações sociais insuportáveis (ALMEIDA, 2009, 

p. 112).  

 

A educação se dá “no tempo entre o nascimento biológico e o momento no qual 

os novos poderão ativamente assumir sua liberdade” (ALMEIDA, 2009, p. 104). A 

liberdade significa uma oportunidade para a criação de espaço para relações e 

experiências que não estão de pronto permitidas dentro de uma organização social como 

a moderna, que determina quem se é e o que se deve fazer a todo o momento:  

Essa liberdade do ser humano é um desafio para a educação. Certas 

necessidades são dadas e podem ser atendidas de modo mais ou menos 

eficiente, mas, quando tratamos da liberdade, nos movemos num campo que 

exige mais do que competências técnicas – uma esfera em que as decisões que 

tomamos dependem do nosso julgamento, dos nossos princípios, daquilo que 

queremos e da forma que encontramos para viver com os diferentes 

(ALMEIDA, 2009, p. 9). 

 

Praticar a liberdade não se resume ou restringe a procedimentos que a escola 

adota, como o faz com as técnicas de ensino. Nela, como no mundo, a liberdade não deve 

ser entendida como uma instância individual que simplesmente ensina a pessoa a decidir, 

quando muito, a partir de algumas opções que lhe são mostradas; não se trata, como já 

colocado, de apoiar posições individualistas. Pensar a liberdade na escola significa tomá-

la como a apresentação, aos alunos, do mundo que compartilham. De como o adulto 

assume sua responsabilidade perante o mundo e permite, no cotidiano, que o aluno aja no 

âmbito coletivo. Permitir, no que se refere a esta pesquisa, que o adolescente pudesse 

testar e se responsabilizar por aquilo que iniciou, mas cujos resultados não poderia 

controlar. 
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Caminhar junto ao conceito de liberdade apresentado por Arendt não é tarefa 

fácil. Tem sido uma escolha contrária àquela que normalmente é apresentada, inclusive, 

no âmbito da educação escolar, onde o controle e a predeterminação das atividades soam 

como uma forma de cuidado. Educar pode ser parte de uma relação amorosa e, 

principalmente, corajosa, uma vez que “a imprevisibilidade do futuro é amedrontadora, e 

precisamos confiar, sem ter garantias, que um novo início será sempre possível e que ele 

está nas mãos dos seres humanos, capazes de fazer o absolutamente inesperado, o 

milagre” (ALMEIDA, 2009, p. 116). A escola pode contribuir com o mundo na medida 

em que possibilita ao aluno outras formas de habitá-lo, o que passa por permiti-lo agir 

sabendo que não há como controlar os efeitos. O final do caminho é sempre uma 

incógnita, e é por isso que mais importa o caminhar.  
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VI. DESENVOLVENDO O TRABALHO 

Se chamamos existência a esta vida própria, contingente e finita, a essa vida 

que não está determinada por nenhuma essência nem por nenhum destino, a 

essa vida que não tem nenhuma razão nem nenhum fundamento fora dela 

mesma, a essa vida cujo sentido se vai construindo e destruindo no viver 

mesmo, podemos pensar que tudo o que faz impossível a experiência faz 

também impossível a existência.  

Jorge Larrosa 

 

As situações que desafiam cada unidade escolar são, ao mesmo tempo, 

particulares e plurais: dizem respeito às relações estabelecidas entre alunos, professores 

e demais membros da equipe pedagógica e são, também, parte da dinâmica de um mesmo 

sistema que, ao regulamentar, exerce influência nas possibilidades de ampliação e de 

estreitamento das margens de trabalho. Os modos de aceitar e de fazer contraposição a 

estas influências, é possível sugerir, são constituídos pelas maneiras de compreendê-las, 

o que provoca respostas particulares a cada equipe das diversas unidades de ensino.  

Nas escolas que participaram desta pesquisa, como é possível supor que ocorra 

em outras da rede de educação, havia a concepção, por parte dos profissionais, de que 

ensinar é transmitir conteúdo e que o aluno tem menos a oferecer em comparação com o 

adulto 67 . Esta percepção contribui para situações como a de alunos cujas vozes 

desaparecem e professores cujo saber e autoridade não podem ser exercidos.  

Neste capítulo, descrevo os processos dos quais fui parte nas escolas, a fim de 

sinalizar um quadro – singular e, também, plural - dentro do contexto da educação pública 

e as alternativas que fomos criando para que os participantes se expressassem, auxiliando 

para que novas experiências pudessem ganhar vida. Optei por reunir os relatos de modo 

plural, sem identificar as pessoas ou as escolas nas quais apareceram. Decidi por este 

formato, pois as narrativas compartilhadas por meus interlocutores, fossem de alunos ou 

professores, eram bastante semelhantes dentro de seus grupos, mudando apenas o ator da 

                                                           
67 “As teorias pedagógicas do século vinte, de forma geral, centraram-se neste vínculo: só se aprende aquilo 

que é ensinado; não se pode aprender sem que alguém ensine. E o processo educativo pode, então, ser 

tomado em uma perspectiva científica, dando segurança ao professor sobre como ensinar e como avaliar o 

aprendizado de cada aluno. A questão é que este controle sobre o aprendizado, através do ensino, leva a 

uma homogeneização: o objetivo é que todos aprendam as mesmas coisas, da mesma maneira” (GALLO, 

p. 2).   
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ação ou da expressão, e não o conteúdo de fato, que sinalizava para complicações comuns 

dentro do campo da escolarização pública.  

Além disso, interessa aqui relatar o que foram estas experiências: fazer grupos 

com alunos de diferentes idades e com professores de escolas da rede estadual de ensino 

para refletir e propor mudanças para a escola, dentro da escola. Foram, primeiramente, 

experiências de arriscar romper padrões ou, dito de outro modo, experiências para 

provocar o pensamento.  

6.1. Ser aluno 

Antes de descrever os grupos desenvolvidos com os alunos, penso ser importante 

apresentá-los: dizer sobre como entendiam a adolescência, o fato de estudarem em 

determinada escola, as experiências que viviam nela e os marcava. Neste ponto de minha 

escrita, me dedico a dividir muito daquilo que os adolescentes levaram aos grupos. Tentei, 

ao máximo, relatar o que me contaram respeitando seus pontos de vista.  

De maneira geral, quando era pedido que falassem sobre suas impressões a 

respeito da escola, os alunos primeiro falavam sobre os professores e demais membros da 

equipe pedagógica; num segundo momento aparecia o que mais a escola poderia ser para 

eles - as brincadeiras, as amizades, os namoros. Nos primeiros encontros, contavam que 

percebiam seus professores cansados e estressados; tinham a impressão de que eles não 

os compreendiam e, muitas vezes, os desestimulavam a aprender. Com muitos deles, 

diziam que a relação era vivida de modo bastante difícil, pois com xingamentos, aulas 

restritas à cópia dos conteúdos colocados na lousa e, em algumas ocasiões, violência física 

- “tem professor que já bateu e já apanhou de aluno”, contou um adolescente da escola 

A. Descreviam muitos destes professores como pessoas com as quais não conseguiam 

dialogar. Educadores não reconhecidos, legitimamente, enquanto tal68. Com o tempo, 

falavam que gostavam daqueles que os ensinavam com paciência, respondiam suas 

perguntas e sabiam seus nomes.  

                                                           
68 Aqui, peço licença para uma breve digressão sobre um modo de entender a diferença entre ser educador 

e ser professor. Diz Rubem Alves (2016): “[...] Educadores, onde estarão? Em que covas terão se 

escondido? Professores, há aos milhares. Mas o professor é profissão, não é algo que se define por dentro, 

por amor. Educador, ao contrário, não é profissão; é vocação. E toda vocação nasce de um grande amor, de 

uma grande esperança” (p. 14).  
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Entendiam que alguns profissionais tratavam de modo diferente os alunos tidos 

como comportados. Descreviam uma sensação de injustiça, pois a punição, conforme a 

viam, era arbitrária, não ficando claro o motivo da diferenciação feita em relação aos 

alunos. Relatavam que o fato de não se sentirem acolhidos e respeitados contribuía para 

que causassem as situações das quais as equipes se queixavam - brigas, xingamentos e 

depredação da escola, por exemplo. Diziam, também, que o fato de os profissionais 

lidarem de forma punitiva com eles fazia com que buscassem continuamente novas 

maneiras de enfrentá-los: houve relatos de alunos que trancaram professores na sala de 

aula, outros sobre discussões e agressões verbais entre docentes e discentes e, em algumas 

ocasiões, explosões dentro da escola de bombas caseiras que soltavam tinta ou faziam um 

barulho bastante alto. 

Os adolescentes se percebiam reprimidos nas músicas que gostavam e nas roupas 

que vestiam. Encontravam caminhos para dar sentido às experiências de sofrimento: mais 

de um aluno disse que, por não se sentir compreendido por nenhum adulto – em casa ou 

na escola –, se colocava em situações de risco (que eram, para ele, o uso de drogas e a 

pixação). Em mais de uma escola disseram que gostariam de organizar palestras para pais 

e professores para falar que precisavam ser ouvidos e aceitos; explicariam que muitas 

vezes se colocavam em situação vulnerável ou eram agressivos porque se sentiam 

desamparados e incompreendidos. Falavam que gostariam de compartilhar com os 

adultos outros ensinamentos que, por serem adolescentes, somente eles possuíam. 

Era comum que não vislumbrassem a possibilidade de dialogar com os 

profissionais. Diziam que estes reclamavam de suas atitudes, mas não lhes davam a 

oportunidade de se defender ou se justificar, convocando seus responsáveis à escola 

sempre que haviam feito “alguma coisa errada”. Isto ampliava neles a sensação de 

desvalor, a experiência de ter uma voz que não podia ser falada e ideias que não podiam 

ou mereciam ser compartilhadas. Dava-lhes a convicção, conforme contavam, de que, 

independente do que fizessem, estariam “do lado errado”. Por sentirem que não eram 

importantes e que suas opiniões não eram ouvidas, não se entendiam responsáveis pelo 

espaço escolar.  

Por vezes, o fato de receberem advertências da escola ocasionou agressões físicas 

em casa. Esta questão raras vezes gerou questionamentos das equipes pedagógicas; para 

alguns profissionais, era como se o aluno soubesse que “corria o risco de apanhar” ou 
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que a agressão fosse uma forma de prevenir problemas futuros. Schilling69 afirma algo 

que parece ser um aviso: quando a escola não considera e faz da educação um direito 

humano, quando não toma para si ensinar e aprender, passa a se assemelhar à prisão “e, 

nas prisões, há rebeliões” (p. 6). Em um dos grupos, um aluno disse que sentia “cada vez 

mais raiva quando isso acontece. Só faz eu querer piorar, ficar ainda mais difícil”.  

Nos grupos que realizamos nas escolas, algo ficou especialmente marcado em 

mim: era como se alguns adolescentes pudessem se perceber apenas (ou principalmente) 

a partir das histórias que contavam sobre eles, sem que pensassem sobre quem eram, 

realmente, ou sobre quem desejavam ser. Como ganhavam mais atenção para o que 

faziam de “errado”, de maneira geral, os alunos colocavam pouca luz sobre o que sabiam 

ou sobre o que viam como suas características mais potentes. Muitas vezes, foi importante 

repetir para os adolescentes as qualidades que tinham – algo que buscávamos fazer 

rotineiramente. Importante, também, reforçá-las para as equipes pedagógicas, a fim de 

que pudessem atentar para as qualidades de seus alunos.  

Com esta realidade, parecia um desafio para os adolescentes conceber que as 

relações escolares pudessem ser trabalhadas a partir do diálogo, da responsabilização 

coletiva e da invenção de alternativas à punição, pois a escola que conheciam não 

norteava suas ações a partir destes princípios. A capacidade de imaginar e de criar 

daqueles alunos parecia, em alguma medida, relacionada ao modelo de trabalho e à 

acolhida das equipes escolares em relação às suas ideias: era preciso que os adultos 

acreditassem que era necessário e possível reconstruir as relações escolares e investir nos 

alunos, uma vez que suas negativas dificultavam ou impediam que novas práticas fossem 

concretizadas. 

Correia (2010), de maneira que me parece bastante bonita, resume o que Arendt 

afirma sobre o que considera o direito humano fundamental de agir no mundo e de não 

ser colocado à parte: o direito de poder pertencer e de fazer do mundo um lar tem relação 

com o testemunho do mundo social sobre o que se faz e o que se fala. Seria, assim, a 

possibilidade “de construir o mundo e combater a própria mortalidade com o fulgor das 

                                                           
69 SCHILLING, F. Indisciplina, violência e o desafio dos Direitos Humanos nas escolas. Programa ética 

e cidadania construindo valores na escola e na sociedade. Disponível em: 
http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/flavia_schilling/flavia_schilling_indisciplina_viol_desafio_dh

_escolas.pdf. Acesso em 20/10/2015. 
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ações e das palavras” (p. 814). Os grupos com os alunos buscaram, além das reflexões 

coletivas, possibilitar a estruturação de intervenções nas escolas, onde pudesse entrar em 

campo a participação ativa e atuante dos adolescentes e, também, a indicação, para as 

equipes pedagógicas, daquilo que seus alunos pensavam e sentiam em relação ao espaço 

escolar. O pedido que faziam era o de receber, também, “um pouco desse respeito”, como 

disse uma aluna da escola D em relação àquilo que os professores lhe exigiam. 

6.2. “Fazer alguma coisa” 

Aquele que vem ao mundo deve ser recebido por adultos que, responsável e 

amorosamente, possam e desejem acolhê-los (ARENDT, 2014). Esta é uma forma de 

cuidado com o mundo compartilhado. Realizar grupos com os adolescentes teve por 

objetivo provocar a escola para esta forma de atenção em relação aos alunos. Questionar 

padrões. Se, a princípio, este espaço era entendido como para “dar voz aos adolescentes”, 

hoje é possível afirmar que tal coisa não existe. Eles têm voz. Tratou-se de criar com eles 

formas de se fazerem ser escutados.  

O ponto de partida da equipe em que eu trabalhava foi o de que os alunos eram 

ótimas fontes para desvendar a escola e sugerir modos de melhorá-la. Uma proposta foi 

apresentada aos adolescentes logo nos primeiros encontros: a construção coletiva de 

intervenções a partir dos seus saberes e desejos. O objetivo final era criar caminhos para 

que a vivenciassem em novas potencialidades. O que seria essa construção não estava de 

pronto definido: a equipe de trabalho se propunha a ir para os grupos com os alunos como 

para um encontro que comportava muitas possibilidades dentro de um campo, este sim, 

definido - a escola pública. 

Trabalhar em grupo com os alunos foi uma escolha. Uma aposta de que esta 

metodologia permitiria que a identidade dos participantes poderia ser pensada em um 

processo continuado e coletivo. A intenção foi a de evitar a individualização das questões 

relacionadas a comportamentos, ou seja, de uma lógica que justifica nos alunos os 

desafios que são efeito, também, das relações interpessoais e institucionais vividas na 

escola. O grupo possibilita que os participantes reflitam sobre a própria identidade e sobre 

o mundo ao mesmo tempo em que percebam que compartilham dúvidas e anseios que são 

vividos, também, pelos colegas. Os enfrentamentos deixam de ser individuais e passam a 

ser plurais, tornando mais fácil de serem percebidos, falados e trabalhados.  
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De partida, foram propostas discussões sobre a unidade escolar e a participação 

dos adolescentes dentro dela a partir de temas que o grupo fosse definindo, a cada 

encontro, como importantes: violência, polícia, drogas, sexualidade e outros. Nem sempre 

os alunos tinham respostas para aquilo que os incomodava ou sugestões de ação com as 

quais conseguiriam se engajar; o mais importante nesse processo era que, a partir dos 

temas que compartilhavam, refletissem e olhassem “para dentro e para fora”, se 

comprometendo, pouco a pouco, com outras possibilidades de responder aos desafios 

vividos dentro da escola. Falar e escutar dava aos participantes a percepção de serem 

sujeitos que possuíam habilidades, desejos, ideias, sugestões – algo que nem sempre 

estava claro ou podia ser percebido por eles, conforme contavam.  

Estes grupos foram inicialmente imaginados pelas gestões escolares como um 

espaço que reforçaria as regras de convívio e que teria a função de “orientar os alunos 

indisciplinados e violentos”. Alguns profissionais verbalizaram que escolheriam “os 

alunos mais difíceis” para a composição dos grupos, com a expectativa de que o 

deixariam de ser após terem passado pelo projeto. Pontuávamos que a proposta não era 

disciplinar ou “corrigir” os adolescentes, mas possibilitar que pensassem sobre temas que 

os atravessavam cotidianamente e que, por diferentes motivos, eram calados e nunca 

discutidos. 

De outro lado, alguns professores e gestores não compreendiam o fato de 

trabalharmos “com os alunos mais difíceis”, pois entendiam que os “bons alunos” 

deveriam ser beneficiados com um projeto desenvolvido na escola e que os 

indisciplinados não aproveitavam o que acontecia ali, uma vez que muitos continuavam 

se comportando diferentemente do que a equipe pedagógica desejava. A alternativa criada 

para que fosse possível realizar algo além de continuar justificando o investimento nos 

alunos – em todos os “tipos” deles - foi ampliar os grupos, aderindo a algumas das 

sugestões das equipes escolares para que também participassem os alunos considerados 

comportados. Outra invenção foi a promoção de rodas de conversa nas escolas, para as 

quais levávamos convidados para debater temas específicos com alunos e profissionais.  

Falar, nos grupos, poderia ser um meio para que os alunos dessem novos sentidos 

para as experiências difíceis que viviam e, a partir da discussão coletiva, praticassem 

ações que possibilitassem vivências mais conectadas à vida. Às gestões, era afirmado pela 

equipe em que eu trabalhava que quaisquer mudanças seriam consequência de como as 
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conversas eram incorporadas pelos participantes e que os adultos poderiam apoiar esse 

movimento dos alunos. Sob esta concepção, todos poderiam “mudar” em conjunto. 

Apresentar os grupos com alunos a partir desta compreensão era, também, 

reafirmar a possibilidade de aprendizagem por meio da relação interpessoal. Afirmar que 

há um tipo de conhecimento que está conectado às experiências particulares e coletivas e 

que possui o potencial de promover importantes ensinamentos.  Dizer, mais uma vez, da 

importância do trabalho com alunos nos quais as equipes escolares não conseguiam 

investir, pois, como diz Gallo (2012), “qualquer relação, com pessoas ou com coisas, 

possui o potencial de mobilizar em nós um aprendizado, ainda que ele seja obscuro, isso 

é, algo de que não temos consciência durante o processo” (p. 3).  

Todos os participantes eram convidados pelo professor mediador escolar e 

comunitário. Quando compareciam pela primeira vez, eram informados que poderiam 

optar por permanecer ou não ali e que as informações trocadas no grupo eram sigilosas. 

Depois disso, novos convites eram feitos pelos professores ou pelos próprios 

adolescentes. Com o desenvolvimento dos encontros, foi possível a construção de um 

vínculo de confiança entre os participantes, constatado, entre outros, pelo fato de que os 

adolescentes estavam presentes no horário combinado e que, quando não podiam 

participar, avisavam ou justificavam. Em pouco tempo, a equipe de trabalho foi 

convocada pelos alunos à posição de facilitadora de espaços onde suas vozes pudessem 

ser faladas. Para continuar os planejamentos e a comunicação, foram organizados grupos 

de conversa em um aplicativo de telefone celular70. 

Após as conversas iniciais, questionávamos os alunos sobre seus incômodos em 

relação à escola e o que imaginavam que poderia ser feito para resolvê-los ou como 

comunicá-los à equipe pedagógica. A partir das questões “o que você pensa sobre a 

escola?” e “como gostaria de participar dela?”, a cada encontro, novas ideias ganhavam 

força. Foram muitos grupos até que surgisse alguma sugestão que acreditassem que 

deveria tomar corpo. Depois que era entendido o que desejavam desenvolver enquanto 

                                                           
70 Esta foi uma novidade desde a última vez em que eu havia trabalhado diretamente com adolescentes fora 

dos centros de privação de liberdade. As novas tecnologias vão aparecendo no trabalho e nos provocando 

a pensar. Foi interessante e importante me colocar na posição de questionar se faria parte ou não do grupo. 

Fui convidada pelos alunos a colocar em prática o que eu falava aos professores – que é preciso ser criativo, 

ser desafiado e aceitar o novo.  
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intervenção na escola eram traçados os passos até que pudessem apresentar suas propostas 

à gestão. 

Enquanto davam opiniões e narravam suas experiências, o reconhecimento do 

grupo testemunhava a importância que cada um carregava e ampliava a percepção de que 

eram pessoas singulares e insubstituíveis. Gallo diz que “[...] educar significa lançar 

convites aos outros” (p. 15). Hoje, não parece exagero afirmar que os convites que eram 

feitos nos grupos alargavam a vontade dos alunos de participarem do cotidiano da escola 

e das relações que nela eram tecidas.  

As propostas foram variadas: planejar festas, fazer um grêmio estudantil, escrever 

um jornal71 ou fanzine, promover reuniões com professores para resolver divergências, 

ocupar e cuidar de espaços da escola, promovendo neles atividades educativas, entre 

tantas outras. As ideias eram desenhadas pensando, passo a passo, o que seria necessário 

para tirá-las do papel. Eram pensados, inclusive, os argumentos que deveriam ser 

apresentados à escola para que fossem autorizadas. Eram solicitadas reuniões e escritas, 

coletivamente, cartas que foram entregues à gestão escolar. 

Em algumas escolas, durante o processo de levantar e debater sugestões, foram 

convidados para participarem do grupo profissionais da gestão e professores que os 

alunos entendiam que os ajudariam. Nestes encontros, os adolescentes demonstraram 

contentamento por terem a oportunidade de pensar junto com a equipe pedagógica, 

sentindo que compartilhavam, a partir do mesmo lugar, espaço e pensamento. Os 

encontros com os gestores das escolas foram particularmente importantes para os alunos. 

Eram momentos de apreensão, porque o caminho até a direção, no dia a dia, se não fosse 

via indisciplina, era longo e com restrito contato. Nessas ocasiões, alguns gestores 

pontuaram que a possibilidade de as atividades ocorrerem estava relacionada ao 

comportamento dos alunos: eles deveriam melhorar as notas e a relação com os 

funcionários.  

A aceitação da gestão escolar foi uma variável relevante sobre o desenvolvimento 

das ações. Nas escolas em que a direção aceitou discutir e ceder espaço para as 

intervenções dos alunos, ainda que com dúvidas e alguma desconfiança, as atividades 

                                                           
71 Sobre o jornal, veio como ideia de um aluno da escola C, que já havia participado desse tipo de projeto 

em uma escola municipal. Ele nos disse que o jornal “era tão bom que nem parecia de escola pública”. 
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tomaram corpo e deram lugar a outras, promovendo a criação de ações culturais e de lazer 

dentro da escola.  

A partir de uma atividade concentrada, diversos aspectos das relações escolares 

puderam ser problematizados. Pouco a pouco, os alunos passaram a definir metas e a se 

responsabilizarem por elas. Alargavam e fortaleciam os caminhos para se comunicarem 

com as equipes pedagógicas e confirmavam que “a educação é, necessariamente, um 

empreendimento coletivo” (GALLO, p. 1).  

Com o passar do tempo, contavam que se sentiam mais pertencentes à escola. Para 

muitos, era a primeira vez que atuavam coletivamente ali, a partir de discussões de suas 

vivências e da exposição de suas ideias e talentos – muitos dos quais nem imaginavam 

possuir. A partir desta dinâmica, foi possível criar relações de co-responsabilização e os 

participantes passaram a se preocupar com suas posturas e com as dos colegas. Cada etapa 

foi um processo de construção, o que possibilitou que, quando algo não corresse bem, 

pudéssemos falar abertamente sobre o fato.  

As experiências escolares se somam às que os adolescentes têm em outros espaços 

de suas vidas e marcam suas identidades. Refletir com eles sobre o direito à participação 

na escola foi uma aposta de ser esta uma forma de aproximá-los da noção de que cuidar 

do mundo é um modo de cuidar de si. Ao perceberem o próprio valor – e que não eram 

“lixo” -, intervinham no espaço escolar enquanto um direito assumido: o de construir 

uma escola da qual fossem, verdadeiramente, parte. Apostamos que este poderia ser um 

caminho possível ao encantamento necessário para o desejo de os alunos cuidarem do 

espaço que compartilhavam na escola.  

A equipe escolar pode ajudar a construir novas formas de relação dentro da escola 

e de mediação dos conflitos que nascem ali. Aceitar o convite para repensar as práticas 

escolares representa a tomada da posição de um adulto confiável e confiante em sua 

função educadora – de autoridade, a partir da concepção arendtiana do termo72 -, que 

contribui para a construção de práticas que possam ser alternativas aos ciclos de violência.  

Arendt diz que a criança chega ao mundo na condição de estrangeiro, uma vez que 

o mundo já existia antes de seu nascimento. Para a autora, a partir da ação e do discurso, 

se dá um segundo nascimento, que denomina de natalidade. Este termo – este nascimento 

                                                           
72 A questão da autoridade será melhor trabalhada no capítulo seguinte. 
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ativo - carrega a possibilidade de construção de novas histórias. Por isso, tem grande 

importância a possibilidade de agir no e sobre o mundo e de ser por isto publicamente 

reconhecido. Correia (2010) reforça, a partir das considerações de Arendt, que “aquele 

que não se decide a agir, a nascer de novo para o mundo, depois de haver nascido para a 

Terra, porta consigo, por seu nascimento, uma pergunta sem resposta sobre seu quem, sua 

identidade [...]” (p. 814). Quando o ciclo de repetição das impossibilidades pode ser 

quebrado e é permitido que se seja aluno – no sentido daquele que aprende e, também, 

ensina -, um novo lugar social pode ser construído. Esta importância tem relação direta 

com o reconhecimento que todos necessitam de ser alguém. Uma pessoa. Uma vida que 

deve ser vivida. 

6.3. Ser professor 

No percurso de minha escrita, pareceu importante tomar os olhares das equipes 

pedagógicas sobre aquilo que reconheciam enquanto suas experiências de trabalho. 

Escrever sobre o contexto escolar somente a partir do ponto de vista dos alunos poderia 

me levar a desconsiderar dimensões que contribuiriam para compreender essa complexa 

configuração73. Por isso, neste ponto trarei as experiências de professores que me foram 

relatadas por eles em reuniões formativas e, também, em conversas nos corredores das 

escolas. Falas que expressavam o que entendiam sobre o que vivenciavam ali e sobre a 

própria profissão. Nas linhas abaixo, dialogando com alguns autores, apresento a escola 

pelo olhar dos profissionais. 

A mesma condição parecia ser vivida por professores e por alunos: a de não serem 

importantes. Esse cenário os deixava, ao mesmo tempo, solitários e carregados de 

experiências de impotência. É certo que aqui não se trata de justificar as violências 

nascidas no ambiente escolar e pelas mãos dos atores institucionais; trata-se da busca por 

compreender o que há, nesta relação, sobre os fatores que constituem o cotidiano escolar 

para que seja possível pensar em modos de fortalecer as equipes pedagógicas para a 

interação com seus alunos.  

                                                           
73  Ao abordar esse tema, é preciso considerar questões do universo escolar – enquanto política de 

atendimento – e da unidade escolar a partir de onde os professores me falavam. É importante considerar o 

contexto no qual se dão as experiências profissionais cotidianas: o território e as relações que ali ocorrem 

não são determinantes do processo pedagógico mais ou menos exitoso, mas, certamente, o influenciam. 
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Uma sensação de injustiça era reafirmada continuamente pelos profissionais, 

vinculada às condições de trabalho, à localização das escolas em bairros vulneráveis - que 

contam com uma rede reduzida de possibilidades e de atrativos à juventude - e à 

organização política do sistema de ensino, que atribui baixos salários aos profissionais. 

Entre tantos outros, um questionamento se mostrou bastante presente aos 

professores com os quais trabalhei - dizia respeito a uma relação entre o desejo de ser 

docente e as reais condições de trabalho: quanto o primeiro poderia, tendo força, se 

sobrepor ao segundo e não influenciar negativamente na vontade e no empenho em 

ensinar e em se relacionar com os alunos? Eram frequentes as falas de professores sobre 

serem desvalorizados, desejando melhores condições de trabalho e relações cotidianas 

mais colaborativas. Com a atribuição de “ensinar limites para uma juventude que não 

aprendeu o que é isso”, percebiam-se responsabilizados individualmente – solitariamente 

- pelos insucessos de todo o processo de escolarização (COSTA, 2005).  

Sentiam-se desafiados por uma “nova juventude”, entendendo que os “valores 

dos adolescentes de hoje mudaram” e que não havia possibilidade de trocarem 

experiências com eles. Entendiam que suas metodologias de ensino não faziam sentido e 

que os alunos não mais se adaptavam à escola em razão de seus interesses residirem em 

outros lugares, como namoros, música e consumo de drogas. Descreviam o processo de 

socialização dos adolescentes como bastante distinto do deles, colocando diferenças que 

lhes pareciam difíceis de conciliar. Era como se o passado dos professores não 

encontrassem lugar na atualidade dos alunos, ficando os primeiros sem repertório que os 

pudesse conectar com os últimos.  

Vivia-se a transmissão e a troca de experiências de vida como uma 

impossibilidade. Alguns professores, como nas unidades B e C, definiam a escola como 

um lugar de “professores do século XX e alunos do século XXI” 74. Vistos como tão 

diferentes, faltavam pontos de contato entre o repertório cultural destes adultos e aquele 

que os alunos carregavam. Alguns compreendiam que a instituição escolar não havia se 

                                                           
74 Azanha (2006) afirma que a instituição escolar sofreu alterações consequentes às mudanças sociais e 

culturais ocorridas ao longo do tempo. Estaria em pauta o acompanhamento destas mudanças, em oposição 

ao insistente discurso que as culpabiliza pelo fracasso do sistema de ensino: “instituições sociais não são 

organismos e é muito discutível considerá-las, metaforicamente, como tais. Sem nenhuma dúvida, a 

instituição escolar de ontem é diferente da instituição escolar de hoje, mudou a clientela, mudaram os 

professores, mudaram as práticas escolares, etc. Mudaram também valores, condições sociais, políticas, 

econômicas, etc” (p. 98). 
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adaptado às mudanças culturais e sociais de maneira a dialogar com aquilo que os alunos 

apresentavam. Entendiam, também, que parte dos professores deveria rever suas 

metodologias de ensino para minimizar as distâncias, mas que muitos não o faziam por 

falta de interesse ou de conhecimento.  

Nas situações que envolviam desentendimentos entre alunos e professores, estes 

solicitavam à gestão escolar a repreensão daqueles. Como muitas das condições que os 

haviam provocado não mudavam, pois tinham relação com as condições estruturais e 

humanas da escola, as situações retornavam repetidas vezes. Ainda que muitos 

professores compreendessem que os alunos apenas reagiam aos profissionais que os 

xingavam ou ameaçavam, a expectativa era a de que se contivessem, pois deveriam 

“respeitar os mais velhos”. Havia uma frequente convocação para um tipo de autoridade 

que defendiam que o professor deveria ter perante o aluno e que o obrigaria a respeitar a 

ordem. No entanto, nenhuma – ou quase nenhuma - relação com o trabalho docente era 

feita em relação à notável distância que estavam de conseguir esta dita autoridade. 

Pais e mães eram responsabilizados por aquilo que os adolescentes praticavam 

dentro e fora da escola. Para muitos profissionais, o respeito que os alunos não 

demonstravam tinha relação com a família que, em casa, não ensinava seus filhos. Como 

eram convocados apenas para serem orientados, saberem das indisciplinas, das notas 

baixas e das ausências, as conversas com essas famílias pareciam intensificar o conceito 

de “família desestruturada”, como se não pudessem ser também referências positivas para 

os adolescentes ou como se a escola não pudesse se aproximar delas por caminhos mais 

colaborativos.  

Não entendendo as famílias como pontos de apoio, os professores contavam que 

eram convocados a assumir responsabilidades que não eram suas. Por vezes, não 

consideravam como da escola o dever de lidar com comportamentos de alunos que 

exigiam “intervenções mais duras e limites mais claros”. Sentindo que eram ameaçados 

ou afrontados pelos adolescentes, solicitavam a intervenção de outros profissionais da 

escola: inspetores, coordenadores e gestores.  

Em sua tese de livre docência, Schilling (2012) retoma temas e conteúdos 

trabalhados por ela, se ocupando, fundamentalmente, dos direitos humanos e da violência 

(ambos na educação escolar). Em uma passagem, a autora coloca o professor, tomando a 

si mesma como exemplo, ocupando um lugar em sala de aula, por vezes, relacionado a 
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certa fragilidade, no sentindo de se expor ao estar em um lugar diferente daquele ocupado 

pelos alunos: 

Nós, como professores, expomos nosso corpo, ocupamos um lugar – no espaço 

e no tempo – diariamente. Ocupar um lugar e expor o corpo é algo difícil, algo 

que mobiliza. Expor o corpo é expor sua vulnerabilidade. Sua fragilidade. 

Como fazer para que nosso frágil corpo não sofra violência, quando exposto, 

quando ocupa um lugar – separado? Ou como ocupá-lo, no Brasil, sem cair no 

autoritarismo, na repressão, gerando mais violência? O que é autoridade? 

(SCHILLING, 2012, p. 116). 

 

Dizendo sentir medo em relação a alguns alunos e sofrer com a falta de respaldo 

para o trabalho, muitos professores entendiam que eram desrespeitados pessoal e 

profissionalmente. Ao compreenderem que alguns adolescentes se comportavam de 

maneira repreensível e continuavam na escola, professores de todas elas entendiam que 

seus próprios direitos não eram garantidos. No dia a dia, estas relações ganhavam 

dimensões vividas como tristes e violentas pelos alunos e pelos profissionais. Em alguns 

casos, estes lidavam com aquilo que viviam por meio de punições “para baixo” (alunos) 

e de cobranças de “ações mais firmes” de quem estava “acima” (gestão). 

As metodologias que as gestões escolares adotavam para resolver conflitos entre 

professores e alunos, muitas vezes, ampliavam a sensação de injustiça para ambos os 

grupos. Professores da escola B contavam que lhes era solicitado que, ocorrendo 

divergências com os alunos, as relatassem por escrito à gestão. Diziam não ter notícias 

do que era feito a partir de seus registros e que, além de ficarem com uma atribuição a 

mais – escrever sobre a situação -, aquilo que para eles era um problema não era resolvido. 

Nesta e em outras escolas, o fato de a equipe docente não se perceber amparada pela 

gestão exercia importante efeito em sala de aula. Via-se como a imagem de um espiral, 

com a repetição de antigas fórmulas que não provocavam novos movimentos. Era como 

a dificuldade de respirarem novos ares pedagógicos: como as divergências com os alunos 

não eram, aos olhos dos professores, solucionadas de forma a responsabilizá-los, 

recorriam às ferramentas que tinham em mãos, como retirá-los de sala, não atender às 

suas dúvidas ou reprová-los nos conselhos de classe. 

Professores falavam em polarizações: adolescentes que se encaixavam nas regras 

e nas expectativas da escola, em oposição àqueles que não se enquadrariam, nem no 

presente e nem no futuro, em função da trajetória infracional – que tendia a ser um fator 

decisivo, aos olhos de alguns professores, na vida do adolescente. Nesta posição ficava 
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também o aluno que apresentava comportamentos tidos como inadequados, por 

rejeitarem as regras, e sentidos como violentos. Uma vez que as demandas eram, em sua 

maioria, comportamentais, apareciam pedidos de encaminhamento aos “especialistas”, 

que corrigiriam os modos de ser dos adolescentes. 

Sentindo que sabiam ou que podiam muito pouco, as equipes convocavam a figura 

do psicólogo ou a do psiquiatra, que entendiam que conseguiriam compreender e tratar 

das questões que os adolescentes apresentavam. Sobre a lógica que justifica 

comportamentos tidos como desviantes como sendo do campo da saúde mental, Rosa e 

Vicentin (2010) afirmam: “vimos detectando uma crescente utilização do aparato ‘psi’ na 

gestão das problematizações e dos conflitos que setores da juventude vêm colocando no 

campo social, como é o caso, em São Paulo” (p. 111).  

Carvalho (2015b) chama a atenção para o fato de que, ao situar no aluno o motivo 

para as dificuldades do campo escolar, a escola retira de si a responsabilidade por aquilo 

que se passa e perde de vista que, ao fazê-lo, contribui para promover as situações com 

as quais sofre: 

Do ponto de vista das práticas escolares, mais do que escrever um estado prévio 

ou constitutivo do sujeito, o “diagnóstico” - seja em sua versão “científica”, 

seja na modalidade de um ajuizamento escolar – opera, assim, como poderoso 

meio de realização de suas próprias profecias (CARVALHO, 2015b, p. 408).  

 

Pontos de venda de drogas cercavam todas as escolas. Os “fluxos” (bailes funk) 

eram frequentados por grande parte dos alunos, sendo feitas muitas imagens pelos 

profissionais sobre estes espaços como lugares nos quais interessaria aos adolescentes 

apenas o consumo abusivo de drogas e as relações sexuais. Diziam que o uso e o tráfico 

dentro da escola estariam mais explícitos, como se os alunos entendessem que não 

precisariam mais esconder essas práticas dos olhos dos adultos. Houve relatos sobre 

alunos vendendo drogas na frente de professores, dentro da sala de aula. Outros, sobre 

situações em que adolescentes, quando pegos fumando maconha na escola, admitiram o 

uso e, em pelo menos um caso, também a venda. A sensação de que os alunos não temiam 

possíveis repreensões da escola certamente desafiava as equipes pedagógicas, que se 

percebiam sem a possibilidade de intervir. Entendendo que não provocavam receio, os 

adultos se viam “de mãos atadas”. Nessas situações, a resposta era, em geral, solicitar 

intervenções da força policial, por meio da Ronda Escolas, ou do Conselho Tutelar.  
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Quando o tema era medidas socioeducativas, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente despertava reticências, quase raiva nos profissionais. Diziam que esta lei 

garante “só direito, nenhum dever para os adolescentes”. Relatavam que não podiam 

expulsar um aluno “LA” (como denominavam aquele que estivesse em cumprimento de 

medida socioeducativa), pois o juiz não os autorizava. Assim, muitas equipes criavam 

alternativas para resolver o que entendiam como os desafios que tinham relação com o 

comportamento do aluno, este alguém impossível de controlar. Uma delas, bastante 

frequente, era solicitar a transferência de matrícula para outra escola – ou seja, se não 

podiam expulsar os alunos, criavam situações nas quais a transferência de matrícula se 

tornava a melhor alternativa e convenciam os responsáveis a fazer o pedido de vaga em 

outra unidade de ensino. 

Professores sentiam-se desafiados quando sabiam que havia algum aluno em 

cumprimento de medida socioeducativa em sala, dizendo não entender como lidar com 

comportamentos que o aluno poderia apresentar, como a recusa em fazer alguma lição ou 

em não usar o celular durante a aula. Era comum que professores solicitassem à gestão 

escolar para que fossem informados sobre a presença de alunos com trajetória infracional 

e dos atos por eles cometidos. Tinham a ideia de que, conhecedores dessas informações, 

poderiam manejar suas respostas, não se colocando em situações de enfrentamento – e 

risco. Em uma formação realizada na escola A, uma das professoras exemplificou dizendo 

que, se o adolescente havia passado pela Fundação CASA, então, havia sido violento e 

poderia sê-lo novamente: “vai que um dia ele vem com uma faca na mochila e eu chamo 

a atenção dele. Se eu sei que ele fez um crime, eu vou ficar na minha, vou deixar ele no 

canto dele”.  

Ao mesmo tempo, relatavam que os comportamentos dos alunos que não 

cumpriam medida socioeducativa eram iguais ou muito parecidos com os daqueles que 

cumpriam: as situações apresentadas como mais desafiadora eram o uso de maconha 

dentro da escola, a evasão em horário de aula e o desrespeito em relação ao professor75. 

Nesses casos, era bastante similar o modo como a gestão de cada escola lidava com as 

questões: se o adolescente, mesmo em cumprimento de medida socioeducativa, se 

comportava adequadamente, a equipe tendia a “deixá-lo em paz”; por outro lado, se fosse 

                                                           
75 Xingamentos, violências física e verbal e outros. Houve, também, situações consideradas ameaçadoras 

mais difíceis de serem classificadas, como o caso de um adolescente que mostrou a embalagem de 

camisinha para uma professora que, em resposta, registrou um boletim de ocorrência contra o aluno. 
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indisciplinado, as represálias eram iguais aos dos demais alunos considerados 

indisciplinados, em especial, em relação aos pedidos para transferência de matrícula.  

O ato infracional era, muitas vezes, como a confirmação de uma identidade tida 

como violenta que o aluno indisciplinado também carregava, embora “ainda” não tivesse 

sido apreendido pela polícia. A atuação de algumas equipes pedagógicas, pautada na 

compreensão sobre uma suposta identidade que alguns alunos carregavam, faz pensar 

numa 

Conversão, portanto, do juízo moral em regra pública, transformando 

diferenças sociais em critérios discriminadores na dimensão pública da vida 

social. É nessa conversão que são construídas as figuras do “outro” que, por 

sua diferença de estilo de vida e forma de existência, está fora das regras da 

vida social e que, portanto, deve ser mantido à distância, sob vigilância 

(TELLES, 2013, p. 70). 

 

Alguns professores falavam sobre colegas que não se interessavam pelos alunos, 

que eram “grosseiros” e violentos com estes, física e/ou verbalmente. Ao apontarem 

estas questões, também reclamavam das condições de trabalho e das longas jornadas nas 

escolas. No entanto, diziam se empenhar para romper tais amarras que produziam a 

repetição da paralisia pedagógica: elaboravam projetos, trabalhavam para além das horas 

remuneradas, discutiam, riam, abraçavam. Diziam que não eram omissos às dificuldades 

do professor da escola pública, mas que o aluno não deveria ser responsabilizado por elas, 

e que possuíam um papel importante na vida de meninos e meninas cujos direitos haviam 

sido negligenciados dentro e fora dos muros da escola.  

De qualquer forma, para os mais e para os menos propositivos, era sensível que 

os professores sentiam falta de espaço para falar de suas demandas, que ficavam caladas 

e sem a possibilidade de ganhar novos significados e caminhos, dependendo quase 

exclusivamente da vontade do professor para, sozinho, refletir sobre a situação 

pedagógica. 

Há uma correlação de circunstâncias formando o que, no limite, aparece 

simplesmente enquanto problemas que devem ser repassados a terceiros. Na escola, o 

adulto pode apoiar o desenvolvimento do adolescente a partir da troca de experiências, 

do olhar que respeita e de práticas de cuidado, promovendo a valorização de si mesmo e 

do outro. Esta posição perante o aluno parece necessitar de um engajamento do 

profissional para a compreensão das particularidades que formam as histórias dentro da 
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escola que, por sua vez, têm relação com o mundo social – portanto, não são apenas 

individuais.  

Esse outro modo de perceber o que se passa alimenta relações onde o aprendizado 

pode ser desejado e o contato com o outro faz crescer. É um ensinamento que tive com 

muitos professores que conheci, ou seja, de que mesmo o aluno “difícil” tem uma história 

para contar que, muitas vezes, aparece em atos, não (apenas) em palavras. Para isto, tem 

se mostrado importante que haja tempo e disponibilidade para pensar, problematizar, 

discutir e criar intervenções alternativas que ajudem a não justificar comportamentos 

enquanto algo que não deveria existir e que persiste tão somente porque o outro – o aluno 

- insiste em não mudar.  

Tempo é algo que muitos professores dizem ter dificuldade para encontrar no dia 

a dia do trabalho da escola pública em razão de como as aulas são estruturadas e das 

múltiplas jornadas que assumem. As próximas linhas trazem mais sobre esta, que é, 

também, uma dimensão de “ser professor”. 

6.4. “Um lugar para desabafar” 

Este item do capítulo dialoga com os encontros que tive com professores para a 

discussão de temas relacionados às escolas e à educação. O título que utilizo é uma frase 

verbalizada por um professor participante de um deles que buscava explicar que ali, em 

seu espaço de trabalho, era disto que ele e os demais precisavam: “um espaço para 

desabafar, pra falar das coisas que a gente vive aqui na escola”. Para falar sobre as 

experiências cotidianas com os alunos e com os colegas que eram vividas por eles, tantas 

vezes, como bastante desafiadoras e desgastantes.  

Para promover espaços que facilitassem a reflexão sobre a prática educativa, 

foram propostos encontros nos quais pretendíamos, a equipe na qual eu trabalhava, a 

partir de nossa presença frequente na escola, estabelecer, pouco a pouco, “uma relação 

com os professores cuja finalidade é investigar, pensar em hipóteses, ampliar o campo de 

análise e discutir ações em relação às problemáticas apresentadas” (MACHADO, 2008, 

p. 2).  
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As formações para professores foram oferecidas como meio para a reflexão sobre 

a prática profissional e ocorreram durante os ATPCs76, que são espaços já destacados na 

agenda semanal das escolas para formação e planejamento. Não houve continuidade em 

todas as escolas, considerando dificuldades com as agendas e, principalmente, uma 

aparente desmotivação ou desinteresse, por parte da gestão escolar, em relação ao espaço 

proposto por nós – o que se deu especialmente na escola C. Nesta, após algumas 

tentativas, minha equipe de trabalho entendeu que era importante oferecer a atividade, 

mas deixá-la ocorrer à medida que fosse possível e caso houvesse interesse, uma vez que 

o caráter voluntário do espaço formativo sempre foi uma condição defendida enquanto 

possibilidade de provocar os professores para a implicação nas reflexões. 

Nas escolas A, B e D, na ocasião da apresentação da proposta dos encontros, havia 

por parte das gestões a expectativa de que nós, os “especialistas”, diríamos como os 

professores deveriam atuar. Havia, ao mesmo tempo, nossa tentativa de sair deste lugar 

para poder dialogar sobre temas que, de fato, fossem vividos como urgentes. Ao definir 

como estruturaria uma proposta de trabalho que fosse de educação, criação e 

compartilhamento, foi preciso pensar a relação que a equipe na qual eu trabalhava 

estabeleceria com os professores. Se eu me colocasse no lugar de “especialista” e daquela 

que resolveria o que os professores entendiam como problemas graves, talvez o diálogo 

fosse menos proveitoso. Talvez eu não facilitasse a circulação da palavra que reafirmasse, 

também, a aposta de que os professores possuíam conhecimentos e poderiam tecer as 

análises sobre o que os desafiava (LERNER et al., 2014).  

Ao manter o imaginário de que há respostas prontas para os dilemas pedagógicos, 

talvez fosse menor a contribuição para que os professores, que efetivamente viviam as 

situações, questionassem verdades e pensassem em alternativas, ficando deslocados de 

seu próprio fazer e menos comprometidos com as mudanças. De nossa parte – minha 

equipe e eu -, assumir esta posição não permitiria que, a partir do grupo, fossem vividas 

pelos professores novas práticas que considerassem os saberes individual e coletivo dos 

sujeitos ali presentes. O facilitador – como no caso da equipe em que eu estava -, nessas 

ocasiões, pode assumir uma posição de quem não tem respostas, mas aposta no saber que 

o grupo possui. 

                                                           
76 Aula de trabalho pedagógico coletivo.  
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Essa construção parecia evitar um tipo de autoridade frequentemente convocada 

sobre um saber que conhece mais ou melhor – e que, por isso, talvez não dê muitos passos 

no caminho da construção de um conhecimento efetivo e útil. Ao contrário, havia a busca 

por uma espécie de autoridade que, tal como Arendt a pressupõe, está vinculada a um tipo 

de saber e, em especial, à conservação do mundo comum. Uma autoridade que reafirma 

o lugar da educação e do educador. 

 Os espaços formativos eram pensados a partir de um modelo diferente daquele 

tocado pela figura de um especialista que diz como e o que se deve fazer. Este, um método 

de “ensinar” que considera alguma transmissão do conhecimento e não – ou não 

principalmente - sua construção fortalecida pelo coletivo. Método que parece 

desconsiderar as experiências e os conhecimentos dos profissionais e enviar a mensagem 

de que todos os problemas são de fácil solução, bastando que os profissionais se dediquem 

mais.  

Em conversas com os professores, minhas percepções foram de que esse tipo de 

proposta era pouco aproveitada por eles, com menos possibilidades de articulação entre 

o saber e o fazer diário. Sobre as capacitações promovidas pela escola ou pela Diretoria 

de Ensino, contavam que não conseguiam se lembrar do que lhes era dito, que os materiais 

utilizados tendiam a ser repetitivos e que pouco recorriam, depois, aos conteúdos 

passados. Considerando estes apontamentos, importava tentar outros modos de discutir 

os problemas sem repetir, com os professores, o que com os alunos se mostrava 

ineficiente, buscando modelos que propusessem compreensões sobre a realidade e sobre 

aquilo que “compõe exatamente o mecanismo que nela nos aprisiona e nos impede de 

vislumbrar outras possibilidades de existência. [...] Uma proposta que pode ser entendida 

como uma forma de exercitar e incitar a imodéstia do pensamento” (TIBÉRIO, 2013, p. 

4). 

A realização da formação dentro do ATPC permitiu, também, que fossem 

reunidos profissionais com diferentes repertórios e interesses. O trabalho em grupo 

apresentava pontos interessantes, como a possibilidade de compartilhamento das dúvidas 

e dos anseios e de pensar em respostas coletivas aos dilemas que, por vezes, apareciam 

na figura de uma só pessoa. Considerando a escola como um corpo social, faz sentido que 

professores e gestores possam coletivizar suas questões e respostas, articulando de uma 

maneira mais alinhada o trabalho com os alunos. 



123 
 

Os primeiros encontros, no início do projeto, foram principalmente expositivos. 

Neles, foram trabalhados conceitos sobre as medidas socioeducativas, focando nos 

aspectos históricos do atendimento, na legislação e na noção de responsabilização - em 

oposição à de punição -, entre outros. Ter tocado em alguns desses temas foi um fator que 

facilitou o interesse de alguns professores. Quando foi abordada a privação da liberdade, 

vinculada principalmente à infância pobre, a partir da segunda metade do século XX, e 

de como, além da escolarização, o trabalho ganhou importância enquanto suposta 

resposta à condição de pobreza, muitos professores lembraram e contaram sobre as 

próprias histórias, compartilhando que nos anos 1960/1970 fugiam da polícia com receio 

de serem levados à Febem, pois, como moravam nas periferias, eram considerados “em 

situação de vadiagem”, o que era justificativa suficiente para a condução policial. Outro 

professor lembrou que andava a partir de seus 14 anos com a carteira profissional no bolso 

para provar que era “cidadão de bem”, caso fosse parado pela polícia. Essas lembranças 

eram momentos interessantes dos espaços de formação, pois possibilitavam uma 

comunicação fluída, talvez porque embalada pelo afeto e pela lembrança. 

Enquanto narravam suas histórias, ficava mais possível dizer aos professores que 

para as crianças e os adolescentes vindos de classes menos privilegiadas 

economicamente, os olhares punitivo e assistencialista se alternavam e somavam 

continuamente, produzindo políticas que não pretendiam a alteração da condição de 

dependência financeira e institucional e visavam tão somente a “ajustar” os sujeitos que, 

colados à imagem do pobre abandonado, jamais conseguiriam ser “corrigidos”, vez que 

não se tratava de questões morais apenas, mas de condições materiais de sobrevivência 

para as quais pouco se propunha enquanto alternativa. 

Professores comentavam que um ponto positivo das formações era o de que 

podiam se expressar, falar sobre o que os desafiava em sala de aula e relatar suas 

experiências pessoais – que pareciam se confundir, em muitos momentos, com as 

questões profissionais. A abertura para a escuta dos professores buscava facilitar a 

experimentação de novos olhares e o questionamento de conceitos que reproduziam 

porque lhes parecia mais natural. Por isso, esteve sempre sob atenção meu próprio 

trabalho, que foi sendo modificado à medida que havia interação com os participantes, 

tidos como uma espécie de coautores. Desta forma, busquei ir aos encontros com os 

professores mais aberta à possibilidade de que fossem, de certa forma, criados ali, 

enquanto ocorriam, a partir das demandas que meus interlocutores colocavam em pauta. 
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Vale lembrar, mais uma vez, Favret-Saada (2005), quando afirma que “aceitar ser afetado 

supõe que se assuma o risco de ver seu projeto de conhecimento se desfazer. Pois se o 

projeto de conhecimento for onipresente, não acontece nada” (p. 160).  

A cada encontro era sugerida uma roda de conversa com temas do cotidiano dos 

professores. A proposta foi pensada considerando que “[...] atendimento e discussão a 

respeito de certos casos buscam ser uma situação multiplicadora para se refletir outras 

tantas produções de fracasso escolar que se repetem no dia a dia da escola pública” 

(MACHADO, 1996, p. 12). Era preciso criar contato e apostar que novas produções são 

possíveis - para isso, sustentar as incertezas e os questionamentos. Nos encontros com os 

professores, novas perguntas para antigas questões puderam ser elaboradas. Importava 

compreender como se davam as dinâmicas dentro da escola para, então, pensar em formas 

de agir sobre aquelas que se mostrassem menos conectadas ao processo educativo e que 

acabavam por recolocar tão somente estigmas sobre os alunos e impotência sobre os 

professores.   

Tecendo análises sobre o papel do professor frente aos dilemas de lecionar em um 

mundo que se apresenta, tantas vezes, angustiante e menos potente para a produção de 

bons encontros, Costa (2005) apresenta as figuras do burro e do camelo, e diz que lecionar 

pode ser como um deserto sofrido de habitar: 

Nesses termos, devir burro, ou camelo, implica deixar-se tomar e guiar por 

atitudes reativas, sempre segundas (condicionadas a outras), o que caracteriza 

a incapacidade de afirmar a si mesmo e à vida com um Sim substancial, ativo, 

primeiro, vital – aquilo que Nietzsche chamava de amor fati (COSTA, 2005, 

p. 1271, destaque do autor).77 

 

 

A escola é uma instituição social e, em razão disso, exige “um esforço coletivo 

para enfrentar com êxito as suas dificuldades porque essas dificuldades são antes 

institucionais que de cada professor” (AZANHA, 1998, p. 18). Para compreender os 

desafios do processo de escolarização dos adolescentes que aqui discuto, não poderia ser 

                                                           
77  Para o autor, os professores assumiriam a imobilidade e o casamento com velhos referenciais 

improdutivos no educar quando dominados pelo medo, pelo comodismo de antigos hábitos, pelo dever 

moral que não se questiona, por um tipo de sensatez que lhe indicaram ser necessária: “se o burro ou o 

camelo estão aqui associados ao deserto, é porque fizeram e fazem de suas vidas essa enfadonha, cansativa 

e triste travessia, movida por uma vontade de nada, isto é, justamente por essa disposição que caracteriza o 

niilismo. Este, por seu turno, alimenta-se do ressentimento e estagna-se na paralisia” (COSTA, 2015, p. 

1271). 
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abordada somente a relação entre indivíduos - ainda que seja uma dimensão fundamental, 

pois é onde muitas das complexidades da questão aparecem -, com o risco de, mais uma 

vez, neles colocar a responsabilidade pelo processo de aprendizagem.  

Azanha (2006) chama a atenção para discursos que não contribuem para 

mudanças propositivas e, no limite, ampliam as afirmações sobre uma suposta 

desqualificação dos professores, pois os responsabilizam, individualmente, pelos 

fracassos do sistema de ensino78. O autor afirma que é necessário olhar, em profundidade, 

para a realidade cotidiana da unidade escolar, sem as lentes que ofuscam as motivações 

para suas práticas ou afirmam análises distanciadas da realidade concreta e possível, 

dizendo que  

A adequada formação do professor não pode ser imaginada como a simples e 

direta aplicação à situação de ensino de um saber teórico. [...] O ponto de vista 

pedagógico não é uma soma de parcelas de saberes teóricos que, embora 

necessários, nunca serão suficientes para alicerçar a compreensão da situação 

escolar e a formação do discernimento do educador. Nesses termos, é claro que 

não há fórmulas prontas para orientar essa formação, mas o próprio conceito 

de vida escolar é básico para que se alcance esse discernimento (AZANHA, 

2006, p. 57). 

 

Como parece pouco ajudar a simples polarização das culpas, tão frequentemente 

colocadas ora nos alunos ora nos professores, interessa saber o que compõe os relatos: as 

condições do professor em escolas públicas das periferias da cidade de São Paulo, as 

políticas que acessam a escola, os conceitos difundidos nas unidades escolares e os 

mecanismos utilizados por professores e por alunos quando em discordância, entre outros. 

Compreender como práticas menos inclusivas são (re)produzidas dentro das escolas pode 

ajudar a evitar a reposição das impotências nos sujeitos: “o que passa a interessar, 

portanto, é a problematização do que aqui se entende como uma racionalidade que dá 

forma aos encaminhamentos cotidianos, às maneiras de entendimento e de enfrentamento 

das tensões da dinâmica escolar” (TIBÉRIO, 2013, p. 3).  

A alternativa? Abrir-se ao inusitado, ao imponderável, às contingências, à 

aventura mesmo de viver (e ensinar), o que só se torna possível por meio da 

                                                           
78  O autor se refere a duas diretrizes frequentemente reafirmadas como soluções para a melhoria da 

educação brasileira: uma política nacional de formação de professores e o próprio perfil de professor, que 

deveria possuir determinadas competências cognitivas e docentes: “embora esse traçado das discussões seja 

um pouco simplificado, ele capta duas tendências sempre presentes no encaminhamento do tema da 

formação de professores: o vezo centralizador das normas gerais e a fixação na figura individual do 

professor” (AZANHA, 2006, p. 54). 
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experimentação, da criação e da invenção. Da disponibilidade para abandonar velhos 

hábitos. Pensando a partir de Arendt (2014), o abandono de velhos hábitos talvez seja 

possível apenas com a constatação de que as antigas fórmulas não mais produzem 

respostas. Para isso, é preciso reflexão. Compreender que há história por trás de alguns 

dos caminhos tomados, dos modos de vida e de como são tecidas as relações. É por isso 

que a educação é lugar onde a esperança mora, pois há sempre a possibilidade de novos 

encontros com o saber.  
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VII. CONSIDERAÇÕES SOBRE TEMAS QUE INSISTEM 

Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-

aprender, participamos de uma experiência total, diretiva, política, 

ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a 

boniteza deve achar-se de mãos dadas com a decência e a seriedade. 

Paulo Freire 

 

Este capítulo pretende ser um encontro entre a prática, ou seja, aquilo que foi 

debatido e construído com alunos e profissionais das quatro escolas em que trabalhei, e a 

teoria. Para isso, me apoio em conceitos de Hannah Arendt e em autores que com ela 

dialogam e que podem oferecer subsídios para a compreensão das experiências de meus 

colaboradores ancoradas no mundo, e não apesar ou distanciadas dele. É o exercício de 

reflexão sobre o cotidiano que alimenta determinadas práticas escolares: o que facilita e 

o que desafia os encontros pedagógicos.  

Em A crise na educação (2014), Arendt aponta a falência do sistema escolar como 

um problema que confirmaria a insatisfação do homem moderno em relação ao mundo79. 

A autora entende a crise como uma oportunidade para investigar aquilo que já não se 

mostra produzindo boas respostas e, portanto, a crise instalada no âmbito da educação 

deve ser aproveitada para que se coloque em debate aquilo que vem reproduzindo um 

contexto desafiador no espaço escolar: 

Uma crise nos obriga a voltar às questões mesmas e exige respostas novas ou 

velhas, mas de qualquer modo julgamentos diretos. Uma crise só se torna um 

desastre quando respondemos a ela com juízos pré-formados, isto é, com 

preconceitos. Uma atitude dessas não apenas aguça a crise como nos priva da 

experiência da realidade e da oportunidade por ela proporcionada à reflexão 

(ARENDT, 2014, p. 223).   

 

Nesse sentido, as articulações aqui propostas pretendem contribuir no debate 

sobre questões e dilemas que persistem no campo da educação pública. Nestas páginas, 

mora também a defesa de um modo de pensar a educação que pretende o casamento entre 

teoria – aquilo que se pensa, lê, estuda e discute – com a prática – o que se faz, os 

encontros cotidianos no campo de trabalho, a efetivação dos projetos. Um revisitar, 

                                                           
79 Arendt completa, em seguida, dizendo que, ainda que este não seja um problema de uma nação apenas, 

a crise do sistema de ensino estaria fortemente localizada nas escolas americanas, pelo motivo de que, sendo 

território marcado pela intensa imigração, a educação - que educava aqueles que chegavam para habitar o 

novo lugar -, obteve um papel político especialmente importante. 
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também, minhas memórias e afetos de um tempo de trabalho que finda junto com esta 

dissertação. Os temas estão aqui colocados sob a inspiração do ensaio, ou seja, sem a 

pretensão de que sejam esgotados, mas para que sirvam de alimento para o pensamento 

que possa colaborar com os campos de estudo: a escola, a pesquisa, a prática profissional.  

7.1. Autoridade  

As expectativas que as equipes escolares têm sobre seus alunos atravessam a 

relação pedagógica e o modo como apoiarão sua educação (PATTO, 2015). Patto afirma 

isso ao discutir modos de produção do fracasso escolar em uma escola localizada na 

periferia da cidade de São Paulo há mais de vinte anos. No livro A produção do fracasso 

escolar (2015), a autora diz, entre outros importantes apontamentos, que o modo como 

professoras da escola em que realizou seu estudo percebiam alguns de seus alunos levava 

a um desinvestimento neles ou, de outra forma, a um investimento em quase comprovar 

sua suposta incapacidade para qualquer aprendizagem.  

Nesse ponto de minha análise, é possível sugerir que há alguma relação entre 

aquilo que a escola possibilita, o modo como trata o aluno e o interesse que este demonstra 

em retorno. É possível também sugerir que as expectativas das equipes pedagógicas não 

estão circunscritas (apenas) ao aprendizado desejado para os alunos - há uma dimensão 

diferente do que se espera deles: obediência e adesão às regras. Sem discussões.  

Especialmente nas escolas C e D, muitos dos alunos que conheci questionavam 

essas exigências dos professores e não as aceitavam facilmente, gerando debates com os 

adultos que, por sua vez, não lhes apresentavam argumentos que os ajudassem a entender 

determinados posicionamentos. Nesses casos, os adultos recorriam à “obrigação ao 

respeito” – em suas palavras, à autoridade -, que não era reconhecida pelos alunos. De 

fato, se uma situação ocasionada pelos adolescentes foi cessada, isso teve mais a ver com 

o medo de alguma punição – a exemplo da expulsão - do que com o respeito aos adultos 

ou o entendimento das regras institucionais. 

Nas escolas em que trabalhei, ao menos inicialmente, abrir a possibilidade de 

participação e de debate com alunos parecia o mesmo que perder espaço, pois a ideia que 

os profissionais faziam era que os adolescentes passariam a “pensar que são donos da 

escola e que não precisam respeitar ninguém”, conforme me disse uma gestora. 

Afirmações nessa linha fazem presente a pergunta: 
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Qual é a relevância do conceito de autoridade numa época onde ela se 

desagrega até mesmo no processo educacional, onde a crise da tradição, como 

aponta Hannah Arendt, impede que se estruture educação e autoridade para a 

escola poder servir de ponte entre o mundo privado da casa e o mundo dos 

adultos? (LAFER, 2011, p. 24). 

 

Conceito bastante caro para Arendt, o mundo - o espaço comum -, é por ela 

apresentado como aquele habitado pelas pessoas, no qual compartilham as heranças de 

seus antepassados em termos de cultura e de materialidade80. É lugar onde habitam os 

homens, produto de sua ação e espaço onde comunidades se formam e podem dar sentido 

e significado para as construções e os legados humanos (CUSTÓDIO, 2011). O mundo 

precede o nascimento de cada pessoa que vem a ele e continuará a existir a partir da ação 

humana e de suas criações. Porque é constituído pelos humanos, vai além da natureza: 

[...] O domínio público surge a partir da constituição de um mundo comum que 

não se confunde com o espaço coletivo vital e natural onde a espécie humana 

e seus viventes individuais lutam pela sobrevivência em meio a outras espécies 

e outros indivíduos. Trata-se antes de um conjunto interligado de objetos, 

instrumentos, instituições, linguagens, costumes, enfim, de um mundo criado 

pelo artifício humano, um mundo em que adentramos ao nascer e que deixamos 

ao morrer (CARVALHO, 2015a, p. 18, destaques do original). 

 

Arendt afirma que este mundo público e político, que o é porque o 

compartilhamos, teria perdido potência na modernidade, uma vez que, na atualidade, em 

havendo maior liberdade quanto à relação política e em como esta dimensão do mundo 

público é compreendida, cada vez mais seria possível nos retirarmos das obrigações para 

com ele.  A autora alerta que isto implica em perdas para o espaço intermediário: tudo o 

que poderia ser compartilhado e não o é. 

No início de seu texto O que é autoridade? (2014), Arendt pontua o desafio de 

defini-la na atualidade: a autoridade não mais existiria no mundo moderno, como um dos 

efeitos de uma crise contínua e de bases políticas atrelada ao aparecimento de grupos 

políticos com pretensões de suprimir o sistema partidário, além do avanço de regimes 

totalitários. A crise da autoridade implica, para a autora, na perda da tradição, que é a 

atitude dos humanos frente ao passado. Isto significa que “não mais podemos recorrer a 

                                                           
80 Para Arendt, mundo não é a simples união de pessoas, mas o que há entre elas, chamado de espaço 

intermediário: um espaço que não está em mim e também não está no outro, mas é onde habito e me 

relaciono com os demais. Diz respeito à vida interior e à vida pública, como uma relação entre indivíduos 

singulares e não fusionados. 
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experiências autênticas e incontestes comuns a todos” (ARENDT, 2014, p. 127). Algo 

particularmente complicado no âmbito da educação, onde o professor deveria ser uma 

espécie de mediador entre o passado e o presente: 

O problema da educação no mundo moderno está no fato de, por sua natureza, 

não poder esta abrir mão nem da autoridade, nem da tradição, e ser obrigada, 

apesar disso, a caminhar em um mundo que não é estruturado nem pela 

autoridade nem tampouco mantido coeso pela tradição (ARENDT, 2014, p. 

245). 

 

A autoridade pode ser definida por sua oposição: é contrária à coerção, imposta à 

força, e à persuasão, aderida por convencimento; portanto, não se deveria tomar como a 

mesma coisa a autoridade e as diferentes formas de poder e violência (CARVALHO, 

2015a). Daí que, quando o professor exige obediência em função de uma suposta 

autoridade que lhe seria natural em razão de sua profissão, nos termos de Arendt, ele 

caminha no sentido oposto: perde qualquer possibilidade de ser reconhecido enquanto 

uma autoridade. Uma das implicações deste cenário, que está relacionado à crise da 

modernidade é que 

Estamos ameaçados de esquecimento, e um tal olvido [...] significaria que, 

humanamente falando, nos teríamos privado de uma dimensão, a dimensão de 

profundidade na existência humana. Pois memória e profundidade são o 

mesmo, ou antes, a profundidade não pode ser alcançada pelo homem a não 

ser através da recordação (CARVALHO, 2015a, p. 130). 

 

Aqueles que colocam uma criança no mundo têm esta dupla responsabilidade: ao 

mesmo tempo cuidar da vida de quem nasce e está em desenvolvimento e se ocupar da 

permanência do mundo, que persistirá após a morte desta pessoa. Na figura do professor, 

uma forma de insatisfação em relação ao mundo comum estaria representada na renúncia 

em assumir, perante as crianças, a responsabilidade em relação a este.  

Indo além, Arendt reitera que não se trata de uma autoridade qualquer a que se 

perdeu na modernidade, sendo importante situar o que se passa quando ela não mais 

existe: “com a perda da tradição, perdemos o fio que nos guiou com segurança através 

dos vastos domínios do passado” 81 (ARENDT, 2014, p. 128). O que se perde é uma 

                                                           
81 “[...] A autoridade, assentando-se sobre um alicerce no passado como sua inabalada pedra angular, deu 

ao mundo a permanência e durabilidade de que os seres humanos necessitam precisamente por serem 

mortais – os mais instáveis e fúteis seres de que temos conhecimento” (ARENDT, 2014, p. 131). 
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forma de autoridade a partir da qual o passado poderia ser tomado enquanto modelo para 

significar “a prática educativa e imprimir durabilidade e coesão a uma comunidade 

cultural” (CARVALHO, 2015a, p. 53). 

A escola é entendida por Arendt como um espaço pré-político, localizado entre o 

público e o privado82: seria o lugar no qual ocorrem as primeiras apresentações do mundo 

à criança83, cuja importância tem a ver com a conservação do espaço comum. É possível 

sugerir que há mais chances de a criança vir a se responsabilizar, quando adulta, por um 

lugar do qual se sinta pertencente e cujos adultos que a acompanharam nesse processo 

cuidaram e se responsabilizaram por ele. Desta forma, a apresentação do mundo está 

relacionada ao desejo, por parte do adulto, em relação à sua conservação, entendendo que, 

em existindo após sua partida, necessita ser cultivado.  

Essa responsabilidade tem a ver com uma atitude daqueles cuja história começou 

antes - os mais velhos. Arendt denomina isto de amor mundi, que está vinculado ao amor 

aos homens e àquilo que partilham (CORREIA, 2007). Quando o adulto pretende a 

conservação do mundo e se coloca a partir deste desejo, “amor mundi converte-se então 

em ‘quero que o mundo persista’, e o amor aos homens em quero que eles persistam” 

(CORREIA, 2010, p. 819). Ele se revela, na educação, através de como a criança é 

recebida por aqueles que vieram antes dela e pelo respeito que têm em relação ao mundo 

e à sua história; “com efeito, não basta construir o mundo para superar a estranheza do 

homem, pois apenas o amor permite ao homem fazer dele explicitamente sua pátria” 

(CORREIA, 2007, p. 20).  

Em razão de o mundo aqui estar antes da vinda das crianças, o aprendizado deve 

ser feito em relação ao passado, com a apresentação da herança cultural comum, que deve 

ser conservada e compartilhada pelos mais velhos. O professor, ao assumir esta 

                                                           
82 Política é, para Arendt, território dos adultos. Ainda que eu não pretenda fazer aqui uma discussão sobre 

política para esta autora, considero importante a passagem que a localiza na relação com a educação escolar, 

que é um dos lugares de apresentação do mundo aos mais novos e que permitiria “experimentar” certos 

posicionamentos no mundo: “o campo da política é o campo do diálogo no plural que surge no espaço da 

palavra e da ação – o mundo público – cuja existência permite o aparecimento da liberdade. De fato, a 

consciência da presença ou da ausência da liberdade ocorre na interação com os outros e não no diálogo 

metafísico do eu consigo mesmo. [...] Política e liberdade, portanto, são coincidentes, porém, só se 

articulam quando existe o mundo público” (LAFER, 2011, p. 21).  

83 É, assim, como uma primeira representação deste, embora ainda não o seja de fato.  
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responsabilidade coletiva pelo mundo, media essa apresentação aos mais jovens. Para 

Arendt, essa é a atitude do professor enquanto uma autoridade: 

Na educação, essa responsabilidade pelo mundo assume a forma de autoridade. 

[...] A qualificação do professor consiste em conhecer o mundo e ser capaz de 

instruir os outros acerca deste, porém sua autoridade se assenta na 

responsabilidade que ele assume por este mundo (ARENDT, 2014, p. 239).  

 

Então, é possível presumir que, na escola, a não identificação de um profissional 

em relação ao trabalho que exerce e à comunidade em que o faz, tem relevância. Por isso, 

é preciso “estranhar” quando um professor afirma, como na escola B, que gostaria de 

morar em outra comunidade ou em outro país; ou quando outro profissional da mesma 

escola diz que não pode se comprometer com parte do que constitui a relação pedagógica 

– o conhecimento sobre quem é seu aluno -, pois, “não posso me preocupar com os 

problemas dos alunos, porque já tenho os meus”.  

Arendt alerta que há uma diferença entre autoridade e as qualificações do 

professor: enquanto estas dizem respeito a quanto o profissional conhece e consegue 

compartilhar seus conhecimentos, a autoridade, ainda que também esteja relacionada às 

qualificações do docente, tem diretamente a ver com sua assunção da responsabilidade 

pelo mundo: “face às crianças, é como se fosse um representante de todos os habitantes 

adultos, apontando os detalhes e dizendo à criança: - Isso é o nosso mundo” (ARENDT, 

2014, p. 239). O desejo do adulto por um mundo diferente passa por compreender seus 

desafios e, também, por não abandonar a si mesmo ou aos jovens frente às dificuldades 

encontradas. Assim, um importante efeito da crise – ou para que se possa entender sua 

gravidade – é que tenha chegado a campos pré-políticos, como o da criação das crianças 

e o da 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 preestabelecido 

no qual nasceram como estrangeiros (ARENDT, 2014, p. 128). 

 

Carvalho (2015a) reafirma o fato de que, para Arendt, educar tem a ver com agir 

sobre aquele que se constrói continuamente em um mundo que o precede e que continuará 

após sua morte. Nesse trajeto, estaria colocada uma relação assimétrica entre professor e 
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aluno – a autoridade -, que deve ser temporária, uma vez que é trabalho do professor 

acabar com a distância que o separa de seu aluno.  

Ocorre que o uso do termo autoridade tem sido, em muitos casos, tomado como 

algo distinto do que propõe Arendt, sob a justificativa de que professor, mais velho e 

experiente, deveria dizer ao aluno como proceder e quais escolhas fazer; entretanto, isso 

“não passa de uma tentativa dissimulada de dominação e produção de uma obediência 

cega e sem sentido” (CARVALHO, 2015a, p. 64). A questão não é a negação da 

autoridade. De fato, sua recusa, inclusive nos termos em que Arendt a afirma, não a 

apagaria do contexto social, onde permanece enquanto demanda personificada em outros 

atores sociais, a exemplo da polícia. Parece mais urgente discutir o que se tem feito a 

partir do discurso da autoridade do que meramente negá-la, pois, isto seria 

[...] Uma renúncia de consequências políticas particularmente graves, uma vez 

que incidem sobre a representação que uma instituição pública – de presença 

capilar nas sociedades modernas – tem acerca de si mesma e sobre a 

legitimidade de sua tarefa cotidiana e de seus compromissos sociais 

(CARVALHO, 2015a, p. 63). 

 

A recusa da autoridade pelos adultos significaria o mesmo que abdicarem de sua 

responsabilidade pelo mundo. Isto poderia ser compreendido como uma forma de 

expressão de sua insatisfação com ele, de “seu desgosto com o estado de coisas, [o que 

se expressa em] sua recusa a assumir, em relação às crianças, a responsabilidade por tudo 

isso” (ARENDT, 2014, p. 241). Em síntese, o que estes adultos estariam dizendo é que 

“somos inocentes, lavamos as nossas mãos por vocês” (ARENDT, 2014, p. 242) 84.  

Autoridade não diz respeito, então, ao mando, mas à confiança de que aquela 

pessoa é uma referência em razão de sua experiência e dos conhecimentos que consegue 

comunicar. Isto quer dizer, conforme sintetiza Carvalho, que “creditar autoridade a 

alguém significa, pois, reconhecê-lo capaz de esclarecer o obscuro, fazer escolhas e 

apontar rumos quando – ou enquanto – não somos capazes de fazê-lo exclusivamente a 

partir de nossa própria capacidade de julgar” (CARVALHO, 2015a, p. 61).  

Disto, é possível sugerir que, ao menos em parte, o insucesso de muitos 

professores que encontrei, em todas as escolas, frente à exigência do respeito à autoridade 

                                                           
84 Diz Arendt, que “essa atitude [...] é um sintoma daquele moderno estranhamento do mundo visível em 

toda parte, mas que se apresenta em forma particularmente radical e desesperada sob as condições de uma 

sociedade de massa” (ARENDT, 2014, p. 242). 
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que seus alunos deveriam demonstrar tinha relação com suas próprias posturas. Os 

adolescentes poderiam perceber incoerências em profissionais que demandavam respeito 

“na base do grito” ou que não se portavam do mesmo modo como solicitavam aos alunos.  

Como exemplo da última afirmação, destaco a escola D, na qual uma situação foi 

constante: a equipe escolar exigia que as alunas não fossem à escola usando vestidos, 

blusas sem manga ou calças justas, tendo, em muitas ocasiões, proibido que entrassem no 

espaço. Aquelas adolescentes apontavam nos grupos que fizemos a incoerência das 

solicitações, uma vez que as profissionais da escola utilizavam as mesmas vestimentas 

“proibidas”. Poderia ser um cuidado em relação às alunas, conforme os funcionários 

justificaram para mim, no entanto, não era compreendido desta forma em razão de como 

exerciam esse cuidado: as regras não davam conta do entendimento individual sobre elas 

e nenhuma tentativa de auxiliar na compreensão das alunas era empreendida pela equipe 

escolar.  

Schilling (2012) afirma que estaria hoje em debate a compreensão sobre a 

autoridade escolar de profissionais que, ao não conseguirem substituir um modelo 

ultrapassado e autoritário, se veem sem ferramentas didáticas para colocar no lugar 

daquelas já conhecidas. Nessa condição, fazem uso de regras que parecem pouco 

compreensíveis e que, mais que organizar, pretendem tão somente posicionar aquele que 

manda e aquele que deve obedecer: 

É como se fosse imprescindível ocupar o lugar daquele “chefe”, daquele que 

manda. Como se não fosse possível ocupar o lugar de outra forma. A 

alternativa, frente a este dilema, é muitas vezes o que verificamos nas escolas 

estudadas, ninguém ocupando lugar algum (SCHILLING, 2012, p. 116). 

 

A partir das práticas escolares que acompanhei, é possível afirmar que medidas 

coercitivas tendiam a ser utilizadas para situações de indisciplina ou para calar temas 

sobre os quais as equipes escolares talvez não estivessem preparadas para lidar, como o 

uso de drogas e o ato infracional. Independente do resultado que alcançavam, essas 

práticas pareciam deixar escapar uma multiplicidade de circunstâncias que haviam 

contribuído para que aquilo que era considerado como indisciplina tivesse ocorrido.  

Muitos dos professores que escutei nas quatro escolas contavam que se percebiam 

convocados a assumir a posição de autoridade para a qual não se entendiam preparados, 

construindo uma situação bastante difícil de ser vivida por eles – e, em diversas ocasiões, 

afastada enquanto experiência de contato, intensificando respostas como as solicitações 
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para a transferência escolar, entre outras. Por isso, o que parece estar em jogo é 

propriamente a compreensão do conceito de autoridade. Entendê-la como uma forma de 

se impor frente ao aluno, onde o professor deve dar a última palavra em função do 

exercício de sua profissão, e não como o respeito adquirido, tem se mostrado frustrante 

para os profissionais e pouco benéfico aos alunos.  

Talvez as rupturas em relação ao passado, provocadas pela crise da modernidade 

da qual fala Arendt, a perda do olhar para a prática docente como algo socialmente 

importante, da função da educação escolar e da confiança no saber do professor que 

poderia “construir certa ordem que esteja, ao mesmo tempo, aberta e disposta à 

transformação” (SCHILLING, 2012, p. 119) incidam diretamente na crença destes 

profissionais sobre o próprio fazer e, por fim, na relação com os alunos. É possível 

considerar, entretanto, que o aprendizado e demais experiências escolares ocorrem 

também por meio da assunção, pelos profissionais, de uma posição que se importa e que 

se responsabiliza pelo aluno, tomando para si as problemáticas que aparecem. Esta pode 

ser uma possibilidade de acesso ao adolescente onde o debate ganhe mais força que a 

imposição de pontos de vista, viabilizando uma relação onde a autoridade possa aparecer 

enquanto o compartilhamento de saberes e de experiências.  

7.2. Violência 

Ao longo desta pesquisa, procurei sinalizar obstáculos que pareciam estar 

relacionados ao modo como profissionais das escolas percebiam alguns de seus alunos, 

as possíveis consequências destas percepções na relação pedagógica e alguns 

apontamentos que poderiam contribuir para a criação de novos olhares para as relações 

estabelecidas naquelas escolas. 

Quando se trata de pensar o tema da violência, sobre o qual tantas vezes me foi 

falado durante este trabalho, há, certamente, diversos ancoradouros teóricos que poderiam 

ser utilizados. Não é intenção aqui retomar o conceito longamente, mas compartilhar uma 

possibilidade de compreendê-lo quando colocado em análise junto ao campo da educação 

escolar e, especialmente, das experiências com as quais fui me deparando. Tomo a 

questão da violência a partir de um texto específico de Hannah Arendt, Da violência 

(1985), e, a partir dele, sugiro pensar como, no dia a dia das escolas, a violência se dava 

por meio do que era realizado na interação entre docentes e discentes. Não se trata da 

negação da intensa violência social – simbólica e concreta – que marcava os sujeitos 



136 
 

pertencentes àquelas comunidades escolares, mas da afirmação de que, em meio ao caos 

e às condições quase indignas de vida – e enquanto estas perduram -, há possibilidades 

de contatos mais educativos e humanizados.  

No texto que utilizo como base para a discussão sobre violência, Arendt se dedica 

a estudar raízes e causas da violência, dizendo haver um sem-número de pesquisas e de 

estudos que se debruçam a “solucionar a charada da ‘agressividade’ no comportamento 

humano” (ARENDT, 1985, p. 37). Ao contrário daqueles que a entendem como um 

evento provocado tão somente pelo ódio incontrolado e pela irracionalidade, a autora 

afirma a violência como sendo compreensível em muitos casos, entendendo que há 

situações vividas pelos homens que deveriam, de fato, ter a agressividade ou a violência 

como as reações mais apropriadas.  

Arendt responde àqueles que entendem a violência como uma resposta irracional 

afirmando que “é o uso da razão que nos torna perigosamente ‘irracionais’, uma vez que 

esta razão é propriedade de um ‘ser instintivo em seu estado natural’” (ARENDT, 1985, 

p. 38). De fato, é possível assumir que os seres humanos se utilizam de sua racionalidade 

para criar instrumentos que, no limite, apoiam esta suposta irracionalidade, como as armas 

de fogo, por exemplo85. O ódio é para a autora um sentimento que pode ser tão irracional 

quanto as demais paixões dos homens; assim, dizer que a violência seja dele originada é 

insuficiente. Além disto, Arendt entende que a não reação a condições degradantes é que 

seria sinal de desumanização: 

[...] É possível, indubitavelmente, criar condições que desumanizam o homem 

– tais como os campos de concentração, a tortura, a fome – porém, isto não 

significa que se tornem semelhantes aos animais; e nestas condições, não é o 

ódio ou a violência, mas a sua ausência conspícua que constitui o mais claro 

sinal de desumanização (ARENDT, 1985, p. 39). 

 

Frente às situações de injustiça, o ódio parece ser a resposta mais urgente: é 

quando se sabe que aquilo que se sofre não está correto ou, ainda, que não ocorre da 

mesma forma para todas as pessoas: “[...] Somente onde houver razão para suspeitar que 

as condições poderiam ser mudadas e não o são é que surgirá o ódio. Somente onde o 

                                                           
85 “A distinção específica entre o homem e o animal é agora, estritamente falando, não mais a razão (o 

lumen naturale do animal humano), mas sim a ciência, o conhecimento desses padrões e as técnicas que os 

aplicam” (ARENDT, 1985, p. 39). 
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nosso senso de justiça for ofendido é que reagiremos com ódio [...]” (ARENDT, 1985, p. 

39). 

Ao longo do período em que trabalhei com as escolas, houve poucas experiências 

que, efetivamente, poderiam ter sido consideradas como formas de violência explícita 86; 

no entanto, era recorrente que as equipes pedagógicas de todas as unidades de ensino 

fizessem referências ao “potencial violento” de parte de seus alunos. Para muitos 

profissionais, essa “personalidade violenta” se revelava por meio da reiterada quebra das 

regras escolares pelos alunos, como fumar maconha na escola, pular o muro para ir 

embora e gritar com os funcionários. Ainda que os alunos pudessem efetivamente estar 

em ou incitar situações de conflito, responsabilizá-los isoladamente parecia retirar da 

escola a possibilidade de questionar as próprias práticas. E, no entanto, tal 

questionamento poderia oferecer pistas para que pensassem, por exemplo, nas razões de 

aquelas situações ocorrerem exatamente dentro da escola:  

Profundamente vinculada à violência contra a escola, já identificada, está a 

violência da escola como a instituição que reproduz a sociedade como ela é. 

Se a sociedade é desigual, a escola reproduz, sistematicamente, a desigualdade. 

Os conflitos que aí existem? Entre gerações, de classes, de gênero, de raça, de 

posição social e de status, entre saberes. Revela-se na discriminação (sexo, 

raça, condição sexual, opção sexual, padrões de beleza); no não ensinar, 

criando o espaço sem sentido, espaço vazio, espaço cercado, assemelhando-se 

a prisões. Revela-se na indiferença, na confusão entre o comportamento 

privado e o comportamento público (novamente reproduzindo questões mais 

gerais da sociedade brasileira). Nesta dimensão, se reproduz uma sociedade 

marcada pelo isolamento, a falta de esperança, de projetos comuns, a pobreza 

(SCHILLING, 2012, p. 98). 

 

É possível sugerir que, sob a ótica de Arendt, determinados comportamentos dos 

alunos seriam formas adotadas por eles para que pudessem contestar uma condição que 

lhes parecia injusta como, por exemplo, o fato de um aluno não poder gritar quando um 

adulto lhe grita, entre outras motivações expostas em diversos momentos desta pesquisa. 

Situações como as da escola D, onde alunos relatavam sofrer agressões de seus 

responsáveis em casa após uma convocação da escola e nela se mostravam 

desinteressados ou desrespeitosos com os profissionais, não parece tão incompreensível 

quando se considera que “a violência é um recurso enormemente tentador quando se 

                                                           
86 Por exemplo, a depredação do carro de alguns professores por, diziam, alunos descontentes com decisões 

tomadas pela equipe escolar ou alunos jogando latas de refrigerante em professores, nos corredores e salas 

de aula. No mais, eram situações de uso de maconha dentro da escola, xingamentos e desentendimentos 

entre alunos e professores, brigas entre alunos e ameaças verbais entre os grupos. 
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enfrenta acontecimentos ou condições ultrajantes, em razão de sua proximidade e 

rapidez” (ARENDT, 1985, p. 39). 

A violência ocorrida dentro da escola, no caso desta pesquisa, mostrava responder 

às interações entre professores e alunos87. Estes, quando se comportavam de forma a 

enfrentar ou amedrontar os profissionais, sabiam que o faziam, pois a experiência lhes 

mostrava que determinados comportamentos produziam resultados, por vezes, 

favoráveis. Assim, mesmo com represálias, o medo provocado nos professores dava aos 

alunos um lugar de destaque perante aos colegas, além de benefícios, como não precisar 

usar o uniforme escolar. Arendt reforça este apontamento quando diz que: “em certas 

circunstâncias a violência – atuando sem argumentos ou discussões e sem atentar para as 

consequências – é a única maneira de se equilibrar a balança da justiça de maneira certa” 

(ARENDT, 1985, p. 40). Entendendo que seus pontos de vista não eram escutados – ainda 

menos validados – pelas equipes escolares quando tentavam dialogar, conforme me 

diziam alunos das escolas C e D, gritar e xingar era, ao menos, um meio para que 

expressassem seus sentimentos. 

Arendt afirma, a respeito da violência, que não reagir a ela pode ser o mais 

inadequado, uma vez que a não reação pode não ser resultado de um controle pessoal, 

mas efeito da não compreensão de determinada situação limite ou degradante que o 

sujeito sofre. Para que se aja de maneira razoável, é preciso antes que se esteja 

sensibilizado, e o estranho é a ausência disto, ou seja, a insensibilidade frente a situações 

humilhantes.  

Outra motivação para esse sentimento de ódio pode estar localizada na 

dissimulação, ou seja, em discursos que afirmam algo quando a prática realiza seu 

contrário. O modo como profissionais de todas as escolas – e, mais intensamente, nas 

unidades C e D -, se portavam frente aos alunos e lhes cobravam o que eles mesmos, de 

modo incoerente, não aplicavam, suscitava intensas reações nos adolescentes – verbais 

ou em ato. Percebiam que os adultos lhes exigiam algo bastante distinto daquilo que 

exerciam, sem que ao menos parecesse que o faziam para lhes proteger ou educar.  

                                                           
87 Em alguns casos, como na escola A, os alunos disseram que o fato de não serem acolhidos, também em 

casa, por seus responsáveis, ampliava ainda mais a sensação de desvalor e injustiça, alimentando 

comportamentos de oposição aos adultos. 
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Assim, quando o tema é violência, é preciso atenção para aquilo que a alimenta e 

reproduz – que reproduzimos, por exemplo, quando buscamos o silenciamento de alguém 

sob a justificativa da manutenção de uma suposta ordem ou quando não se permite 

determinado comportamento na escola, sem qualquer explicação que pareça verdadeira. 

É possível pensar que os profissionais das escolas, ao invés de também reagirem, podem, 

a partir da experiência escolar e da palavra, ajudar seus alunos a defenderem de outra 

forma seus pontos de vista e a se oporem de outro modo àquilo que compreendem como 

injusto.  

Masschelein e Simons (2014) denominam como tempo livre o espaço de tempo 

que defendem que a escola deveria possibilitar e que permitiria a suspensão de discursos 

que dizem o que as pessoas são de acordo com sua história anterior ou a de sua família, 

além de sua condição econômica ou de outras expectativas que não permitiriam que se 

possa, simplesmente, ser. Esse tempo “os libera [os alunos] tanto da carga potencial de 

seu passado quanto da pressão potencial de um futuro pretendido planejado (ou já 

perdido)” (MASSCHELEIN; SIMONS, 2014, p. 36). Amplia a escola em suas 

possibilidades, pois não aprisiona aquilo que, do lado de fora, se espera que o adolescente 

seja ou faça e auxilia a compreender, na relação, que um grito pode revelar muito mais 

do que aquilo que se mostra na superfície. 

O que os autores defendem é que seria possível ao professor permitir essa outra 

condição de temporalidade aos seus alunos – momentos em que testariam outras formas 

de estar no mundo a partir do apoio dos adultos com os quais dividem o ambiente escolar. 

Esse tempo, cabe dizer, seria também para o professor, uma vez que lhe permitiria, ao 

exercer suas funções sem tantas amarras, ser inventivo em seu trabalho. Nesse sentido, o 

que se defende é 

A capacidade para “libertar” os alunos, isto é, para permitir aos alunos se 

separarem do passado (que os oprime e os define em termos de [falta de] 

habilidades/talentos) e do futuro (que é, ao mesmo tempo, inexistente ou 

predestinado) e, portanto, se dissociarem temporariamente de seus “efeitos”. 

A escola e o professor permitem que os jovens reflitam sobre si mesmos, 

separados do contexto (antecedentes, inteligência, talentos, etc.) que os conecta 

a um determinado lugar [...] (MASSCHELEIN; SIMONS, 2014, p. 34). 

 

A suspensão, então, está vinculada ao modo de trabalhar do professor: como 

entende a educação e o aluno, além daquilo que propõe na relação pedagógica. Orientar 

para o mundo tem a ver com uma abertura que seja interessada e atenta para ele e, ao 
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mesmo tempo, para esta pessoa a quem se ensina. Os professores, apropriados da postura 

educadora, e responsáveis pelo mundo e por seu legado, podem apoiar seus alunos a 

nomearem suas experiências por meio de palavras, ajudando-os a aparecerem para o 

mundo.  

Para Arendt, quando expresso em palavras o resultado daquilo que coloquei sob 

exame, também apareço aos outros enquanto alguém singular, pois aparecemos para o 

mundo através de nossas ações, palavras e opiniões - “na enunciação do discurso, volto a 

ser um só que aparece e revela sua singularidade para os demais” (CUSTÓDIO, 2015, p. 

6). Na emissão da opinião não se diz apenas o que se pensa, mas, também, quem se é, e a 

singularidade é aquilo que “distingue cada ser humano de todos os demais, a qualidade 

em virtude da qual ele não é apenas um forasteiro88 no mundo, mas alguma coisa que 

jamais esteve aí antes” (ARENDT, 2014, p. 239). Ao calar a opinião de alguém, parece 

haver uma espécie de apagamento da possibilidade de que esta pessoa seja e se entenda 

enquanto um sujeito singular, pois,  

O discurso e a ação revelam essa distinção única. Por meio deles, os homens 

podem distinguir a si próprios, ao invés de permanecerem apenas distintos; a 

ação e o discurso são os modos pelos quais os seres humanos aparecem uns 

para os outros, certamente não como objetos físicos, mas qua homens. Esse 

aparecimento, em contraposição à mera existência corpórea, depende da 

iniciativa, mas trata-se de uma iniciativa da qual nenhum homem pode abster-

se sem deixar de ser humano (ARENDT, 2015, p. 218).  

 

As pessoas, iguais em sua humanidade, são também singulares em razão daquilo 

que expressam89: isto diz de mim, do outro e de como eu o percebo (CUSTÓDIO, 2015); 

o pensamento anuncia que “a pluralidade é a condição da ação humana porque somos 

todos iguais, isto é, humanos, de um modo tal que ninguém jamais é igual a qualquer 

outro que viveu, vive ou viverá” (ARENDT, 2014, p.10). Tomando estas considerações 

que Arendt traz acerca da singularidade e da pertença ao mundo, é possível entender como 

bastante importante que os adolescentes possam verbalizar seus pensamentos e 

                                                           
88 Para Arendt, a criança chega ao mundo na condição de estrangeiro, uma vez que o mundo já existia e, 

portanto, precede aquele que nasce.  

89 “O processo de personalização ou de individualização confunde-se com o processo de abertura ao mundo. 

Paradoxalmente, é ao sair de si, é ao abrir-se à alteridade do mundo que o indivíduo se abre a si próprio; e 

a personalidade individual de cada um pode, por conseguinte, ser definida como abertura singularizada ao 

mundo” (ROVIELLO apud CUSTÓDIO, 2015, p. 8, destaque do original). 
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sentimentos90. Isto tem a ver com poder ser alguém cuja palavra importa. Poder aparecer 

por meio do que se pensa pareceu ser demanda constante dos alunos que conheci em todas 

as escolas. O mesmo diziam os professores: que era importante que suas ideias fossem 

consideradas pelas gestões escolares. Esses pedidos eram verbalizados por ambos os 

grupos, em todas as escolas, ao contarem que não percebiam haver nelas espaços nos 

quais pudessem opinar ou dos quais pudessem participar construtivamente. 

A natalidade é, conforme já dito, uma conquista que se dá ao longo de toda a vida 

e que deve ser testemunhada pelo mundo social. Diz respeito à oportunidade de 

atualização, por meio da ação, da singularidade que cada nascimento promete 

(CORREIA, 2012). No espaço público, isto tem a ver com 

[...] A possibilidade de assumirmos a responsabilidade por termos nascido e de 

nascermos, assim também, para o mundo; de que sejamos acolhidos no mundo 

por meio da revelação de quem somos mediante palavras e atos; de que 

nasçamos sempre de novo e nos afirmemos natais, não mortais; a possibilidade, 

enfim, de que nos tornemos mundanos, amantes do mundo (CORREIA, 2010, 

p. 813). 

 

A essência da educação é a natalidade, ou seja, “o fato de que seres nascem para 

o mundo” (ARENDT, 2014, p. 223, destaque do original). Desta forma, é possível afirmar 

que, na educação, a natalidade está ligada a uma promessa: a de que aquilo que se diz e 

quem se é importa para o outro, para uma comunidade, para a sociedade. Na escola, isto 

precisa ser continuamente reafirmado pelos adultos, que são responsáveis por bem 

receber aquele que veio ao mundo depois deles. Para Arendt, poder se colocar a partir de 

quem se é e do que se pensa, singularmente, é deixar de ser um estranho - um estrangeiro 

- para poder agir politicamente enquanto alguém que se importa com o mundo e dele 

cuida. 

O modo como são direcionados e encaminhados os temas dentro da escola, como 

cada sujeito é convidado a fazer parte, é importante, pois é nesse encadeamento de cenas 

que vai sendo construído o ambiente pedagógico. Como sinalizado acima, é por meio da 

                                                           
90 “[...] Podemos agora dizer que nesse processo de pensamento em que realizo a diferença especificamente 

humana da fala que me constitui de modo explícito como uma pessoa, e vou continuar a ser uma pessoa na 

medida em que seja capaz dessa constituição repetidas vezes. Se é isso o que comumente chamamos de 

personalidade, o que não tem nada a ver com talento e inteligência, ela é o simples resultado, quase 

automático, do pleno exercício da capacidade de pensar (thoughtfulness)” (ARENDT, 2004, p. 160). 



142 
 

ação que o agente se mostra. No tema aqui debatido, a escola, enquanto espaço pré-

político, é semelhante à ação; nela,  

Um professor revela quem ele é por seus atos e palavras. [...] Assim, a exemplo 

da ação, a atividade docente não se exerce sobre a matéria para nela imprimir 

uma forma final de antemão concebida, mas implica a interação com uma 

pluralidade de sujeitos singulares cujas respostas a nossos atos e palavras são 

da ordem do imprevisível (CARVALHO, 2015a, p. 101, destaque do autor). 

 

A violência era tema presente nas relações escolares que acompanhei, em todas 

elas. Mais do que aquilo que se sente – o medo –, há uma dimensão bastante violenta ao 

se colocar alguém nesse lugar de quem mais nada é possível esperar: do “marginal”, 

incapaz de nada que não seja destruição. E, ainda que haja situações de ameaça explícita, 

a compreensão de que alguém possa oferecer somente isso – “o mal” -, violentamente o 

impede de ser qualquer outra coisa enquanto sujeito social. 

Exige coragem, enfim, se ocupar do mundo que, na atualidade, é um “domínio 

onde a preocupação para com a vida perdeu sua validade” (ARENDT, 2014, p. 203). A 

abertura de horizontes parece possível quando as “etiquetas” são recusadas, tanto quem 

as carrega quanto quem as coloca. A educação, entendida como campo no qual rupturas 

são possíveis – da revolução por meio da ação e do pensamento –, parece carregar esta 

potencialidade. Está – precisa estar – sempre em questão aquilo que possibilita novas 

formas de agir ancoradas no questionamento da realidade e na conservação do mundo e 

daqueles que a ele pertencem: 

O que torna o homem um ser político é sua faculdade de agir; esta lhe 

possibilita reunir-se aos seus pares, agir em comum acordo e buscar objetivos 

e empresas que jamais teria em mente; e que muito menos desejaria, se não lhe 

houvesse sido outorgada essa faculdade: a de dedicar-se a alguma coisa nova. 

Falando do ponto de vista filosófico, agir é a resposta humana à condição de 

natalidade (ARENDT, 1985, p. 52). 

 

Por isso, Arendt enfatiza: a violência não pode ser considerada um acontecimento 

meramente natural, pois ela é do campo da política, ou seja, do mundo compartilhado no 

qual os homens se expõem ao agir e iniciar alguma coisa nova. E, indo além, a autora 

afirma que, no mundo moderno, onde predominam os interesses individuais, não é realista 

que se espere que as pessoas se comportem de modo não violento e completamente 

racional; sendo assim, um possível efeito do contexto gerado e alimentado pela crise da 

modernidade é que “a prática da violência, como toda ação, transforma o mundo, mas a 

transformação mais provável é em um mundo mais violento” (ARENDT, 1985, p. 51). 



143 
 

7.3. Medo 

A qualificação de determinada situação enquanto problemática – ou, ainda, quem 

representaria o problema - pode não contribuir para que a escola se convoque a pensar 

em alternativas educativas para seus dilemas. A atribuição de características ao 

adolescente em conflito com a lei ou ao “adolescente difícil” que os deixavam presos à 

inviabilidade de poderem viver outra condição que não somente a de alguém que rompia 

com as regras sociais ou desafiava o convívio escolar dificultava a proposição de novas 

histórias.  

Adolescentes de todas as escolas em que estive diziam que reagiam 

indisciplinadamente ao tratamento que recebiam dos adultos, que eram, em geral, gritos, 

xingamentos e mandos. Estes, por sua vez, pareciam também responder de maneira 

reativa aos comportamentos dos alunos, sem conseguir colocar algum elemento novo que 

pudesse romper com esse ciclo – por exemplo, alguma pergunta sobre por que aquelas 

situações se davam, de uma ou outra forma, dentro da escola. 

 Muitas vezes, as equipes escolares respondiam aos alunos a partir do que 

escutavam, da imagem socialmente construída sobre eles e daquilo que lhes era mais 

frequentemente proposto pelos atores da rede de atendimento e pela mídia para lidar com 

“esta forma de juventude”, que poderia ser descrita como aquela abandonada pelo Estado, 

que “prioriza a administração penal dos rejeitados humanos da sociedade de mercado” 

(WACQUANT, 2008, p. 9). 

Quando está em pauta a correção de comportamentos, em lugar da reflexão sobre 

o que os produz, aparece um contexto no qual “as punições escolares não objetivam 

acabar com ou ‘recuperar’ os infratores, mas marcá-los com um estigma” 

(TRAGTENBERG, 2012, p. 79). Ampliar os horizontes para outras percepções sobre 

estes adolescentes talvez torne possível pensar que, ao conhecer o ato infracional ou a 

indisciplina, não se sabe tudo sobre seu autor. É preciso falar disso para problematizar os 

constantes pedidos por punição de alunos cujos comportamentos não são tolerados nas 

escolas, uma vez que 

No campo da educação, essas demandas encontram solo fértil na sensação de 

insegurança fomentada por uma rede de atores sociais (jornalistas, 

pesquisadores e demais alarmistas, em um sentido amplo) que vão articulando 

– de forma desarticulada, do ponto de vista objetivo – necessidades de resposta 

do poder público diante do que se apresenta como realidade. São os inúmeros 

casos, dados estatísticos, pesquisas etc. que circulam e passam a fazer parte do 
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repertório de professores, pais e alunos, trazendo para perto o limite entre 

guerra e paz (TIBÉRIO, 2013, p. 8). 

 

Em Mutações do cativeiro (2000), Patto discute a concepção de educação 

defendida por Goleman 91 , que estaria embasada em aspectos biológicos e não 

consideraria as condições sociais que atravessariam professores e alunos. Este autor 

justificaria determinados comportamentos de adolescentes em razão de suas 

características físicas, reafirmando uma posição segundo a qual “o sujeito é para o que 

nasce”. Mesma concepção é difundida por canais midiáticos sobre a juventude em 

conflito com a lei, mostrando sujeitos que não teriam qualquer crítica ou responsabilidade 

pelos atos praticados - seriam sujeitos “nascidos para o mal”.  

Patto (2000) contrapõe esta ideia defendendo a noção de sujeito histórico e que, 

portanto, é também constituído pela vida em sociedade e pelas redes relacionais das quais 

faz parte. Sobre o livro de Goleman, a autora diz algo que parece se encontrar com muito 

do que localizei em todas as escolas em que realizei este trabalho:  

O livro silencia sobre a qualidade do ensino, os preconceitos e estereótipos que 

grassam no ambiente escolar, as humilhações frequentes a que são submetidas 

as crianças pobres nas salas de aula, os meandros intra e intersubjetivos da 

relação professor-aluno, o exercício vertical do poder, o confronto de 

interesses das classes no interior das escolas – numa palavra, omite a dimensão 

política da instituição escolar (PATTO, 2000, p. 168). 

 

Quando o medo somente pode ser representado na figura de alguém a quem se 

teme, o cotidiano escolar vira território de confirmação de informações a respeito de 

adolescentes como os que trago aqui. Lembro o que apontam Rosa e Vicentin (2010): “o 

discurso, carregado de expectativas culturais, qualifica os seus atos de modo que 

pequenos delitos – uso de drogas, desobediência e brigas – sejam qualificados como 

crimes, como sinal de delinquência prevista ou de personalidade antissocial” (p. 118).  

Brincadeiras de alunos, como jogar papel ou água nos colegas, eram, ao menos 

nas escolas B, C e D, compreendidas como atitudes de personalidades desviantes de 

pessoas de impossível convívio. Um dos efeitos desta compreensão era a negação de 

qualquer oportunidade de diálogo entre alunos e equipes escolares, pois, os primeiros se 

compreendiam julgados, e, os segundos, impotentes e desautorizados. Nesse contexto, 

                                                           
91 GOLEMAN, D. Inteligência emocional. São Paulo: Objetiva, 1996. 
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ficava difícil para os adultos compreenderem que muitas das indisciplinas estariam 

primeiro (ou apenas) relacionadas a brincadeiras da juventude.  

Um dos problemas deste cenário onde o medo predomina é que fica difícil para as 

equipes pedagógicas pensarem em alternativas que minimizem suas dificuldades; outro, 

bastante importante, é que os alunos ficam marcados e limitados em suas possibilidades 

de ação.  Nesse cenário, parece ser importante continuamente possibilitar o caminho 

inverso ao da “tendência contínua de fixar os alunos aos seus antecedentes sociais e 

culturais” (MASSCHELEIN; SIMONS, 2014, p. 33) que se tem visto. Nesse campo, mais 

do que “formar” professores, é necessário conhecer e debater os temas que os desafiam. 

É sobre estes que se tem mostrado ser preciso debruçar. 

Em todas as escolas em que estive, professores relatavam desafios que os tocavam 

no próprio corpo: medo de serem feridos e até assassinados pelos alunos. Esta é uma 

dimensão importante do trabalho destes profissionais que deve ser atentada, uma vez que 

tem alimentado, entre outras cenas, intervenções punitivas e excludentes. O medo, no 

limite, “desencadeia práticas em grande medida enquadradas na categoria do único 

possível [...]. Compõe exatamente o mecanismo que nos aprisiona e nos impede de 

vislumbrar outras possibilidades de existência” (TIBÉRIO, 2013, p. 4). O medo recoloca 

determinados alunos no lugar do “marginal” - daquele que pode e deve ser excluído. Ao 

temê-los, o professor fica impedido de se mostrar como alguém que poderia lidar com 

eles, tomando-os como sujeitos singulares, e não a partir da imagem de “infratores” e não 

pertences à escola. 

É preciso escutar o medo. Esse sentimento pode ser ampliado na presença de 

outros professores, que também o sentem, na relação com as comunidades nas quais se 

localizam as escolas, que têm muitas histórias de violência cometidas pelo crime e pela 

polícia, e da mídia, que exerce papel fundamental para a circulação do sentimento coletivo 

de temor a certos grupos sociais. Diz Moraes (2006) que “não estamos tratando, no caso 

em questão, apenas de sentimentos individuais, mas do medo e da insegurança como 

fenômenos coletivos”. No entanto, no coletivo, o medo pode ser também ressignificado 

e se tornar outra coisa, como o conhecimento sobre um problema que tem raízes históricas 

e sociais. 

É possível não negar o medo, mas usá-lo para se aproximar dos alunos? É 

imaginável que outros sentimentos apareçam na sala de aula? Parece ser importante 
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atentar para aquilo que compõe o cotidiano escolar para, a partir dele, sinalizar 

possibilidades. Ouvir e localizar o medo, o estigma, o preconceito, o cansaço, a frustração 

das equipes pedagógicas. Essas forças que movem e paralisam a relação entre professores 

e alunos e que dizem o quanto “os professores são constituídos/constituem-se como 

portadores de grande ansiedade e demandantes de amparo” (TIBÉRIO, 2013, p. 10).  

O não questionamento de verdades pautadas em certas concepções das equipes 

escolares sobre o aluno com trajetória infracional ou que apresentava comportamentos 

entendidos como desaprováveis produzia discursos sobre eles enquanto “bandidos” ou 

“más companhias” e alimentava um campo menos inclusivo para os alunos e menos 

potente para os profissionais, que não se entendiam capazes de lidar com as questões que 

apareciam. O conceito de pensamento92, como um convite a colocar o mundo em análise, 

pode dar algumas indicações do que seria possível nesse campo.  

Pensar, para Arendt, não tem a ver com intelecto: é diferente do conhecimento, 

que aparece como a busca pelo desconhecido e como o acesso a novos saberes que são 

continuamente somados. Pensamento tem a ver com a disponibilidade para o ato:  

Uma distinção que Arendt faz e que na esfera educacional, muitas vezes, passa 

despercebida é a diferença entre o pensar – isto é, a reflexão – e os processos 

cognitivos. O pensamento não se iguala ao raciocínio, nem à lógica, nem tem 

a ver com a inteligência. É, nesse sentido, que Arendt constata que pode haver 

pessoas muito inteligentes que não pensam (ALMEIDA, 2009, p. 124). 

 

É através desse processo que as pessoas atribuem sentido às suas experiências e 

aos fatos ocorridos, morando aí sua relevância. Porque as situações da vida não são 

lineares ou estáticas, há sempre a necessidade de serem pensadas. Nesse sentido, a 

importância do pensamento, para Arendt, mora na própria atividade de pensar: 

Há, no entanto, um princípio ao qual a autora se mantém fiel: ela não abre mão 

de refletir sobre as experiências. O pensar é vivo quando delas se “alimenta”, 

e morto quando começa a girar apenas em torno de si. O que as diversas 

“modalidades” do pensamento têm em comum é que procuram compreender o 

significado de nossas experiências. A busca de sentido é o que move essa 

atividade do espírito, que encontra “respostas sempre novas à pergunta sobre 

o que está realmente em questão” (ALMEIDA, 2009, p. 131). 

 

                                                           
92 Para Arendt, pensar é um processo feito no privado e que tem a ver com a disponibilidade de uma pessoa 

para uma espécie de diálogo silencioso que trava consigo mesma: “o campo do pensamento é o campo do 

diálogo do eu consigo mesmo, que provoca as grandes perguntas metafísicas [...]” (LAFER, 2014, p. 23). 

Para isso, é necessária uma espécie de reclusão, onde “me divido” para dialogar comigo. 



147 
 

No discurso escrito por ocasião do recebimento do Prêmio Lessing93, Arendt 

afirma que este poeta e filósofo nunca se sentiu verdadeiramente à vontade com o mundo, 

mas sempre esteve, ao seu modo, comprometido com ele. Suas considerações acerca de 

Lessing trazem reflexões sobre um modo de habitar o mundo que, ao tomá-lo como 

motivo de preocupação e de cuidado, torna a todos responsáveis não apenas por seus 

pensamentos e ações, como pelo modo com que são convocados os interlocutores 

cotidianos e colocados em palavras os pensamentos. Para ele, assim como para Arendt 

(2004), pensar seria uma escolha que se materializa nos modos de habitar o mundo, uma 

vez que deve haver uma predisposição do indivíduo, pois há sempre a possibilidade da 

recusa de alguém a pensar.  

Arendt (2008) afirma que a humanidade de Lessing se mostrava através do modo 

com que tão fortemente defendia a não reafirmação irrefletida de verdades aprendidas, 

uma vez que isto distanciaria o contato entre os homens ao impossibilitar as trocas de 

ideias. Esta abertura aos outros é alimento para o convívio, e é possível quando se assume 

a divergência como uma potência, ao invés de um problema. Para esta autora, os 

ensinamentos que Lessing: “[...] disseminou pelo mundo não pretendiam comunicar 

conclusões, mas estimular outras pessoas ao pensamento independente, e isso sem 

nenhum outro propósito senão o de suscitar um discurso entre pensadores” (ARENDT, 

2008, p. 17).  

Diz Arendt que Lessing negava a reprodução de afirmações que, ao serem 

repetidas, não provocariam o pensamento e, ao se deparar com estas “verdades” repetidas, 

“defendia principalmente sua posição no mundo” (ARENDT, 2008, p. 14). Questionava 

porque tinha a coragem que exige o pensamento e, ao fazê-lo, o tomava como um 

movimento contínuo, que poderia promover novas constatações para antigas questões; 

nas palavras de Arendt, “tal mentalidade nunca pode dar origem a uma visão definida do 

mundo que, uma vez assumida, seja imune a experiências posteriores no mundo, por se 

agarrar solidamente a uma perspectiva possível” (ARENDT, 2008, p. 14). A liberdade do 

pensamento estaria na ausência de respostas definitivas / definidoras. 

Entretanto, a perda da tradição tem efeito sobre a atividade do pensamento. Como 

consequência, a crença em verdades já conhecidas é ampliada e, ainda que não se acredite 

                                                           
93 ARENDT, H. Sobre a humanidade em tempos sombrios: reflexões sobre Lessing. In: Homens em 

tempos sombrios. São Paulo: Companhia das letras, 2008. 
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verdadeiramente nelas, se mostram como algum lugar de ancoragem, sendo, por isso, 

reproduzidas. Nesse contexto, cabe lembrar que o campo da educação pode ser de 

resistência à mera repetição de discursos ao estimular a reflexão sobre as coisas e os fatos 

do mundo: 

A capacidade de julgar – de estabelecer as diferenças entre o certo e o errado 

– e o pensamento são atividades que se relacionam, que se complementam. A 

atividade do juízo, acompanhada da capacidade do diálogo entre eu e eu 

mesmo – a consciência -, e a capacidade de liberação do pensamento, que está 

implícita no juízo “realiza o pensamento, torna-o manifesto no mundo de 

aparecimentos, onde nunca estou só e sempre muito ocupada para poder 

pensar. A manifestação da tempestade do pensamento não é conhecimento; é 

a habilidade de distinguir o certo do errado, o bonito do feio” (MELLO, 2008, 

p. 45). 

 

Nas escolas em que estive, a crença em uma identidade desviante ou infratora 

muitas vezes tomou espaço maior do que a singularidade daquele que a carregava – e 

diminuiu as potencialidades que o aluno poderia desenvolver na relação com sua escola: 

vale lembrar que mesmo o adolescente envolvido em atos infracionais não perde o direito 

de ser aluno.  

Para professores e gestores escolares, posicionarem-se a partir de verdades 

socialmente compartilhadas parecia ter como um de seus efeitos a sensação de proteção 

em relação àqueles que carregavam uma “identidade desviante” e parecia desobrigá-los 

de inventar novas formas de se relacionar e de resolver conflitos. A sensação de 

impotência, em certa medida, parecia desimplicar o corpo pedagógico de criar novos 

modos de trabalhar com os alunos, uma vez que estes eram compreendidos como 

“impossíveis”. O professor ficava retirado do papel educativo e o aluno se tornava alguém 

(apenas) ameaçador.  

É possível compreender que lidar com situações do contexto escolar a partir de 

conceitos já concebidos blindaria o professor de rever suas próprias percepções, morando 

nos adolescentes a responsabilidade pelos entraves do processo pedagógico. Parece haver 

uma espécie de ganho quando professores não questionam suas metodologias e 

responsabilizam os alunos pelos desafios vividos: não colocam a própria prática em 

questão. Com isso, no entanto, não se oportunizam a refletir sobre conceitos e estigmas 

que atravessam seu trabalho e não se implicam com a produção de mudanças. Quando o 

pensamento é refutado, é o mundo que sofre, uma vez que há sempre muito espaço para 
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a reprodução de verdades sobre aqueles que teriam uma espécie de natureza violenta e 

impossível de lidar:  

Certamente, a própria humanidade do homem perde sua vitalidade na medida 

em que ele se abstém de pensar e deposita sua confiança em velhas ou mesmo 

novas verdades, lançando-se como se fossem moedas com que se avaliassem 

todas as experiências. E, no entanto, se isso é verdadeiro para o homem, não é 

verdadeiro para o mundo. O mundo se torna inumano, inóspito para as 

necessidades humanas – que são as necessidades dos mortais -, quando 

violentamente lançado num movimento onde não existe mais nenhuma espécie 

de permanência (ARENDT, 2008, p. 18). 

 

O modo como algumas equipes lidavam com o que consideravam situações de 

indisciplina ampliava o problema, uma vez que a criminalização de situações da 

adolescência – considerando que praticamente nenhuma das situações das quais se 

queixavam tinha relação com o mundo do crime - tinha como efeito a convocação de 

familiares, da polícia militar e até a transferência da matrícula escolar, colocando a todos 

numa espécie de espiral sem fim, que não produzia novas respostas para os problemas 

que se repetiam independentemente do aluno. Era como se os desafios mudassem 

continuamente de representação, personificados cada vez em um aluno diferente. O que 

apareceu nesses casos foi a descrença no papel do educador como uma figura que poderia 

sustentar regras de convivência social e segurar a mão do aluno que “deslizasse”, 

oferecendo um lugar para reflexão e responsabilização.   

Cabe à escola também o estímulo ao contínuo questionamento de verdades 

repetidas. O pensamento é tido como a capacidade de distinguir o certo do errado e deriva 

do exercício do pensar, que deve ser sempre provocado, pois há sempre novos fatos a 

serem colocados em questão. Pensar tem a ver com uma posição que nega certezas 

definitivas para os acontecimentos. Nesse sentido, permite que a pessoa vá se constituindo 

e apareça, em oposição a simplesmente estar no mundo, à mercê do que nele ocorre 

(CUSTÓDIO, 2015). Custódio reafirma aí a relevância da educação: pensar o mundo é 

também constituinte de quem o pensa, além de permitir novas respostas para os fatos que 

nele se dão: 

Assim, como uma atividade que é, o pensamento pode ser exercitado. Isso 

significa que, quanto mais me disponho a pensar, mais amplio a minha 

capacidade e o escopo do pensamento. E é do pensar, do diálogo silencioso 

que estabeleço de mim para comigo mesmo, que formulo opiniões sobre as 

coisas e o mundo. A opinião nada mais é do que a enunciação do pensamento 

em que, ao interromper a conversa com meu eu interior, posso estendê-la a 

outras pessoas (CUSTÓDIO, 2015, p. 6). 
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Nadar contra o rio que leva à reprodução destas “verdades” não é tarefa fácil, entre 

outros motivos, porque pensar pode ser algo bastante solitário; como diz 

Arendt,“certamente ainda somos conscientes de que o pensamento requer não só 

inteligência e profundidade, mas, sobretudo, coragem” (ARENDT, 2008, p. 15). Uma 

alternativa é coletivizar os desafios. Verbalizar o medo, em suas muitas roupagens, para 

localizá-lo em uma sociedade que opta pela exclusão de direitos daqueles que estão 

incluídos em um sistema violento e perverso. Defender uma comunicação que permita 

afirmar que “[...] estamos constantemente preparando o caminho para a ‘poesia’, no 

sentido mais amplo, como potencialidade humana; estamos constantemente à espera, por 

assim dizer, de que ela irrompa em algum ser humano” (ARENDT, 2008, p. 30) 94.  

7.4. Autonomia escolar 

É possível sugerir que há, no campo da educação escolar, o uso frequente de 

algumas palavras específicas para definir uma boa escola, um bom professor, a relação 

pedagógica. Termos como “gestão democrática” e “participação coletiva” eram bastante 

presentes nos discursos de profissionais das quatro as escolas em que trabalhei quando 

falávamos sobre as alternativas para os desafios pedagógicos.  

Alguns professores, em especial, nas escolas A e B, diziam sobre dificuldades 

para se relacionarem com os alunos ou para compreenderem suas particularidades em 

razão de dois motivos: a quantidade elevada de discentes por sala de aula e a exigência 

de desenvolverem os temas do currículo básico. Diziam que o tempo ficava escasso em 

ambos os casos – “se eu dou dez minutos de atenção pra cada aluno e tenho quarenta 

alunos na sala, eu não consigo passar a matéria que eu tenho que passar”, exemplificou 

uma professora da escola B. Essa mesma profissional dizia que, em sua opinião, o mais 

importante era se preocupar em construir uma boa relação com os alunos, algo que a 

ajudaria a manter alguma disciplina em sala de aula, mas que não o conseguia pelo motivo 

acima dito.  

Ainda que dificilmente se possa negar a importância de uma gestão democrática 

e da participação coletiva dentro da escola, não é sempre acessível aquilo que, em 

                                                           
94 Arendt continua: “[...] quando isso ocorre, o relato do ocorrido aí se detém e uma narrativa composta, 

um parágrafo a mais, acrescenta-se aos recursos do mundo” (2008, p. 30). 
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verdade, se quer dizer quando essas condições são demandadas; diz Azanha (1995) que 

“[...] não é difícil mostrar que, muitas vezes, essas palavras ‘sagradas’ transformaram-se 

em meros slogans e não numa indicação de soluções” (p. 132, destaque do original). Em 

um de seus diversos escritos sobre autonomia escolar, o autor debate o termo a partir de 

um olhar ampliado sobre o sentido que se atribui às palavras. Do uso que se faz delas a 

partir de uma noção vaga e, apenas na superfície, problematizada. Nesse contexto, o autor 

afirma que a adoção de algumas delas diz muito sobre o pensamento hegemônico de 

determinado tempo histórico e sobre a mentalidade de uma época (AZANHA, 1995); daí, 

a importância de tomá-las como tema de estudo.  

Azanha segue o debate sobre a palavra autonomia dizendo que este termo 

apareceria, com frequência, antes como discurso do que como realidade. Aos olhos do 

autor, mesmo a importância da autonomia - isso que tanto se defende - necessita ser 

questionada, e diz: “mas, afinal de contas, liberdade para quê? [...] Só a resposta clara a 

essa questão poderá situá-la nos seus devidos termos, já que a autonomia da escola apenas 

ganha importância se significar autonomia da tarefa educativa” (AZANHA, 1998, p. 13).  

No texto de 1995, intitulado Autonomia escolar, um reexame, Azanha explicita 

que, dentro da rede pública de educação, a questão da autonomia escolar foi primeiro 

assumida oficialmente em 1983, no Documento para Reorientação das Atividades da 

Secretaria. Este destacaria que a autonomia das unidades escolares seria dificultada por 

uma série de normas e de regimentos que, até então, apareciam sob a justificativa de que 

a escola teria como uma de suas funções mais elementares a de tornar seus alunos pessoas 

disciplinadas e obedientes. Azanha (1995) continua o texto apontando que as normativas 

que chegam às escolas via Secretaria de Educação e órgãos a ela vinculados acabam por 

apagar as individualidades, qualquer chance de erro e, por fim, de responsabilização dos 

profissionais, uma vez que as unidades escolares ficam desvinculadas da decisão de 

diversos pontos que são para elas importantes.  

O autor aponta a Secretaria de Educação como uma espécie de obstáculo no que 

tange à autonomia das unidades escolares, uma vez que estipula normas para as quais as 

escolas têm menos força de oposição: “a própria estrutura administrativa da Secretaria da 

Educação, que é uma sobrevivência de tempos ditatoriais, é um contrassenso em termos 
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de uma política de melhoria inteligente e democrática” (AZANHA, 1995, p. 23)95. O 

papel dos órgãos de gestão deveria ser, segundo o autor, o de garantir as condições físicas, 

humanas e administrativas para que a escola realize suas atividades, reduzindo as 

intervenções sobre as atividades do âmbito da vida cotidiana. Então, ao pensar em 

autonomia escolar, é preciso considerar as condições institucionais que devem estar 

garantidas.96
 

A escola democrática deveria, ainda segundo o Documento de 1983, ao mesmo 

tempo, ter liberdade no que se refere à organização da vida escolar e agir pautada por 

ideais pedagógicos, cuja qualidade seria atestada pela prática, por meio de “[...] uma 

autêntica convivência democrática, [e por conseguir] formar homens críticos, livres e 

criativos até mesmo a partir de condições sociais, políticas e econômicas adversas” 97. A 

autonomia das unidades escolares teria relação com a minimização da interferência de 

seus órgãos gestores – ou com uma intervenção útil, localizada e organizadora – e, 

também, com o projeto de educação democrática e crítica que cada escola deveria tecer: 

[...] Não se pode confundir, ou permitir que se confunda, a autonomia da escola 

apenas com a criação de determinadas condições administrativas e financeiras. 

A autonomia escolar não será uma situação efetiva se a própria escola não 

assumir compromissos com a tarefa educativa, e, com relação a esse ponto, é 

preciso lembrar insistentemente que o destino das reformas de ensino é 

decidido no interior das salas de aula (AZANHA, 1995, p. 144). 

 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB – 1996), conforme aponta Azanha, une 

autonomia escolar e projeto de ação pedagógica. Nela, há a defesa da elaboração desse 

projeto – que deve ser, também, o de um conceito de escola - por meio da participação da 

comunidade escolar, formada por seus profissionais, alunos, familiares e demais 

                                                           
95 Além disso, ao orientar as escolas por meio de decretos e normativas, a Secretaria de Educação trata 

todas elas como uma só, não considerando suas particularidades e “a consequência mais óbvia e indesejável 

de tentativas de homogeneização daquilo que é substancialmente heterogêneo é o fato de que as escolas 

ficam ou sentem-se desoneradas da responsabilidade pelo êxito de seu próprio trabalho, já que ele é 

continuamente objeto de interferências externas, pois ainda que essas interferências sejam bem 

intencionadas não levam em conta que a instituição ‘escola pública’ é uma diversidade e não uma unidade” 

(AZANHA, 1998, p. 15).  

96  “Nesse documento, que foi sobretudo uma convocação do magistério do Estado para uma ampla 

discussão de alguns problemas educacionais, a questão da autonomia da escola aparecia entrelaçada com a 

do regimento próprio, mas não se confundia com ele. Este é um ponto muito importante que, quando é 

perdido de vista, dá ao problema da autonomia uma solução mecânica que esvazia a exigência pedagógica 

da autonomia de todo o seu significado educativo” (AZANHA, 1995, p. 142). 

97 Documento nº1 (para Reorientação das Atividades da Secretaria), Secretaria da Educação de São Paulo, 

1983. In: AZANHA, J. M . P. Educação: temas polêmicos. São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 141. 
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interessados. Reforçar que o projeto pedagógico é um projeto de escola parece 

importante, pois, há sempre o risco de que vire um documento que more nas gavetas 

institucionais, longe dos profissionais e distante enquanto diretriz pedagógica, ética e 

prática. A simples formalização de um documento que não tenha sido debatido em 

profundidade, refletido a partir de princípios, de fato, democráticos e apropriado pelo 

coletivo que compõe cada escola para pouco servirá. No limite, poderá ampliar, ainda 

mais, dificuldades e injustiças que se dão dentro da unidade de ensino 98: 

A ideia de um projeto pedagógico, visando à melhoria desse mundo com 

relação às suas práticas específicas, será uma ficção burocrática se não for fruto 

da consciência e do esforço da coletividade escolar. Por isso, é ela, a escola, 

que precisa ser assistida e orientada sistematicamente e seus membros 

temporários, que são os professores, não devem ser aperfeiçoados 

abstratamente para o ensino de sua disciplina, mas para a tarefa coletiva do 

projeto escolar (AZANHA, 1998, p. 20). 

 

Ao pensar o projeto de ensino de cada unidade escolar, o autor questiona o peso 

que se coloca sobre a formação do professor como saída para os problemas da educação. 

Ainda que esta seja uma demanda objetiva, desloca e não deixa ver o problema, que é 

muito mais amplo do que os conhecimentos específicos que o professor possa acumular. 

Contribuiria mais com a escola e com o ensino que houvesse um projeto de escola 

elaborado e conhecido por toda a comunidade, inclusive pelos alunos. Assim, quando fala 

sobre alternativas possíveis, o autor reconhece a participação coletiva como uma 

exigência. A autonomia escolar passa pela construção de caminhos que cada comunidade 

pedagógica reconhece, admite como necessários e por eles se responsabiliza: 

[...] O ensino não depende da deficiência de uma metodologia de um professor, 

mas da capacidade dos professores, no âmbito da própria escola, junto com a 

direção, de se debruçarem sobre as tarefas que eles têm, as propostas comuns 

e problemas que enfrentam e de se organizarem para resolvê-las. Qualquer 

plano de melhoria da escola tem de ser um plano da própria escola (AZANHA, 

1995, p. 25). 

 

Tudo isso não significa desconsiderar os atravessamentos que chegam às unidades 

escolares – como já apontado, os salários, as cargas de trabalho, o número de alunos por 

sala, os escassos recursos pedagógicos. Em realidade, Azanha reitera o papel que a gestão, 

                                                           
98 “A autonomia escolar desligada dos pressupostos éticos da tarefa educativa poderá até favorecer a 

emergência e o reforço de sentimentos e atitudes contrários à convivência democrática. [...] O tema de 

autonomia escolar é extremamente complexo já que, em seu nome, é possível também criar condições para 

edificação de um ambiente autoritário e opressivo resguardado por um regimento próprio” (AZANHA, 

1998, p. 14). 
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nos âmbitos da Secretaria e da Diretoria de Ensino, deveria assumir a fim de permitir que 

as escolas pudessem se ocupar com o funcionamento interno, que vai desde aquilo que 

ocorre em sala de aula às diretrizes e bases conceituais para o trabalho pedagógico. 99  

Fica presente, mais uma vez, que “se a própria escola não for capaz de se debruçar sobre 

os seus problemas, de fazer aflorar esses problemas e de se organizar para resolvê-los, 

ninguém fará isso por ela” (AZANHA, 1995, p. 24).  

Tomando o contexto das escolas nas quais trabalhei, onde parecia ser importante, 

em maior ou menor grau, o incentivo às equipes pedagógicas para fazerem da escola 

pública um lugar de pertencimento para alunos e professores, um modo de resistência 

seria fazer uso de princípios pedagógicos pautados na educação responsável e 

participativa. Para isso, a escola poderia tomar à mão ferramentas como a Lei de 

Diretrizes e Bases para a construção de um projeto político pedagógico útil e crítico. O 

que se defende é que, mesmo em contextos endurecidos e desafiadores, há um possível 

para as unidades escolares a partir de um fazer autônomo, não enquanto discurso, mas 

como prática diária, que convide seus profissionais para esta posição comprometida.  

No contexto da escola pública francesa, aparece Dubet que, em entrevista, traz 

apontamentos que me parecem ter lugar aqui: 

Então, eu acho que há coisas a serem feitas no colégio, pelo menos coisas que 

deveriam permitir tornar a relação pedagógica muito menos tensa, muito 

menos difícil do que ela é. Hoje em dia, as dificuldades do sistema se tornam 

os problemas psicológicos e pessoais dos indivíduos; na medida em que as 

contradições do sistema não são administradas e explicitadas politicamente, as 

pessoas as vivem como problemas individuais (PERALVA; SPOSITO, 1997, 

p. 227). 

 

Em entrevista concedida a Peralva e Sposito, Dubet pontua o fato de as escolas 

fazerem parte de um mesmo sistema, que deve enfrentar inúmeros desafios, sendo um 

deles o de os professores não poderem escolher as escolas nas quais desejam trabalhar. 

Nesses casos, algo que a escola pode fazer é “cooptar” estes profissionais para seus 

princípios pedagógicos – os norteadores do trabalho -, o que nem sempre está claro para 

a gestão escolar e demais membros da comunidade. Nesse contexto, Dubet defende que 

                                                           
99 Ainda com o autor: “quando falo numa melhoria de ensino, não penso em nova edição de pacotes, por 

mais bem embrulhados que eles sejam. É preciso uma política inteligente e honesta e a melhoria do ensino 

parte dessa base. É claro que somente cada unidade escolar poderá fazer seu plano de melhoria, mas, para 

a implementação dele, a escola precisa contar com a administração, mas não a alta administração, no 

máximo com a Delegacia de Ensino” (AZANHA, 1995, p. 26). 
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há ordenamentos que as escolas são capazes de produzir, tendo algumas delas passado a 

se organizar a partir de combinados internos, construídos em debate com a comunidade 

escolar. Esse trabalho coletivo pode permitir que as pessoas ocupem uma posição ativa e 

de importância, o que tende a contribuir para relações escolares mais educadoras: “há 

colégios que puderam criar sistemas, que têm a capacidade de criar civilização, e outros 

não” (PERALVA; SPOSITO, 1997, p. 228).  

Dubet e Azanha relacionam a melhoria do ensino à autonomia das unidades 

escolares e de suas equipes. Defendem que as mudanças necessárias teriam de passar pelo 

questionamento da realidade da escola - quais são suas dificuldades, quem é seu público, 

como são as condições do território onde está localizada, entre outros – e pela elaboração 

de alternativas para seus desafios. 

Azanha defende que há um campo sobre o qual somente a escola pode atuar, 

porque diz respeito à sua realidade particular e a seus atores, que devem ser 

continuamente convocados a construir e a organizar suas condições objetivas. Desta 

forma, o que parece defender é a responsabilidade da escola, enquanto comunidade, de 

tomar para si esta posição, assumindo um projeto que seja, de fato, pedagógico.  

Trata-se da postura do educador que tem a educação como tarefa coletiva e não 

abandona a escola e seus alunos. Daí, a insistência de que o planejamento das diretrizes 

do trabalho pedagógico não seja mais uma burocracia, mas a apropriação de saberes 

sociais, éticos, pedagógicos, políticos e filosóficos, apostando que “elaborar o projeto 

pedagógico é um exercício de autonomia” (AZANHA, 1988, p. 20). Para isso, é preciso 

lembrar que a escola não está dissociada do campo social 100, assim como o professor não 

pode ser mais entendido como alguém que meramente transmite um conteúdo a alguém 

que, por obediência, se cala e aprende.  

 

 

 

                                                           
100 “A questão da melhoria do ensino não é uma questão político-partidária, nem administrativa: é uma 

questão pedagógica e pública. Portanto, a questão da melhoria do ensino diz respeito ao âmbito da escola, 

mas também ao espaço público em que ela se encontra” (AZANHA, 1995, p. 23). 
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VIII. NOS CAMINHOS DA EXPERIÊNCIA: ENCERRANDO PARA 

COMEÇAR A PARTIR DE OUTRO LUGAR 

Confiar naqueles que educamos é, pois, transmitir-lhes 

simultaneamente um legado do passado e uma esperança em relação 

ao futuro, é resistir à tentação de querer configurar o amanhã, sem se 

furtar às obrigações do hoje. É acreditar no valor intrínseco da 

liberdade, sem nenhuma prova de sua existência, sem nenhuma 

certeza de seu benefício. 

José Sérgio Fonseca de Carvalho  

 

Antes de partir para as reflexões finais, gostaria de compartilhar notícias sobre o 

término da parceria com as escolas - coração desta pesquisa. Com a aproximação do fim 

do projeto, que havia sido comunicada para o início das férias escolares, em dezembro de 

2016, fomos avisando aos alunos que iríamos embora e pensando com eles como nossa 

despedida poderia ser. Em todas as escolas, os adolescentes sugeriram um lanche coletivo, 

se entusiasmando bastante ao pensarem no cardápio. De nossa parte, pedimos que o 

lanche fosse acompanhado de uma última roda de conversa.  

Foi bonito ver a preparação dos adolescentes para o último encontro; 

entusiasmados, tiramos fotografias, conversamos e comemos - apesar da dificuldade 

financeira, havia muitos alimentos disponíveis para todos. Como tema da roda de 

conversa e, também, como forma de avaliar o processo para que pudéssemos contar à 

OSCIP o que os participantes pensavam sobre as ações realizadas, fizemos oralmente a 

retomada de todos os grupos, contando sobre cada encontro, cada atividade desenvolvida, 

os temas debatidos, as investidas nos professores, as reuniões feitas com a gestão escolar 

(e as negativas para alguns desses encontros).  

Assim, após a leitura do histórico dessa trajetória, pedimos para que avaliassem 

os grupos e nos dissessem o que levariam de todas aquelas experiências. Willian, aluno 

da escola D, disse que o olhar para ele mesmo era diferente; quando perguntei o que 

pensava sobre si, respondeu: “ah, agora eu gosto mais de mim. Parece que me conheço 

melhor. Quando crescer, quero ter um filho que seja igual a mim”. Gabriela, da escola 

C, disse que gostava mais da escola, com exceção da direção (com quem a relação 

permanecia bastante difícil), e que se sentia “mais calma; agora, eu não vou mais pra 

cima dos outros como eu ia antes”. Também aluno desta escola, Lucas contou que suas 

notas melhoraram e que “eu não vou mais direto pra direção, ‘tô’ mais ‘de boa’”.  
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Em uma folha que entregamos a todos os alunos, fizemos três perguntas sobre o 

projeto. Selecionei algumas das respostas, tomando como critério aquelas em que as 

escolas apareciam: 

1. Como você se sente na sua escola?  

“Gosto muito, encontrei aqui pessoas que são parecidas comigo e aqui pode ter 

voz e fazer algo pela escola”; “Agora eu me sinto parte da escola, porque antes 

eu era excluída”. 

 

2. O que você acha que precisa ter na sua escola para você gostar 

dela?  

“Todos os alunos se importarem com a escola”; “Professores que queiram mais 

que dar apenas aulas e, claro, alunos que permitam que ele faça o trabalho dele”; 

“Voz ativa dos alunos, boa socialização entre diretoria e alunos”; “Liberdade 

‘pra’ falar”. 

 

3. Depois do projeto, você percebeu alguma diferença no seu jeito de 

estar na escola? E fora dela? Comente um pouco sobre isso:  

“Eu vejo as coisas de um jeito diferente. Nada é o que parece, as pessoas podem 

ser muito mais do que aparentam e percebi isso na escola, no projeto, e quero 

levar essa experiência para todo o sempre”; Sim, cuido mais da escola, eu gosto 

da escola, é onde me sinto livre e ter amigos me faz bem”. 

 

Também aos professores pedimos uma avaliação sobre o projeto. Entregamos 

algumas perguntas e explicamos que poderiam preenchê-las livremente, propondo que 

fossem, principalmente, disparadoras da reflexão. Sobre as formações, disse um deles que 

“infelizmente, alguns [professores] não entenderam o objetivo, talvez por conveniência 

ou por estarem focados apenas nas angústias que a profissão acaba provocando [...]. 

Muitas vezes não conseguimos enxergar solução por estarmos inseridos diretamente nos 

problemas”. Em outra escola, uma professora avaliou que a unidade de ensino 

permaneceu com muitos desafios e afirmou o que é preciso para mudá-la, em seu 

entendimento: “a escola é ainda muito fechada em si mesma, é preciso ousar” (destaque 

da professora). Ainda outro professor disse que participar das rodas de conversa junto 

com os alunos possibilitou uma aproximação em relação a eles que as demandas do cargo 

pareciam dificultar: “até então, eu era visto como um coordenador disciplinar, alguém 
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que tivesse a punição como único caminho”, uma vez que passou a ser visto menos como 

quem pune ou inibe e mais como parceiro com o qual os alunos poderiam contar. 

Por fim, solicitamos à gestão de cada escola o preenchimento de uma avaliação 

breve sobre a passagem do trabalho pela instituição, apontando possíveis ganhos e 

desafios, além de uma autoavaliação em relação à acolhida das atividades sugeridas pelos 

alunos. Nenhum gestor respondeu, ainda que tenha havido repetidos lembretes e pedidos 

de minha parte.  

Ao longo do trabalho, foi se mostrando importante a inclusão cada vez maior da 

gestão escolar no processo; para isso, foram propostas reuniões de acompanhamento, 

feitos convites para atividades culturais tocadas em conjunto com os alunos e solicitada 

ajuda quanto ao agendamento dos encontros com os professores. Em mais de uma escola 

não tivemos sucesso nessa aproximação. Sem resposta, fica a sensação de que falhamos 

em estabelecer uma relação mais dialogada com os gestores, algo que parecia ser bastante 

fundamental, mas que talvez tenha ficado em segundo plano em relação ao trabalho com 

alunos e professores. Este é um apontamento importante de ser afirmado aqui: o 

investimento na gestão escolar, atento e aberto, parece ser necessário para produzir efeitos 

de continuidade nos espaços pedagógicos. 

Mais do que uma avaliação em relação à (não) devolutiva dos gestores, esta 

situação oferece elementos para reflexão. Muito do que alunos e professores contaram 

estava vinculado às experiências de acolhida e de afastamento da gestão escolar. Nem 

todas as atividades dos alunos foram bem recebidas, mas, as que foram, levaram outras 

cores para aquelas escolas. Os alunos, como era visível em muitos casos, pareciam mais 

animados, inspirados e criativos quando sabiam que podiam experimentar. Na escola A, 

por exemplo, da ocupação de uma sala, transformada em biblioteca, os adolescentes 

começaram a planejar e a executar outras atividades. Ao emprestarem livros, 

conversavam com crianças mais novas e se tornavam referências para elas: cuidavam 

delas durante o intervalo de aulas, liam para elas, separavam brigas. Ao longo da 

estruturação dessa proposta, o corpo gestor desta escola se mostrou aberto – ainda que 

desconfiado inicialmente -, sentando para pensar junto com os alunos e abrindo espaço 

para suas criações. 

Portanto, na escola, campo onde o coletivo se debruça para a educação de crianças 

e adolescentes, não apenas o professor, mas também o conjunto de profissionais que 
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compõem a unidade de ensino deve tomar para si a educação como uma responsabilidade, 

uma vez que 

O êxito, maior ou menor, nessa tarefa de iniciação dos jovens no mundo 

público dos valores e dos princípios éticos depende, pois, de um esforço 

conjunto de toda instituição, no qual cada professor ou profissional da 

educação, além de sua função específica, representa um agente institucional, 

comprometido com uma série de valores que se traduzem em 

responsabilidades e atitudes educativas próprias ao mundo escolar 

(CARVALHO, 2002, p. 13). 

 

Quando os alunos recebiam a recusa para alguma sugestão e não podiam inventar 

algo novo na escola, a negativa era vivida como fato triste, sendo que alguns voltavam a 

se “sentir como lixo”. Incapacidade e falta de confiança neles, era o que entendiam. Como 

evitar que adolescentes se sintam como lixo? Como “cooptar” os adultos a ocuparem o 

lugar de quem aposta na vida dos “alunos difíceis”? É sempre tempo de lembrar que a 

educação é, também, conforme afirma Carvalho (2016), uma troca entre gerações, “um 

diálogo sempre mediado pela transmissão de experiências simbólicas e impulsionado pelo 

que os gregos chamavam de philantropia, ou seja, por uma disposição amorosa em 

relação ao humano e à sua obra histórica: o mundo” (CARVALHO, 2016, p. 21). 

Paul Ricoeur traz apontamentos acerca do perdão que me parecem bem sintetizar 

o que se buscou trabalhar até aqui. Faço referência ao texto seu O perdão pode curar? 

(1996), em que trata da memória e do perdão. Em primeiro lugar, cabe aqui apontar a 

afirmação do autor de que é através da narrativa que a memória pode ser acessada. Ao 

apresentar essa ideia, Ricoeur coloca luz sobre o fato de que a narrativa merece cuidado, 

no sentido de poder relembrar os fatos, também, a partir do ponto de vista do outro – 

ainda que este outro seja alguém com quem não concordamos -, posto que é assim que se 

criam as memórias comuns. Este rearranjo das lembranças, segundo o autor, não muda 

apenas o futuro, mas também o passado, que pode ser reinterpretado e, por isso, deslocado 

do lugar fixo e determinado a partir do qual é tão frequentemente entendido.  

O que muda nessa reinterpretação do passado é a carga moral e a noção de dívida. 

E é exatamente a possibilidade de ambos não mais existirem colados a alguém que pode 

mudar tanto o presente quanto o futuro. Novas percepções sobre o passado podem, então, 

segundo Ricoeur, contribuir para a construção de novos olhares para aquilo que ainda 

será vivido:  
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Certamente, os factos passados são inapagáveis: não podemos desfazer o que 

foi feito, nem fazer com que o que aconteceu não tenha acontecido. Mas ao 

invés, o sentido do que nos aconteceu, quer tenhamos sido nós a fazê-lo, quer 

tenhamos sido nós a sofrê-lo, não está estabelecido de uma vez por todas. Não 

só os acontecimentos do passado permanecem abertos a novas interpretações, 

como também se dá uma reviravolta nos nossos projectos, em função das 

nossas lembranças, por um notável efeito de “acerto de contas”. O que do 

passado pode então ser mudado é a carga moral, o seu peso de dívida, o qual 

pesa ao mesmo tempo sobre o projecto e sobre o presente (RICOEUR, 1996, 

p. 4). 

 

Nessa nova apreensão sobre os fatos, o que se apaga, então, é a noção da dívida 

que nunca pode cessar – como aqui, por exemplo, a do adolescente que errou -, restando 

as memórias reelaboradas e já passiveis de serem compartilhadas pelo coletivo. O perdão, 

portanto, não é o esquecimento daquilo que ocorreu, mas é o apagamento da dívida que 

não permite que formas criadoras de viver possam ter espaço. É por isso que, ao trabalho 

do perdão, Ricoeur acrescenta a dimensão da generosidade; o autor afirma que “nele [no 

perdão] descobre-se toda a extensão do que se pode chamar a ‘economia do dom’, se 

caracterizarmos este pela lógica da superabundância que distingue o amor da lógica, da 

reciprocidade, da justiça” (RICOUER, 1996, p. 7). 

Desta forma, neste trabalho, o investimento na narrativa de alunos e professores, 

os convites para a participação no espaço público e a tomada de outro ponto de vista sobre 

aquilo que se passa e sobre quem é o outro, foi um investimento na possibilidade de que 

aquilo que se viveu anteriormente e que se vive na atualidade pudesse ser tomado a partir 

de outro lugar. Foram movimentos que apostavam hoje para que o futuro pudesse ser, de 

fato, percebido enquanto algo que se constrói a todo tempo e que não está dado na origem.  

Enquanto concluía a escrita desta pesquisa, a Secretaria de Educação do Estado 

de São Paulo lançou a Resolução SE 2/2017, que alterou a regulamentação sobre o 

professor mediador escolar e comunitário, cujo cargo passou a ser assumido pelo vice-

diretor do Programa Escola da Família101, nas escolas em que este já fosse desenvolvido. 

Na prática, isso significou que muitos professores mediadores deixaram de sê-lo, sem 

aviso prévio. A notícia chegou para muitos dos que conheci como um atravessamento 

doído, que faltava ao respeito com profissionais que vinham se dedicando à função ou a 

                                                           
101 “O Programa Escola da Família foi criado no dia 23 de agosto de 2003 pela Secretaria de Estado da 

Educação. Ele proporciona a abertura de escolas da Rede Estadual de Ensino, aos finais de semana, com o 

objetivo de criar uma cultura de paz, despertar potencialidades e ampliar os horizontes culturais de seus 

participantes”. Fonte: http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/v2/Subpages/sobre.html. Acesso em 

30/01/2017. 



161 
 

supervisionando. Para alguns professores, representou o retorno à sala de aula sem desejá-

lo.  

Demo (1984) lembra que há limites em toda prática e, também, em cada teoria, 

pois há a condição de historicidade que está articulada com o tempo e com os processos: 

“assim, toda prática, ao mesmo tempo em que realiza a teoria, também a limita, no sentido 

de que não consegue esgotar todas as potencialidades teóricas. A teoria contém 

geralmente elementos utópicos, quer dizer, irrealizáveis historicamente” (DEMO, 1984, 

p. 106). Teoria é o mundo pensado - até idealizado. Para toda prática devem ser 

consideradas as condições históricas de quem participa de dada realidade. É preciso, 

portanto, considerar que o conhecimento não é, em si, determinante para a transformação 

das experiências de desigualdade, quase indignas, vividas por alunos e professores. As 

condições concretas para as intervenções dentro da instituição escolar da rede pública 

precisam ser consideradas, uma vez que há atravessamentos que são vividos como 

experiências de desumanização.  

O tempo de trabalho nas quatro escolas acabou no prazo previsto. A possibilidade 

de continuidade do projeto em outras, como inicialmente esperado, não seguiu em frente 

em razão da falta de financiamento para tocá-lo. Há impedimentos bastante concretos em 

projetos como o que coordenei, que dependem de investimento de alguém ou de alguma 

instituição que “compre a ideia” de que o que se faz interessa em alguma medida ou para 

algum fim específico. 

Para as instituições que sobrevivem por meio deste tipo de financiamento, as 

avaliações de projetos são demandas frequentes, uma vez que possibilitam convencer 

potenciais investidores. Esta é uma necessidade atrelada à continuidade de ações em que 

se acredita, entretanto, é possível sugerir que há o risco de se cair em uma espécie de 

mentalidade utilitarista e assistencialista. A primeira, porque visa a um objetivo 

previamente definido e que não considera quem é o outro a quem o projeto se destina – 

por exemplo, quando se sugere a correção de comportamentos tidos como desviantes -; a 

segunda, porque aposta que toda mudança se dará a partir do sujeito marginalizado, 

quando as condições materiais que o colocaram nessa condição não se alteram: 

Com efeito, por mais que se fale na posição estratégica que a educação deve 

ocupar nas novas sociedades de conhecimento, por mais que se fale que ela 

constitui um direito básico e universal dos cidadãos, temos, na realidade, 

assistido ao seu desmantelamento, à diminuição de seus recursos, à submissão 

de seus valores àqueles das grandes empresas, à proletarização e culpabilização 
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da atividade docente, ao empobrecimento de sua qualidade e a processos de 

exclusão, marginalização e segregação perpetrados pelas escolas. Creio que 

essa é uma tendência que deverá ter forte impacto junto às populações pobres, 

intensificando sensivelmente condições que podem nos levar a um estado de 

barbárie social num futuro, talvez mais próximo do que imaginamos 

(GADELHA, 2007, p. 30).  

 

Propor uma educação inclusiva, afetuosa e pautada na dignidade de gestores, 

professores e alunos é um desafio importante. Esse esforço, que deve ser contínuo, esbarra 

em determinações contra as quais esses atores talvez não consigam se opor sozinhos; 

entretanto, pode ser possível alguma resistência por meio do enfrentamento coletivo. Por 

isso, mais uma vez, o caráter da coletividade, inerente à educação, pode ser lembrado – 

também enquanto sinalização do que motivou a escrita desta pesquisa por alguém que 

não exerce a profissão docente: 

[...] A educação é um problema político de primeira grandeza e que, portanto, 

diz respeito não somente a professores, pais e alunos, mas a todos aqueles que 

se interessam pelos destinos daquilo que partilhamos na qualidade de cidadãos: 

o mundo público e a forma como nele tecemos nosso viver-juntos 

(CARVALHO, 2016, P. 20, destaque do original). 

 

A proposta apresentada aos adolescentes para que criassem espaços de 

convivência nas escolas, que surgiriam a partir das reflexões sobre elas, pretendia facilitar 

um diálogo que parecia ausente, tomando o aluno como produtor e sujeito ativo, e o 

profissional da escola como um facilitador do processo pedagógico – e não como o 

definidor de tudo aquilo que escola e aluno poderiam ser. Quando as propostas eram 

comunicadas ao setor pedagógico, se tornavam convites para que os profissionais 

assumissem a posição de adultos confiáveis e confiantes em sua função educadora. 

Quando os aceitavam, ganhavam a possibilidade de enviar novas mensagens aos alunos: 

a de que eram desejados e importantes ali dentro.  

Possibilitar práticas onde pudesse haver maior participação criativa dos alunos os 

ajudava a testar seus próprios conceitos e posicionamentos frente ao mundo, pois, toda 

ação era iniciada a partir de um processo de reflexão sobre o universo escolar e sobre 

como cada um respondia a ele. Assim, este fazer os alunos alcançavam refletindo sobre 

as relações e experimentando novos modos de lidar com elas.  

A ênfase dada à experiência nesta pesquisa foi como um caminho natural, seguido 

a partir da necessidade de significar o que eu percebia e vivia nas escolas. Guiaram-me 
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autores que não fecham os olhos para os sofrimentos causados pela humanidade, mas que 

insistem que outras relações são possíveis, desde que os sujeitos reflitam sobre as coisas 

do mundo e tomem parte naquilo que fazem.  

Com a intenção de produzir conhecimento por meio da atuação junto a professores 

e alunos sobre a realidade que habitavam, busquei elaborar um diálogo entre educação, 

psicologia, filosofia, sociologia e outras áreas do saber que me ajudassem a tomar meus 

interlocutores enquanto sujeitos ativos na construção cotidiana de suas escolas. Sobre essa 

construção, a proposta era a de que estivesse relacionada à apropriação daquilo que 

viviam, podendo contribuir para a tomada em mãos da conservação do mundo da qual 

Hannah Arendt (2014) fala e que é tão fundamental para a educação, porque carrega e 

transforma o conhecimento do mundo humano.  

Desenvolvi os temas a partir de conceitos de Arendt na medida em que se 

mostravam importantes para pensar meus encontros nas escolas. Tratou-se do exercício 

de localizar na teoria desta autora a sustentação para minhas investidas em tornar as 

escolas lugares mais acolhedores para seus alunos, como forma de cuidado, também, com 

os adultos que os recebem. Se a punição não tem mostrado alcançar bons caminhos, ao 

menos serve para sinalizar a urgente demanda por reconhecimento da posição singular e 

ativa daqueles que vivem a escola. 

Foi na descoberta de Arendt que encontrei um lugar para minhas questões acerca 

da educação, não apenas como campo do desconhecido, mas como possibilidade de eu 

também propor alguma coisa nova. A autora não me era familiar antes do início dessa 

jornada e posso afirmar que tê-la conhecido foi, também, efeito do encantamento que o 

professor da disciplina sobre Arendt demonstrava ao ensinar, fazendo viver o que ele 

afirma, ou seja, que “uma experiência torna-se formativa por seu caráter afetivo” 

(CARVALHO, 2016, p. 101).  

Esta pesquisa termina aqui e, com ela, um tempo. O tempo em que pude 

acompanhar de perto professores e alunos de escolas públicas, campo no qual eu havia 

apenas timidamente tateado anteriormente. Lugar, também, em que pude aprender muito 

e de maneira intensa. Entrar no desconhecido me trouxe o desejo e a urgência de estudar. 

E, então, fazer valer o casamento entre prática e teoria, que não é nunca findável, uma 

vez que as coisas do mundo continuam – e assim deve ser – a provocar estranhamentos e 



164 
 

a alimentar o pensamento que permite a colocação de cada pessoa no espaço público, se 

fazendo ouvir e, assim, se fazendo gente.  
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