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RESUMO 

 

 

SCHILLING, Flávia. Direitos, violência, justiça: reflexões. 2012. 229 f. Tese (Livre-

docência) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

A elaboração da tese de livre docência implica um trabalho de revisão, balanço e projeção: é 

um trabalho que, basicamente, nos coloca frente aos arquivos. Porém, como se ligam os 

temas, os problemas, as preocupações? Os grandes temas são: os direitos humanos, a 

violência e a possibilidade da justiça. O texto começa com uma introdução, caleidoscópica, 

sobre o desafio de estudar o presente, o contemporâneo. Continua, no capítulo 1, com uma 

discussão central, a dos direitos humanos, campo de luta fundamental nos dias atuais e o lugar 

nele ocupado pela educação. No capítulo 2, este tema continua, com um artigo que 

problematiza os dilemas desse direito à educação, a partir dos debates sobre a inclusão/ 

exclusão. O terceiro capítulo apresenta um deslocamento temático que tensiona a discussão 

anterior. É um capítulo que retoma boa parte do meu trabalho público, há muitos anos, em 

torno da violência. No capítulo 4, há um recorte nessa discussão, e entro no tema da violência 

nas escolas. No capítulo 5, conseguimos, quem sabe, começar a estabelecer de forma mais 

clara os elos que estavam desenhados: apresentamos um texto construído a partir de uma 

experiência de intervenção em escolas da rede pública, discutindo a educação em direitos 

humanos em sua interface com a violência, o poder e a autoridade.  A partir desse momento, 

no sexto capítulo, entro na questão que me ocupa centralmente: a da justiça, da escola justa, 

do justo e do injusto. Apresento, no capítulo 7, um primeiro texto, com resultados de uma 

pesquisa realizada com o apoio do CNPq: “Direitos Humanos, violência e justiça: percepções 

sobre a escola justa”. Concluo este trabalho apresentando, nas considerações finais, 

basicamente, novas perguntas, novos caminhos da futura pesquisa que agora se inicia. 

 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Educação. Escola. Justiça. Violência. Igualdade. 

Diferença. 



 

ABSTRACT 

 

 

SCHILLING, Flávia. Rights, violence, justice: reflections. 2012. 229 f. Tese (Livre-docência) 

– Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

The elaboration of a thesis implies in a process of revision, analysis and projection: it is a 

research that, basically, put us in front of our previous works archives. However, how to 

connect the themes, problems and concerns? The main subjects are: human rights, violence 

and the possibility of justice. The essay begins with an introduction about the challenge to 

study the present, the contemporary. It continues in chapter one, with one of the main 

discussions, about human rights and its current place as a fundamental battlefield and 

education’s role on it. Afterwards, in chapter two, this theme continues, with an article that 

confronts the dilemmas of this right to education based on the debate about inclusion and 

exclusion. The third chapter represents a different approach that further evolves the previous 

discussion. It is a chapter that uses a good part of my public works, developed many years 

ago, about violence. In chapter four, this discussion is used to enter into the argument of 

violence in schools. In chapter five, we manage, maybe, to begin to establish in a clearer way 

the links between: we show a text constructed from an experience of intervention in public 

schools, discussing the education in human rights together with its relations with violence, 

power and authority. From this moment, in the sixth chapter, we confront the main issue: the 

one about justice, a just school, the just and unjust. Then, in chapter seven, there is a first 

essay with results of a research supported by CNPq: “Human Rights, violence and justice: 

perceptions about a just school”. Finally, the thesis is concluded when new questions, new 

research paths that represents the base to the work that is to be developed from now on. 

 

Keywords: Human Rights. Education. School. Justice. Violence. Equality. Difference. 
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APRESENTAÇÃO  

 

 

 A elaboração da tese de livre-docência implica um trabalho de revisão, balanço, 

projeção: é um trabalho que, basicamente, nos coloca frente aos arquivos, que nos faz 

enfrentar os arquivos. Faz-nos andar, de novo, entre os arquivos que lá estavam, guardados 

nas pastas amarelas. O grande desafio é perceber como se misturam esses arquivos, como se 

entrelaçam. O que sai deles, qual é a novidade, o inédito que deles pode surgir?  

 O arquivo, segundo Derrida (2001), vem de “arkhê”, palavra que designa ao mesmo 

tempo o começo e o comando. Diz que esse nome coordena dois princípios em um: um 

princípio da natureza ou da história, ali onde as coisas começam, e também um princípio de 

lei, ali onde os homens ou os deuses comandam, ali onde se exerce a autoridade, a ordem 

social, nesse lugar a partir do qual a ordem é dada. (DERRIDA, 2001, p. 11).  

 Agora, é possível separar? É possível dizer o limite, a fronteira entre o princípio da 

história e o da lei?  

 Diz a regra que a livre-docência deve ser construída a partir do que aconteceu após o 

doutorado. Talvez, seja uma narrativa da história daquilo que foi produzido quando do 

ingresso na casa, na ordem da Universidade. Porém, se o arquivo abriga a memória, é também 

o lugar onde esquecemos (a memória). Como voltar a eles se não somos mais os mesmos? O 

que encontramos quando voltamos às pastas amarelas? Diz Derrida, também, que a primeira 

figura do arquivo a celebrar é seu duplo caráter instituidor e conservador. É revolucionário e 

tradicional: “arquivo eco-nômico neste duplo sentido: guarda, põe em reserva, economiza, 

mas de modo não natural, isto é, fazendo a lei (nomos) ou fazendo respeitar a lei”.  

(DERRIDA, 2001, p. 17) 

 As palavras lá estão, mas pulam de maneira diferente em nossa cara, pois é um outro 

tempo; estão, agora, agrupadas de outra forma. Se o arquivo é o penhor da tradição, o arquivo 

é, também, um penhor do futuro. Diz Derrida (2001, p. 31): “não se vive mais da mesma 

maneira aquilo que não se arquiva da mesma maneira”. Daí instituinte, daí revolucionário. 

Guarda o passado e põe em questão a chegada do futuro.  

 A livre docência e seu trabalho com arquivos. Qual trabalho? Qual disposição? Quais 

arquivos? A educação como um trabalho com arquivos. Quais arquivos? Como dispô-los?  

 Derrida interroga: já dispomos de um conceito de arquivo? “Dispor de um conceito, 

ter segurança sobre o seu tema é supor uma herança fechada e a garantia selada de alguma 
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maneira por essa herança” (DERRIDA, 2001, p. 47). E discorre: “nada mais perturbante e 

perturbado hoje que o conceito arquivado na palavra arquivo” (DERRIDA, 2001, p. 118).  

 É não ter sossego.  

 Nada menos sossegado do que produzir esta tese de livre-docência. Como se ligam – 

se é que se ligam – os temas, os problemas, as preocupações? Haverá que construir uma linha 

de coerência? Talvez a que transpareça seja a da responsabilidade de intervir no debate 

público. Não de qualquer maneira, intervir com rigor, tentando pensar de modo a quebrar 

alguns impasses ou inércias.  

 Os materiais arrancados das pastas amarelas? Artigos já publicados, com certeza. 

Alguns. Falas não publicadas e ditas para diferentes plateias. Aulas, sim, aulas! Jamais 

publicadas; escritas, sim, pois a autora é obsessiva na tarefa de sua preparação. Ensaios, sim, 

textos de jornais, talvez! Um relato de pesquisa, em curso, ainda em movimento, vibrante e 

recém-nascido.  

 O texto começa com uma introdução, caleidoscópica, que traz uma mescla de inéditos, 

um artigo, um trecho de um livro. Nosso presente: como entrar no presente? A escolha dos 

autores foi em parte um exercício de homenagem, em parte um exercício de apresentação de 

parcerias de muitos anos, um exercício de aplicação, heterogêneo, disperso. É longa, mas 

talvez possa justificar esse exagero dizendo que a sociologia se ocupa do tempo presente. É 

isso que tentamos, pois a vontade é de poder intervir no debate. Para pensar o presente, 

apresentamos perspectivas, as incertezas que nos desafiam na modernidade radical, na 

sociedade da insegurança, na sociedade da biopolítica.  

 Continua no capítulo 1, com uma discussão central, a dos direitos humanos, campo de 

luta fundamental nos dias atuais e o lugar da educação como um direito humano. Há um 

pequeno adendo, sobre o direito à vida, à liberdade e à segurança. No capítulo 2, este tema 

continua, com um artigo que problematiza os dilemas desse direito à educação, a partir dos 

debates sobre a inclusão/exclusão. É acompanhado por uma digressão, um texto com 

hipóteses sobre as lutas contemporâneas.  

 O terceiro capítulo apresenta um deslocamento temático que tensiona a discussão 

anterior. É um capítulo que retoma boa parte do meu trabalho público, há muitos anos, em 

torno da violência. Há, novamente, uma digressão, sobre os homicídios, a violência fatal. No 

capítulo 4, há um recorte nessa discussão, e entro no tema da violência nas escolas. Um 

adendo, elaborado a partir de uma pesquisa, amplia o debate. Há uma digressão: é possível 

reparar um dano? O poder e o perdão, o poder e a promessa aparecem como contextos para a 

possibilidade da reparação do dano.  
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 No capítulo 5, conseguimos, quem sabe, começar a estabelecer de forma mais clara os 

elos que estavam desenhados: apresentamos um texto construído a partir de uma experiência 

de intervenção em escolas da rede pública, discutindo a educação em direitos humanos em sua 

interface com a violência, o poder e a autoridade. Há uma pequena digressão sobre 

autoridade, que pretende introduzir alguns aspectos a mais no debate.  

 A partir desse momento, no capítulo 6, entro na questão que me ocupa centralmente: a 

da justiça, da escola justa, do justo e do injusto. Apresento um primeiro texto preparatório 

para a pesquisa em curso, com o apoio do CNPq, e, no capítulo 7, me dedico frontalmente à 

apresentação dos resultados da pesquisa “Direitos Humanos, violência e justiça: percepções 

sobre a escola justa”. É, com certeza, para mim, o momento central do texto, o que mais me 

instigou, o que me deu o prazer e a angústia das descobertas. Pois: “quem poderá ser justo 

poupando-se da angústia?” (DERRIDA, 2007, p. 39). Foi possível, a partir de escolhas, traçar 

o contorno teórico do debate, mergulhar nas pesquisas já existentes e decifrar os resultados 

das pesquisas empíricas realizadas. Fomos em busca da justiça e encontramos, fortemente, 

relatos da injustiça: no mundo e na escola. Macro-injustiça ou micro-injustiça, o valor da 

igualdade, o mérito e, quem sabe, apontamentos para uma escola justa.  

 Concluo este trabalho, apresentando, nas considerações finais, basicamente, novas 

perguntas, novos caminhos da futura pesquisa que agora se inicia.  
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INTRODUÇÃO: EM MODO DE CALEIDOSCÓPIO 

 

 

1 Pensar o presente 

 

 

“Vivendo, se aprende; mas o que se aprende, mais, é só a fazer 

outras maiores perguntas” (Guimarães Rosa). 
 

Pensar o presente, nossa atualidade, para ver quem somos, o que nos tornamos e, 

principalmente, pensar alternativas. “Qual é a resposta para a questão? O problema. Como 

resolver o problema? Deslocando a questão” (FOUCAULT, 2005, p. 246). 

 Pensar problematicamente pressupõe formular perguntas insuspeitas, transgredindo as 

regras do jogo, instituindo outros jogos, enfim. Ou fazer as perguntas óbvias, também, aquelas 

tão evidentes! Afinal de contas, para que serve a escola? O que faz a prisão?  

Pensar problematicamente pressupõe o arquivo. O que é o arquivo? É o retrato de uma 

dispersão. No arquivo, vale o “pertinente” ao seu estudo, e, principalmente, aquilo que 

aparentemente não é importante (ou “pertinente”). É o arquivo impertinente. Do mesmo e do 

resto. Das vizinhanças insólitas. O retrato de uma dispersão.  

 Isso é suficiente? Não. Não basta ter um arquivo. Todas as instituições têm o seu: um 

arquivo morto. O arquivo que servirá de base para o pensamento como resistência, fundado 

em uma atitude ético-política de crítica ao modo como somos governados e que procura pela 

possibilidade de novas formas de liberdade, é um arquivo que circula, um arquivo vivo. O 

mandato é: seja generoso com o seu arquivo e com o que descobriu. Faça-o circular. É o 

oposto ao arquivo morto. Um arquivo vivo. 

 O que isso produz, o que gera, o que provoca? O que nos deixa esse arquivo, esses 

encontros? A paixão pelo saber, a erudição. “A preguiça febril da terna, grande e calorosa 

maçonaria da erudição inútil” (FOUCAULT, 1985, p. 168). Erudição inútil até que possamos, 

quem sabe, usá-la para reorganizar o arquivo, encontrar, nesse estudo febril, uma pergunta 

importante ou inédita. Quem sabe, detectar relações novas entre o que estava separado e 

compartimentado. Rever aquilo que havia sido esquecido ou que estava dito e não “vingou” e 

que agora, a partir de um olhar com os olhos bem abertos ao nosso presente, é pleno de 

potência.1 

                                                 
1  Trecho que traz reminiscências de capítulo de livro em que fazemos uma homenagem a Maurício Tragtenberg.  
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Cabe perguntar e começar com uma pergunta aparentemente fácil, com o apoio de 

Agamben (2009), sobre o contemporâneo.  

 

 

1.1 O que é o contemporâneo? 

 

 

A pergunta é: “de quem e do que somos contemporâneos? E, antes de tudo, o que 

significa ser contemporâneo?” (AGAMBEN, 2009, p. 57). 

Pode significar ser contemporâneos de textos, de textos de muitas épocas. Em nosso 

trabalho, quantos textos! Quantas épocas, tormentas, geografias, histórias diferentes nos 

habitam. Talvez, ser contemporâneo possa significar lidar com o “intempestivo”. “O 

contemporâneo é o intempestivo”. Como os filósofos na tormenta (ROUDINESCO, 2007), 

lidando com aquilo que não vem no tempo devido ou vem fora do tempo próprio, com o 

inesperado.2 É estar deslocado, inatual, anacrônico: não submerso. É assim, estar atravessado 

por tempos diversos mantendo uma relação com o atual – o contemporâneo – dissociada.  

Ser contemporâneo seria manter o olhar fixo no nosso tempo.  

 
Contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele 
perceber não as luzes, mas o escuro [...] contemporâneo é, justamente, 
aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando 
a pena nas trevas do presente. (AGAMBEN, 2009, p. 63). 

 
A pergunta é: por que conseguir perceber as trevas que provêm da época deveria nos 

interessar? Porque isso nos concerne, nos interpela. Daí a coragem: necessária para ser 

contemporâneo. Daí os contemporâneos serem raros.  

 
Porque significa ser capaz não apenas de manter fixo o olhar no escuro da 
época, mas também perceber nesse escuro uma luz que, dirigida para nós, 
distancia-se infinitamente de nós. Ou ainda: ser pontual num compromisso 
ao qual se pode apenas faltar. (AGAMBEN, 2009, p. 65). 

 
O presente, vivido, é apresentado como tendo suas vértebras quebradas. Estamos no 

ponto da fratura. Tudo é muito cedo e muito tarde. Já e ainda não. Ainda não e não mais. 

Implica o passado – qual? – através dos arquivos que nos atravessam. Queiramos ou não. É 

um lugar de compromisso entre o que já foi e o que ainda ou talvez nunca será.  

                                                 
2  Intempestivo: (latim intempestivus, -a, -um) adj. 

1. Que não vem no tempo devido ou vem fora do tempo próprio. = INOPORTUNO ≠ ATEMPADO, OPORTUNO. 
2. Que não é previsto ou esperado. ≠ INESPERADO, SÚBITO. 
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Isso significa que o contemporâneo não é apenas aquele que, percebendo o 
escuro do presente, nele apreende a resoluta luz; é também aquele que, 
dividindo e interpolando o tempo, está à altura de transformá-lo e de colocá-
lo em relação com os outros tempos, de nele ler de modo inédito a história, 
de “citá-la” segundo uma necessidade que não provém de maneira alguma 
do seu arbítrio, mas de uma exigência à qual ele não pode responder. 
(AGAMBEN, 2009, p. 72). 

 

 Daí que, apenas aparentemente, esse lugar é muito simples. Tateando, quase cegos, 

inventando o como, de onde, o quê, quando, com quem e contra quem. Com o arquivo (qual?), 

a pergunta (qual?), os objetos (quais?). Percebendo modos de operar e modos de fazer. 

 

 

1.2 Como? Método 

 

 

 Uma possibilidade de ensaiar – o método – é pensar em Larrosa (2004) quando propõe 

esse olhar fixo sobre o contemporâneo – o presente – com o seu risco, seu desconforto, sobre 

o intempestivo, o mais difícil, a partir de algumas propostas:  

1) ensaiar no presente; 

2) ensaiar em primeira pessoa (ex-posição do sujeito); 

3) ensaiar a distância (a crítica, a liberdade); 

4) ensaiar escrevendo. 

Esse movimento do ensaio é uma “operação”: termo guerreiro (uma operação de 

guerra), termo médico (uma operação cirúrgica), o que condiz com a perspectiva foucaultiana 

da centralidade da luta, de batalhas sendo travadas. Condiz, também, com sua visão da escrita 

como um exercício radical, que corta, com a caneta sendo usada feito um bisturi.  

Há, nesse exercício do ensaio, uma prática de liberdade, de expansão das 

possibilidades: o mais difícil. O lugar de proveniência desse gesto é o arquivo, é minha 

posição nesse arquivo.  

 
Poder-se-ia dizer, talvez, que o ensaio é uma determinada operação no 
pensamento, na escrita e na vida, que se realiza de diferentes modos em 
diferentes épocas, em diferentes contextos e por diferentes pessoas. Poder-
se-ia dizer, talvez, que o ensaio é o modo experimental do pensamento, o 
modo experimental de uma escrita que ainda pretende ser uma escrita 
pensante, pensativa, que ainda se produz como uma escrita que dá o que 
pensar; e o modo experimental, por último, da vida, de uma forma de vida 
que não renuncia a uma constante reflexão sobre si mesma, a uma 
permanente metamorfose. (LARROSA, 2004, p. 32).  
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Ensaio que supõe uma incessante problematização e reproblematização de si. Desse 

lugar que ocupamos.  

 

 

1.2.1 Primeira operação: ensaiar no presente  

 

 

“Não temos como herança mais do que vento e fumaça” (Montaigne) e “Nossa 

herança nos foi deixada sem nenhum testamento” (René Char), dizem os autores (cf. 

LARROSA, 2004, p. 33; ARENDT, 1973, p. 28) em relação a este tempo que nos indaga. A 

questão do ensaio é o que nos acontece agora, quem somos agora, o que podemos pensar e o 

que podemos dizer e o que podemos experimentar agora, neste exato momento da história 

(LARROSA, 2004, p. 34).  

Como, porém, criar uma distância entre nós e nós mesmos: converter o presente não 

em um tema, mas em um problema? Como afastar-se do ruído, sabendo dele, seguindo 

Agamben (2009)?  

 Alguns gestos são propostos: da vinculação e do distanciamento; da imanência e do 

estranhamento. Que as coisas do presente apareçam como vistas pela primeira vez. Assim, 

seria possível questionar a continuidade, o sempre foi assim e assim sempre será. Estar dentro, 

olhar fixo para o que perturba, tentar um recuo, um deslocamento, tentar pensar em 

movimento. Talvez construir ficções de futuro, para estranhar o que temos hoje. Ver as ficções 

do passado, seus frágeis apoios, sua aleatoriedade. Como se vistas pela primeira vez.  

 Pensar o presente: o mais difícil.   

 

 

1.2.2 Segunda operação: ensaiar em primeira pessoa  

 

 

Qual é o “eu” do ensaio? Será o “eu” que nos classifica (na fila, na série), aquele que 

espelha a coação da identidade no mundo moderno? Aquele que emerge como resposta das 

burocracias do ID: Quem é você? A proposta é um ensaio em que o “eu” apareça não como 

tema, mas como perspectiva, olhar, ponto de vista. De que lugar você fala? Haverá uma 

“certa” relação com a primeira pessoa. Uma “certa” relação com o nós. A proposta é colocar-

se em jogo a si mesmo nesse questionamento. Faça algo com você, nade lateralmente, como o 
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boto. O que tenta Michel Foucault? Emancipar o ensaio da figura do autor; desmistificar a 

relação sujeito/verdade: verdade científica, jogos de verdadeiro-falso; des-sujeição; 

questionando as regras do jogo dentro do próprio jogo.  

A proposta é do ensaio como um lugar no qual a subjetividade ensaia a si mesma, 

experimenta a si mesma em relação à sua própria exterioridade, àquilo que lhe é estranho 

(LARROSA, 2004, p. 37). Mais do que posição do sujeito ou o-posição, pensar a exposição 

do sujeito.3 Essa liberdade de ensaiar-se no ensaio e pensar em primeira pessoa é o mais 

difícil.  

 

 

1.2.3 Terceira operação: ensaiar a distância 

 

 

Como sustentar o olhar fixo, nesse jogo complexo do distanciamento e da 

proximidade? Fala-se na distância crítica, na distância reflexiva, na distância mediadora.  

Propõe-se uma renúncia à segurança da teoria, à segurança da prática. À segurança do 

método. À segurança dos fatos. Atitude crítica como crítica imanente, reflexiva (se dobra 

sobre si), sem transcendentes.  

 

Pensar a crítica, ou a meditação, ou o pensamento como exercício de 
liberdade, mais afirmativo do que negativo, mais criativo do que militante, 
mais de exposição do que oposição. Por isso para nós, velhos leitores de 
Foucault, a crítica já é, talvez para sempre, um problema; e se tornou, para 
nós, o mais difícil. (LARROSA, 2004, p. 39). 
 

Ensaiar a crítica: o mais difícil.  

  
 

1.2.4 Quarta operação: ensaiar escrevendo  

 

 

Pois a mão insiste em percorrer os caminhos aprendidos, ela vai. A literatura ajuda a 

encontrar o “entre”, aponta possibilidades. O que usamos, qual é o arquivo, como sigo se não 

                                                 
3  Sujeitos? O dicionário nos informa: “do latim ‘subjectu’, ‘posto debaixo’; escravizado, cativo; obrigado, 

constrangido, adstrito; que se sujeita à vontade dos outros; obediente, dócil; dependente, submetido. Assunto, 
tema. (Gram.): termo da proposição a respeito do qual se enuncia alguma coisa. (Filos.): o ser individual, 
real, que se considera tendo qualidades ou praticado ações. (Jur.): cada uma das pessoas vinculadas a uma 
relação jurídica. (Bras.): designação que davam os sertanejos aos escravos". (FERREIRA, 1987, p. 1.346).  
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há testamento? Vizinhanças inéditas, encontros inesperados são bons. Quando paro, quando 

quebro? Qual é o lugar que posso ocupar nessa ordem – do discurso?  

A escrita: o mais difícil.  

 

 

1.3 Para quê?  

 

 

Por que João sorria/Se lhe perguntavam/ Que mistério é esse?/ 

E propondo desenhos figurava/Menos a resposta que/Outra 

questão ao perguntante? (Carlos Drummond de Andrade). 
 

Uma pergunta: Como não ser governado desse modo, em nome desses princípios, em 

vista de tais objetivos e por meio de tais procedimentos, não desse modo, não para isto, não 

por essas pessoas? Esta seria a pergunta central da crítica, segundo Foucault (2000a, p. 171). 

A crítica? Uma questão de atitude: 

 

A crítica é o movimento pelo qual o sujeito se dá o direito de interrogar a 
verdade sobre seus efeitos de poder e o poder sobre seus discursos de 
verdade: a crítica será a arte da não-servidão voluntária, da indocilidade 
refletida. A crítica teria essencialmente por função o desassujeitamento no 
jogo que poderia ser denominado, em uma palavra, de política da verdade. 
(FOUCAULT, 2000a, p. 173).  

 

 Para isso, para a análise – densa – do presente, cabe um olhar cuidadoso para os 

dispositivos, “conjunto de práticas e mecanismos (ao mesmo tempo linguísticos e não-

linguísticos, jurídicos, técnicos e militares) que tem por objetivo de fazer frente a uma 

urgência e de obter um efeito mais ou menos imediato” (AGAMBEN, 2009, p. 35). Redes de 

práticas heterogêneas, mais ou menos fortemente compostas, em movimento, se deslocando, 

incessantemente rasgadas. Tecidos sociais? Tecidos, pois, sujeitos a esgarçamentos e rupturas.  

Responder às urgências, obter resultados mais ou menos contínuos envolve as artes de 

governar: quanto governar, o que governar, como governar, com que fins governar, a partir de 

onde governar? Nesses dispositivos encontram-se focos ou matrizes mais ou menos estáveis 

de experiências. Os focos de experiência se articulam, segundo Foucault (2010, p. 4), uns 

sobre os outros, combinando as formas de um saber possível, as matrizes normativas de 

comportamento para os indivíduos e os modos de existência virtuais para sujeitos possíveis. 

Compondo racionalidades que estabelecem sistemas de diferenciação, com tipos vários de 
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objetivos, atuando com diferentes modalidades instrumentais, mais ou menos 

institucionalizadas e formalizadas.  

 

E é nisso que vocês vêem no mundo moderno, o mundo que nós conhecemos 
desde o século XIX, toda uma série de racionalidades governamentais que se 
acavalam, se apóiam, se contestam, se combatem reciprocamente. Arte de 
governar pautada pela verdade, arte de governar pautada pela racionalidade 
do Estado soberano, arte de governar pautada pela racionalidade dos agentes 
econômicos, de maneira mais geral, arte de governar pautada pela 
racionalidade dos próprios governados. São todas essas diferentes artes de 
governar, essas diferentes maneiras de calcular, de racionalizar, de regular a 
arte de governar que, acavalando-se reciprocamente, vão ser, grosso modo, 
objeto do debate político desde o século XIX. O que é a política, finalmente, 
senão ao mesmo tempo o jogo dessas diferentes artes de governar com seus 
diferentes indexadores e o debate que essas diferentes artes de governar 
suscitam? É aí, parece-me, que nasce a política. Bom, é isso. Obrigado. 
(FOUCAULT, 2008a, p. 424).  

  

Estudar o presente, na primeira pessoa, tem como norte descobrir o que somos. Pois há 

sujeitos em todos os pontos da rede: “chamo sujeito o que resulta da relação e, por assim 

dizer, do corpo a corpo entre os viventes e os dispositivos” (AGAMBEN, 2009, p. 41).  

Esta é a pergunta central de Foucault (1995, p. 232): Quem somos nós? Quem sou eu, 

que pertenço a esta humanidade, talvez a esta parte, a este momento, a este instante de 

humanidade que está sujeitada ao poder da verdade em geral e das verdades em particular?  

Trata-se de narrar a ontologia histórica de nós mesmos, em nossa relação com a 

verdade que nos constitui como sujeitos do conhecimento, nas relações de poder que nos 

constituem como sujeitos atuando sobre os demais e na relação ética por meio da qual nos 

constituímos como sujeitos atuando sobre nós (MOREY, 2008). O desafio, então, é a 

percepção do sujeito em relação aos saberes, às práticas divisoras e em suas relações de 

subjetivação.  

Figuras vão sendo gestadas, figuras que se movem e deslocam. Uma das figuras 

contemporânea é a do homo oeconomicus. 

 

O homo oeconomicus, isto é, aquele que aceita a realidade ou que responde 
sistematicamente às modificações nas variáveis do meio, esse homo 
oeconomicus aparece justamente como o que é manejável, o que vai 
responder sistematicamente a modificações sistemáticas que serão 
introduzidas artificialmente no meio. O homo oeconomicus é aquele que é 
eminentemente governável. De parceiro intangível do laissez faire, o homo 
oeconomicus aparece agora como o correlativo de uma governamentalidade 
que vai agir sobre o meio e modificar sistematicamente as variáveis do meio. 
(FOUCAULT, 2008a, p. 369). 
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 Essa figura tem na forma-empresa seu modelo, com sua relação específica com a 

propriedade privada, com a família, o casamento, seguros, aposentadoria. Apoia-se nos 

saberes do custo-benefício, do lucro, do investimento, provenientes da nova grade econômica, 

que, ao lado da jurídica e da médica, emolduram nossas possibilidades de nomear (pensar).  

Nesta atualidade, as formas de governar em suas racionalidades específicas tomariam 

o perfil de uma tecnologia ambiental:  

 
[...] não uma individualização uniformizante, identificatória, hierarquizante, 
mas uma ambientalidade aberta às vicissitudes e aos fenômenos transversais. 
Lateralidade. Tecnologia do ambiente, das vicissitudes, das liberdades de 
(jogos?) entre demandas e ofertas. Mas será que isso é considerar que se está 
lidando com sujeitos naturais? (FOUCAULT, 2008a, p. 356). 
 

 Racionalidades que se sobrepõem, se contradizem, se acumulam e se tornam rarefeitas 

posto que em permanente conflito. Pois há a pergunta inicial que agora cabe retomar, a que 

diz da decisão de não ser governado, talvez em absoluto.  

 
Como a indissociabilidade do saber e do poder no jogo das interações e das 
estratégias múltiplas pode induzir simultaneamente as singularidades, que se 
fixam a partir de suas condições de aceitabilidade, e um campo de possíveis, 
de aberturas, de indecisões, de retornos e de deslocamentos eventuais que as 
tornam frágeis, que as tornam impermanentes, que fazem desses efeitos de 
acontecimento nada mais, nada menos, que acontecimentos? 
De que modo os efeitos de coerção próprios a essas positividades podem ser, 
não dissipados por um retorno à destinação legítima do conhecimento e por 
uma reflexão sobre o transcendental ou quase transcendental que a fixa, mas 
invertidos ou desfeitos no interior de um campo estratégico concreto, deste 
campo estratégico concreto que os induziu, e a partir da decisão justamente 
de não ser governado? (FOUCAULT, 2000a, p. 188).  

 
 Aqui voltamos ao sujeito, que, segundo Agamben, é o que resulta do corpo a corpo 

entre os viventes e os dispositivos: voltamos, assim, à dimensão da luta, que abre campos de 

possíveis, que inverte, que joga com o indefinido.   

Pois é possível apreender o presente – o intempestivo – recorrendo ao estudo das 

resistências, das lutas. Estas têm como características gerais serem lutas transversais, têm 

como objetivo os efeitos do poder, são imediatas. Questionam o estatuto do indivíduo (tanto 

seu direito a ser diferente como a negar aquilo que lhe foi atribuído como diferença e lutar 

pela igualdade); giram em torno dos regimes de poder e saber (da verdade) sobre as coisas e 

sobre si. Insistem na pergunta “quem somos nós?” Recuperam, quem sabe, via profanação, o 

“Aberto” (AGAMBEN, 2007).  

 Ligam-se, em tramas complexas, às lutas constantes e gerais contra a dominação, a 

exploração e a sujeição.  
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 Apoiam-se – como não poderia deixar de ser – no discurso dos direitos, dos novos 

direitos, os humanos, aqueles que se fundamentam no direito à vida: campo de batalha.  

 

E contra esse poder ainda novo no século XIX, as forças que resistem se 
apoiaram exatamente naquilo sobre que ele investe – isto é, na vida e no 
homem enquanto ser vivo. Desde o século passado, as grandes lutas que 
põem em questão o sistema geral de poder já não se fazem em nome de um 
retorno aos antigos direitos [...] o que é reivindicado e serve de objetivo é a 
vida, entendida como as necessidades fundamentais, a essência concreta do 
homem, a realização de suas virtualidades, a plenitude do possível. Pouco 
importa que se trate ou não de utopia; temos aí um processo bem real de luta; 
a vida como objeto político foi de algum modo tomada ao pé da letra e 
voltada contra o sistema que tentava controlá-la. Foi a vida, muito mais do 
que o direito, que se tornou o objeto das lutas políticas, ainda que estas 
últimas se formulem através de afirmações de direito. O “direito” à vida, ao 
corpo, à saúde, à felicidade, à satisfação das necessidades, o “direito”, acima 
de todas as opressões ou “alienações”, de encontrar o que se é e tudo o que 
se pode ser, esse “direito” tão incompreensível para o sistema jurídico 
clássico, foi a réplica política a todos esses novos procedimentos de poder 
que, por sua vez, também não fazem parte do direito tradicional da 
soberania. (FOUCAULT, 1985b, p. 136).  
 

 Como abordar as lutas? Talvez de uma maneira mais empírica, tratando sua 

emergência no presente reconhecendo proveniências diversas, sem partir de um a priori de um 

caminho/método, hesitando, usando a teoria como caixa de ferramentas.  

Supondo que os universais não existam, “suspendendo” seu valor, duvidando.  
 

O método consistia em dizer: suponhamos que a loucura não exista. Qual é, 
por conseguinte, a história que podemos fazer desses diferentes 
acontecimentos, dessas diferentes práticas que, aparentemente, se pautam 
por esse suposto algo que é a loucura? (FOUCAULT, 2008a, p. 5).    

 
Assim, a primeira escolha de método implicada pela “questão das relações entre 

sujeito e verdade” consistia num “ceticismo sistemático em relação a todos os universais 

antropológicos” (FOUCAULT, 2008a, p. 34). Portanto, propõe-se uma nova relação 

sujeito/objeto. Não há um sujeito constituinte. Sujeito e objeto se formam e se transformam 

em relação agonística.  

 Estudar as práticas, entendendo-as como modos de agir e pensar:  
 

[...] é que o Estado não tem essência. O Estado não é um universal, o Estado 
não é em si uma fonte autônoma de poder. O Estado nada mais é que o 
efeito, o perfil, o recorte móvel de uma perpétua estatização [...]. Não se trata 
de arrancar do Estado o seu segredo, trata-se de passar para o lado de fora e 
interrogar o problema do Estado a partir das práticas de governamentalidade. 
(FOUCAULT, 2008 a, p. 105-106).  

 
 Seguindo algumas regras de prudência (FOUCAULT, 1985b) que nos alertam para:  
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a) A regra da imanência: entre técnicas de saber e estratégias de poder não haveria 

nenhuma exterioridade. Como estudá-las? A partir das práticas, de como se constituem 

em focos locais.  

b) A regra das variações contínuas: as relações de poder-saber são matrizes de 

transformações, em movimento posto que em relação de disputa. 

c) A regra do duplo condicionamento: inserem-se numa estratégia global e estas em 

táticas precisas e tênues, com pontos de suporte e fixação. Não há descontinuidade, 

mas não há homogeneidade.  

d) A regra da polivalência tática dos discursos: o discurso (onde se articulam saber-

poder) é constituído como uma série de segmentos descontínuos, cuja função não é 

uniforme nem estável.   

 
Os discursos são elementos ou blocos táticos no campo das correlações de 
força; podem existir discursos diferentes e mesmo contraditórios dentro de 
uma mesma estratégia; podem, ao contrário, circular sem mudar de forma 
entre estratégias opostas. (FOUCAULT, 1985b, p. 97). 

 

 Regras de prudência (de método) para dar conta de campos de luta.  

 

 

2 Pensar o presente: perspectivas 

 

 

La Revolución Francesa, por ejemplo, dió inicio a la era contemporánea, 
apelativo absurdo porque es el del eterno presente. Otros insisten con la 
palabra modernidad para designar un ciclo cultural que aún pervive. 
Apelativos hay muchos, sirven para no servir, no dan cuenta de nada, tan 
sólo marcan una posición para no marearse, acotan una reflexión para 
simplificar un problema porque lo complejo es difícil de entender y cuesta 
un esfuerzo que pocos quieren realizar, y dan de comer a los promotores de 
mesas redondas. Así que si queremos bautizar esto que está pasando en el 
mundo, la etiqueta será pobre y reductora, artificial y tendenciosa. 
Poscapitalismo? Posliberalismo? Neoliberalismo? La era de la 
Globalización? La era del Homo Informáticus? La del Pitecantrópus 
Flexibilis? (ABRAHAM, 2009, p. 1). 

 

 Os textos, a seguir apresentados, introduzem algumas questões importantes para esse 

trabalho, ao indagar, a partir de determinadas perspectivas, o nosso presente, a nossa 

atualidade. Compõem parte do arquivo com que trabalhamos, em aulas, em ações. Sua 

inclusão se justifica por conta da recuperação – mesmo que introdutória – de alguns autores 
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importantes na sociologia internacional e brasileira. Pois se trata de encontrar formas de 

problematizar essa atualidade, de perceber como nos tornamos o que somos. Esta introdução 

comporta, assim, exercícios de leitura e escrita em que trazemos autores que, de alguma 

maneira, nos ajudam a pensar este tempo e lugar que habitamos. Muitos servem como 

provocações para superar excessivas abstrações ou generalizações, para que nos questionemos 

mais fortemente sobre o Brasil, com seus caminhos peculiares. A partir de campos teóricos 

diferentes, oferecem visões que nos mostram como se entrelaçam as possibilidades de pensar 

a atualidade: a vizinhança que se pode estabelecer entre eles é instigante ao nos permitir 

detectar os focos centrais de análise e suas consequências para a ação, em movimentos de 

entrelaçamento e negação, compondo, assim, uma trama discursiva densa.   

  

 

2.1 A sociologia na modernidade radical: quem tem medo da incerteza? 4 

 

 

O livro de Anthony Giddens, Em defesa da Sociologia, é formado por textos sobre a 

sociedade pós-tradicional, o funcionalismo, o positivismo, a teoria da ação comunicativa e 

outros temas publicados sob a forma de artigos entre 1979 e 1995. Dedica uma especial 

atenção aos dilemas enfrentados na atualidade pelas ciências sociais. O conjunto dos textos 

retoma, a partir de diferentes temas e perspectivas, a discussão sobre qual seria o lugar da 

sociologia, o ofício do sociólogo, o que seria ser sociólogo da nossa circunstância na 

modernidade radical ou na sociedade pós-tradicional.  

Em sua defesa da sociologia, Giddens retoma temas e discussões que poderiam ser 

chamados de “clássicos”. São temas e discussões – tradição, inovação; ordem, 

transformação – recorrentes, que exemplificam como a sociologia reflete e constrói o 

mundo moderno, suas possibilidades de se pensar (IANNI, 1989). Se a sociologia reflete e 

constrói o mundo e se este mundo é um mundo que se movimenta, que se dilui, que se 

liquidifica, que se cria na incerteza gerando novas incertezas, a sociologia se movimenta, 

se dilui, vive a incerteza.  

Qual é o lugar da sociologia na atualidade? Está em declínio? Quais seriam os sinais 

de seu declínio? Sua incorporação ao senso comum, modelando a forma das pessoas falarem 

de seu cotidiano e sua possibilidade de pensar sobre suas formas de viver, trabalhar e falar?  

                                                 
4  Utilizo algumas reflexões já publicadas (SCHILLING, 2002b) em resenha do livro de Giddens (2001), Em 

defesa da Sociologia.  
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Na atualidade, a pesquisa social constitui parte tão integrante de nossa 
consciência que passamos a considerá-la natural. Todos nós dependemos 
dessa pesquisa para identificar o que efetivamente consideramos senso 
comum – “o que todo mundo sabe”. (GIDDENS, 2001, p. 15). 
  

Seria um sinal de declínio a baixa procura da área nos vestibulares e seu escasso poder 

para conquistar financiamentos? Seu progressivo enquadramento nas ordens burocráticas e 

sua consequente desistência na proposição de políticas públicas? O domínio da quantofrenia, 

que reforça o sentimento de que a sociologia serve apenas para verificar o que já sabemos?  

Trata-se de deslocamentos dos centros de produção, crise de um determinado modelo 

ou crise conceitual ou, ainda, consequências do proclamado fim da história e da vitória da 

atual ordem neoconservadora? 

Qual seria o lugar da sociologia no capitalismo tardio, na modernidade radical, na 

modernidade líquida, na pós-modernidade, na globalização? É possível falar em “um” lugar? 

Muitos dos nossos grandes sociólogos brasileiros debruçaram-se sobre esta questão: 

Otávio Ianni (1989, p. 7) diz: “o mundo moderno depende da sociologia para ser explicado, 

para compreender-se. Talvez se possa dizer que sem ela esse Mundo seria mais confuso, 

incógnito”.  

Ianni (1989, p. 24) descreve a história do pensamento social no “empenho do 

pensamento sociológico em compreender, interpretar, taquigrafar, ordenar, controlar, 

dinamizar ou exorcizar esse Mundo”. Fazedor de possibilidades de interpretar a vida em 

sociedade, construtor de mapas que nos situam no mundo, doador de nomes para o que parece 

caótico, o pensamento sociológico reflete e faz o mundo moderno.  

Em seu artigo A sociologia numa época de globalismo, Ianni (1997, p. 25) dirá:  

 
A sociologia é uma disciplina da modernidade. Expressa um momento 
excepcional de desencantamento do mundo. Permite refletir sobre a trama 
das relações sociais, os contrapontos existência e consciência, as 
metamorfoses ideologia e utopia, as continuidades e descontinuidades 
presente e passado, a tensões ser e devir, de tal modo que o que se mostra 
opaco, intrincado e infinito pode revelar-se inteligível, suscetível de 
compreensão e explicação. Ainda que a realidade social não deixe de se 
apresentar como opaca, intricada e infinita, mesmo assim o conceito, a 
categoria, a construção típico ideal, a lei de causação, a conexão de sentido, 
a lei de tendência e outras possibilidades da taquigrafia científica podem 
desvendar algo do ser e devir.  

 
A sociologia, então, consiste em busca de respostas à pergunta “o que nos acontece”? 

Conclui: “são formas de explicação e fabulação sobre essa sociedade” (IANNI, 1989, p. 11). 
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2.1.1 A sociologia e a crítica 

 

 

Com o mundo moderno se inaugura a reflexão sobre o presente e a possibilidade da crítica 

da atualidade. Trata-se da emergência do presente com a possibilidade de olhar para as 

“miudezas” do cotidiano tendo como centro o homem comum – aquele que vê a revolução – e sua 

possibilidade de descobrir ou criar a verdade. Foucault (1985a) analisa esta irrupção do homem 

como sujeito do conhecimento se interrogando sobre sua vida e sua sociedade. Pois o mundo 

deixou de ser explicado de “fora”, a partir do reconhecimento dos signos e sinais divinos. Há 

coisas que começam a ser vistas e há a necessidade de palavras que possam nomeá-las. Esta é a 

invenção que permite o surgimento das ciências humanas, com o homem sujeito do conhecimento 

pensando o homem que é objeto do conhecimento, aquele que faz e pensa sobre o que faz.  

Há, na leitura foucaultiana desta interrogação incessante, a centralidade da crítica, a 

crítica da atualidade. A pergunta central da crítica da atualidade, que se refaz e reaparece o 

tempo todo é: como não ser governado desta forma, com estes objetivos, estes procedimentos, 

este custo? Em última instância, como não ser governado em absoluto?  

Este ato de pensar sobre o homem, sujeito e objeto do conhecimento, sua vida, seu 

trabalho e sua fala, insere-se no contexto da incessante criticabilidade das coisas, 

característica da modernidade (FOUCAULT, 2000). A centralidade da crítica na modernidade 

é ressaltada por José de Souza Martins (2000, p. 18), quando propõe que a modernidade só o é 

quando pode ser ao mesmo tempo o moderno e a consciência crítica do moderno.  

Neste contexto, ocorre um grande deslocamento provocado pela modernidade: “a 

modernidade é o transitório, o efêmero, o contingente” (IANNI, 1989, p. 21). Muitos autores 

tratam sobre esta irrupção do novo, do acidente, do risco, da modernidade enquanto moda e 

momento. Martins (2000, p. 19) dirá que “a modernidade é a realidade social e cultural 

produzida pela consciência da transitoriedade do novo e do atual”.   

Esta compreensão do acidente e do risco que estão vinculados ao transitório e ao 

efêmero nos coloca na discussão sobre a crise, na noção de crise, na sociologia como 

produto da “crise” e “em crise”. Esta é uma discussão recorrente, novamente refletindo a 

íntima relação deste campo de saber com a tentativa de compreensão e de explicação de 

uma realidade que se mostra transitória, fluida, sempre nova. Trata-se de saberes em 

“crise”, que geram possibilidades de criar discursos sobre as crises ou catástrofes pessoais 

e sociais e que, simultaneamente, questionam o tempo todo a sua possibilidade de serem 

representadas.  
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Outro aspecto que percorre os caminhos da modernidade e da sociologia é o das 

promessas da modernidade: esta irrupção do novo e do efêmero com sua percepção como 

“crise e catástrofe” só seria suportável com a existência de promessas possíveis de serem 

realizadas. Mas, segundo Martins (2000, p. 20), a modernidade anuncia o possível, embora 

não o realize. A sociologia promete tornar o mundo inteligível, menos opaco: será que esta 

promessa está sendo cumprida? Como o conhecimento sociológico está incidindo na 

formulação de políticas públicas? Como criar discursos a partir de lugares sem poder e como 

dizer o indizível, aquilo que parece não caber nas palavras conhecidas? 

Bourdieu (1983, p. 16) é um dos grandes autores contemporâneos a perguntar-se sobre 

o lugar que pode ser ocupado pela sociologia:  

 
O que é esta ciência iniciante, balbuciante, que se permite questionar as 
outras ciências? Penso, é claro, na sociologia da ciência. De fato, a 
sociologia coloca às outras ciências questões que são colocadas a si mesma 
de forma particularmente aguda. Se a sociologia é uma ciência crítica, talvez 
seja porque ela mesma se encontre numa posição crítica. A sociologia cria 
problemas, como se diz.  
 

Continua com a explicitação de seu objeto:  

 
[...] uma das maiores dificuldades consiste em que seus temas são objetos de 
lutas: coisas que se escondem, que se censuram, pelas quais se está pronto 
para sacrificar a vida [...] ela desencanta. A particularidade do sociólogo é ter 
como objeto campos de luta. (BOURDIEU, 1983, p. 18).   
 

Ao criar “problemas”, ter como objeto campos de luta, a sociologia ocupa um lugar 

peculiar no campo das ciências.  

Giddens (2001, p. 11) inicia seu texto Em defesa da Sociologia exatamente com esta 

constatação: “a sociologia tem algo capaz de causar polêmicas jamais geradas por outras 

disciplinas acadêmicas”. É um campo de saber perigoso e sempre em perigo, pois 

condenado a uma instabilidade essencial. Perigoso, por “criar problemas”, e em perigo, pois 

em sua profunda relação com a atualidade que não cessa de criticar-se e de lidar com o 

novo, atuando nos interstícios das demais ciências, “a sociologia guarda a peculiaridade de 

pensar-se continuamente, de par a par com a reflexão sobre a realidade social” (IANNI, 

1989, p. 10).  

Pode-se pensar a sociologia como um território instável, por momentos colonizado, 

por momentos conseguindo propor novas perspectivas.  
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2.1.2 A sociologia na modernidade líquida, radical, pós-tradicional, reflexiva 

 

 

 Giddens, tratando das transformações da modernidade, dirá que estamos diante de uma 

nova agenda, que vivemos uma época de “finalizações”. Estes tempos, produtores de tantas 

reflexões e que ainda não sabemos como nomear, são, para Giddens, tempos de emergência da 

sociedade pós-tradicional. Pois, para o autor, a modernidade reconstruiu a tradição enquanto a 

dissolvia e agora lidamos com processos de abandono, desincorporação e problematização da 

tradição. O surgimento de um novo grau de imprevisibilidade e modalidades de risco numa 

sociedade marcada pelo alto grau de reflexividade institucional permite a compreensão como 

nunca do grau de complexidade dos cenários.  

Seria uma modernidade experimental onde “oportunidade e perigo estão equilibrados 

em igual medida” (GIDDENS, 2001, p. 21-24) trazendo como consequência que  

 
[...] nenhuma imagem chega a capturar o mundo da alta modernidade, que é 
muito mais aberto e contingente do que sugere qualquer uma dessas 
imagens, e isso acontece exatamente por causa – e não apesar – do 
conhecimento que acumulamos sobre nós mesmos e sobre o ambiente 
material (GIDDENS, 2001, p. 24).  
 

É possível representar a catástrofe?  

Neste contexto, os guardiães e especialistas que formavam o sistema de autoridade 

perdem sua aura e convivemos com um mundo de autoridades múltiplas. Nada mais é 

sagrado. Vemos Giddens retomando uma discussão clássica, proposta por Simmel (1977), 

sobre a confiança, sendo que, na atualidade, esta tem uma natureza problemática. Sua 

importância em uma sociedade em que os centros de autoridade estão descentrados coloca, 

para o autor, a necessidade da construção da “confiança ativa”, aliada à renovação da 

responsabilidade pessoal e social pelos outros. 

 
Confiança ativa é aquela que tem de ser conquistada em vez de originar-
se da condição pretensamente inerente a posições sociais 
preestabelecidas ou de papéis relacionados com o gênero. Confiança 
ativa pressupõe autonomia, e não oposição a ela, e constitui poderosa 
fonte de solidariedade social, uma vez que a concordância é oferecida 
livremente, sem necessidade de ser imposta pelas coações tradicionais. 
(GIDDENS, 2001, p. 319).  
 

Novamente perguntamos: quais seriam as palavras que poderiam fundar esta confiança 

ativa, que poderiam criar os alicerces do diálogo para chegar “à concordância”? Como fundar, 

a partir de centros de autoridade descentrados os novos lugares da produção discursiva? 



 27 

Aparentemente, na análise de Giddens, que dá como um dado inquestionável a descentração 

dos lugares de autoridade e poder – o que não é evidente –, haveria a possibilidade da 

produção de “verdades” a partir da incorporação das falas dos atores sociais. Estes também 

estariam diluídos, “soltos”, em transformação.  

Pois esta sociedade pós-tradicional é a primeira sociedade global: “a globalização é 

uma questão do ‘aqui’, que afeta até os aspectos mais íntimos de nossas vidas ou, 

preferivelmente, está relacionada com elas de uma forma dialética” (GIDDENS, 2001, p. 

78).  Neste mundo do risco, diluído, onde, em princípio, ninguém é forasteiro, o “outro” 

não pode mais ser tratado como inerte. Porém “a questão não é somente que o outro 

‘responda’, mas que a interrogação mútua seja possível” (GIDDENS, 2001, p. 80), pois as 

culturas de origem também deverão ser interrogadas e interpretadas parecendo tão 

estrangeiras quanto aquela do “outro”.  

Giddens caracterizará esta sociedade global como uma sociedade de “espaço indefinido”.   

É uma sociedade em que os elos sociais têm efetivamente de ser feitos, e não herdados 

do passado (GIDDENS, 2001, p. 94). Novamente perguntamos: como seriam “feitos” estes 

elos? A aposta de Giddens é a que propõe a possibilidade do diálogo. Este seria o princípio da 

construção da confiança ativa. O diálogo seria uma das respostas possíveis a estes conflitos e 

choques de valores entre indivíduos e coletividades. As outras respostas possíveis, o 

enraizamento da tradição, o alheamento hostil do outro, a coerção e a violência também se 

encontram em todas as culturas, como repertórios possíveis que se combinam de diferentes 

formas (GIDDENS, 2001, p. 92). 

No Brasil, a desmontagem de relações tradicionais sem que em seu lugar houvesse 

alguma alternativa a não ser a de uma cidadania excludente e regida pelo mercado, gerou 

como respostas mais visíveis o alheamento hostil do outro – o morador das periferias dos 

grandes centros urbanos identificado como o estrangeiro, o forasteiro, o invasor – e que 

adquire visibilidade total na cidade dos muros e dos condomínios fechados, na indústria da 

“segurança”, e a violência extrema.  

Não são ausentes do nosso cenário, de qualquer forma, tentativas de enraizamento: o 

retorno à tradição em certos discursos que retomam, por exemplo, a centralidade da família e 

da religião. 

Há, também, a construção de espaços de produção de discursos e diálogos inéditos e 

inovadores. Estes seriam espaços possíveis da construção da solidariedade e da 

responsabilidade pelo outro e são formulados a partir dos novos movimentos sociais. 

Mantém-se, porém, fundamentalmente, como espaços de resistência.  
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As demais respostas, dominantes, profundamente apoiadas por centros de poder 

político e econômico que, mesmo descentrados, são potentes, tanto exemplificam as tensões 

descritas por Giddens desta atualidade que ainda não consegue nomear-se como mostram a 

necessidade de ir além nas pesquisas, para caracterizar com mais precisão o momento de 

inflexão que vivemos. Uma das possibilidades de pensar da sociologia é justamente esta: 

perceber o que acontece além do aparente, do rápido, daquilo que aparece como 

“transparência”.   

Giddens (2001, p. 94), sem ignorar como a tradição se transforma em 

fundamentalismo quando há uma “recusa ao diálogo”, coloca que  

 
A democracia dialógica – o reconhecimento da autenticidade do outro, cujas 
opiniões e idéias estamos preparados para ouvir e debater, como um 
processo mútuo – é a única alternativa para a violência nas muitas áreas da 
ordem social em que o descomprometimento não é uma opção factível. Há 
uma simetria real e clara entre a possibilidade de uma “democracia das 
emoções” no âmbito da vida pessoal e o potencial para a democracia no 
âmbito da ordem global.  
 

Queremos marcar que a democracia das emoções – que pode ser pensada como uma 

forma de resistência aos discursos produzidos por centros de poder econômico e político – é, 

ao nosso ver, uma resposta parcial que jamais poderá conduzir a uma democracia na ordem 

global se não contar com a luta pela conquista da participação cidadã nas decisões trágicas da 

economia e da política.   

 

 

2.1.3 Ser sociólogo da nossa circunstância 

 

 

Para Ianni (1997, p. 15),  

 
[...] a sociologia é uma forma de autoconsciência científica da realidade social. 
Expressa o entendimento que a sociedade, no seu todo ou em seus segmentos 
mais importantes, desenvolve a propósito de sua organização e seu 
funcionamento, refletindo o modo pelo qual ela se produz e se reproduz, forma 
e transforma.  
 

Neste mundo atual, que talvez não consiga nomear-se a si próprio refletindo sua 

incerteza crescente, “a globalização do mundo recria o objeto da sociologia e exige a recriação 

do seu método” (IANNI, 1997, p. 24). 

Pois se a sociologia reflete e cria o mundo em que vivemos, o torna menos opaco 
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auxiliando nossa ação sobre como vivemos, trabalhamos e falamos, pode-se considerar, de 

fato, que está mais atuante que nunca, sendo protagonista na discussão da questão social – 

agravamento das desigualdades sociais, da pobreza –, na problematização das categorias 

de exclusão/inclusão, na discussão sobre a atual ordem do capitalismo tardio entre os 

países centrais e periféricos, verificando a irrupção dos movimentos sociais, locais, 

nacionais e globais. Como a ciência da atualidade, indo do macro ao micro, contemplando 

sempre a complexidade do seu objeto, a sociologia se expande e consegue formular boas 

perguntas.  

 Em seu papel crítico da atualidade, a sociologia tem um grande espaço a ocupar. 

Giddens (2001, p. 20) conclui:  

 
A sociologia deveria reafiar o seu gume de vanguarda, à medida que o 
neoliberalismo desaparece na amplidão, juntamente com o socialismo 
ortodoxo. Algumas perguntas para as quais novas respostas demonstram-se 
necessárias são perenes, enquanto outras são surpreendentemente recentes. A 
busca por respostas às indagações de ambas vertentes, tal como em outros 
tempos, requer uma boa dose do que C. Wright Mills chamou de imaginação 
sociológica, expressão que ganhou fama. Sociólogos, não se desesperem! 
Vocês ainda têm um mundo inteiro a conquistar ou, pelo menos, a 
interpretar.   
 

E, ao interpretar, rompendo as fronteiras do pensamento que apenas reitera o que já se 

sabe, consiga, quem sabe, auxiliar na transformação das atuais formas de viver.   

 

 

2.2 A sociedade da insegurança: risco!  

 

 

 O presente texto traz alguns elementos dessa visão caleidoscópica do presente. Nele 

estão contidos textos já publicados e outros inéditos, fruto de trabalhos em sala de aula, 

gerados a partir de discussões com orientandos. Nele se encontram autores diversos que 

instigam, que provocam, que contribuem para o nosso objetivo, a análise densa do presente. 

Embasam, de diferentes formas, textos mais operativos e militantes, análises sobre temas 

brasileiros, contribuições a partir da experiência da pesquisa. Heterogêneos, por momentos, se 

entrecruzam. Em todos há, porém, uma perspectiva de que é possível um outro mundo, é 

possível a mudança. Esse seria um possível lugar de encontro entre estes autores tão diversos, 

pertencentes a marcos teóricos e históricos distintos.  
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2.2.1 O nosso século: a gestão da insegurança 
5
 

 

 
A insegurança, sobretudo, não é um conjunto de fatos, é um modo de gestão 
da vida coletiva. [...]  
O sentimento de insegurança não é uma crispação arcaica devida a 
circunstâncias transitórias. É um modo de gestão dos estados e do planeta 
para reproduzir e renovar em círculo as próprias circunstâncias que o 
mantêm. (RANCIÈRE, 2003, p. 3). 

  

 Entramos no século XXI cercados de perplexidades. Há vários autores 

(WACQUANT, 2001a, 2001b; BAUMAN, 1999, 2000, 2001; SENNETT, 2003; CASTEL, 

2004 e muitos outros) que nos ajudam a pensar os tempos atuais. O que vemos no mundo? 

Vemos que a promessa de que o desenvolvimento técnico e científico nos livraria das 

guerras revela-se falsa. Duvidamos que possamos dar conta do desafio de conciliar 

liberdade e segurança. O progresso material parece não tender ao fim da fome e da criação 

de condições de vida dignas para todos. Assistimos (já conformados?) a guerras que se 

prolongam no tempo.  

 Os títulos dos trabalhos produzidos contemporaneamente constituem, por si, 

manifestos: O mal-estar da pós-modernidade (BAUMAN, 1998), A corrosão do caráter: as 

consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo (SENNETT, 2003), A crítica da 

razão indolente: contra o desperdício da experiência (SANTOS, 2001).  Os títulos-

manifestos citados – apenas alguns exemplos que poderíamos multiplicar – sugerem os temas 

que ocupam os autores: as transformações do mundo do trabalho, as consequências no 

capitalismo contemporâneo com sua face global em nosso cotidiano, o domínio do tempo 

presente tornado vertigem, “instantaneidade”, a dificuldade que isto traz para a construção de 

histórias, para a construção da ideia de “experiência”. “Tudo é fugaz”, foge, escapa entre os 

dedos. Estaríamos mergulhados na “Modernidade Líquida” (BAUMAN, 2001).  

 

 

2.2.2 Medos à solta 

 

 

Vários autores discutem a contemporaneidade acontecendo sob o signo da incerteza, 

                                                 
5  Neste tópico recupero alguns trechos do livro A sociedade da insegurança e a violência na escola 

(SCHILLING, 2004b). Basicamente, porém, é um novo texto, pois há uma série de autores que foram 
convocados e sobre os quais não publiquei nenhum trabalho.  



 31 

da quebra de garantias e da insegurança. Recuperaremos, neste item, algumas reflexões sobre 

o tema a partir de algumas obras já citadas de Zygmunt Bauman. 

Este autor define como condições para a autoconfiança de que depende a capacidade 

de pensar e agir racionalmente, três elementos: a segurança, a certeza e a existência de 

garantias. 

 
1. Segurança. O que quer que tenhamos ganho e conquistado continuará em 
nosso poder; o que foi alcançado manterá seu valor como fonte de orgulho e 
respeito; o mundo é estável, confiável e, assim, os seus padrões do que é 
adequado, os hábitos adquiridos para a ação eficaz e as atitudes aprendidas 
para enfrentar os desafios da vida. 
2. Certeza. Saber a diferença entre o que é razoável ou tolo, digno de 
confiança ou traiçoeiro, útil ou inútil, próprio ou impróprio, lucrativo ou 
arriscado e todas as demais distinções que guiam as nossas opções diárias e 
nos ajudam a tomar decisões das quais – esperamos – não vamos nos 
arrepender; e conhecer os sintomas, presságios e sinais de alerta que nos 
permitem saber o que esperar e como distinguir um bom lance de um lance 
ruim. 
3. Garantia. Contanto que se aja de forma correta, nenhum perigo mortal – 
nenhum perigo que não se possa enfrentar – ameaçará o corpo e as suas 
extensões – isto é, a propriedade, o lar e a vizinhança – nem o espaço em que 
se inscrevem todos esses elementos do “eu maior”: a terra natal e o seu 
ambiente. (BAUMAN, 2000, p. 25). 
 

A leitura dos pontos acima definidos nos inquieta: não sabemos se o que ganhamos e 

aquilo que conquistamos continuarão em nosso poder. Não temos certeza se o emprego que 

conseguimos se manterá ou será “extinto”. Se a casa em que moramos será nossa. Se aquilo 

pelo que nos esforçamos – nosso diploma, por exemplo – se manterá como fonte de orgulho e 

respeito, ou será desqualificado. Se nossa vida construída em torno do esforço e do estudo, 

por exemplo, será digna de admiração ou seremos qualificados como “otários”. Se a 

honestidade é um valor a ser passado para os nossos filhos, nem quais serão os padrões do 

considerado “adequado” para enfrentar os desafios da vida. Não saberemos a diferença entre o 

que é “razoável” ou “tolo”.  

E quanto a conhecer os sinais ou presságios para distinguir os passos a serem 

seguidos?6 Um exemplo desta incerteza é a disseminação dos horóscopos, das leituras 

místicas de sinais, da busca por indícios que nos guiem. Qual será o “lance bom”? Será que, 

                                                 
6  Soros se define a sí mismo como un analista de la inseguridad, alguien que lleva a cabo el ejercicio ascético 

de su propia falibilidad, un buscador de defectos que se enorgullece de sus errores. Vivir con intensidad la 
incertidumbre, es hacer del sentido de la inseguridad y de la sensación de peligro, un concentrador mental y 
un excitante cerebral, y del dolor una señal para la acción. Son ideas de Soros, de un filósofo fracasado que 
dice estar plenamente consciente de reunir todas las condiciones para satisfacer el estereotipo del conspirador 
mundial, del sionista bolchevique, del judío plutócrata, pero que no es más que uno de los tantos discípulos 
de Popper protegido por la fortuna. (ABRAHAM, 2009, p. 78).  
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agindo de forma correta, escaparei dos perigos? A violência da criminalidade urbana – que 

golpeia com indiferença, indiferente ao comportamento de sua vítima – desmente 

cotidianamente a possibilidade de vivermos com esta garantia essencial. Mas não “apenas” 

esta violência tão direta e cruel. Estamos cercados de “medos ambiente”, sem saber se o nosso 

planeta, nosso mundo, nossa vizinhança escapará dos perigos.  

Um aspecto essencial nesta construção da incerteza, na quebra de garantias e na 

insegurança é dado pelas transformações da situação de trabalho e nas formas atuais do 

capitalismo – predominantemente financeiro, por definição, “volátil” e “fluído”, “instantâneo”. 

Nesta organização contemporânea do capital, os centros de decisão parecem opacos. Sabemos, de 

muitas formas, o que seria preciso fazer: a questão é quem, ou qual instância de poder, poderia 

(teria poder para) tomar as decisões. Neste mundo tomado pela velocidade (que repercute nas 

transações, nas relações afetivas, no caráter descartável dos ídolos, das “atitudes”, dos repertórios 

culturais) há quem está mais “fixo”, “aprisionado”, do que nunca. Este mundo fluído, dominado 

pela velocidade, pelo discurso que prega como um dogma a “flexibilidade”, não é um mundo 

onde a “igualdade” ou a homogeneidade de posições aconteça:    

 
[...] os advogados e soldados da flexibilidade não buscam a liberdade de 
movimentos para todos, mas a estimulante leveza do ser para alguns, que 
redunda em insuportável opressão do destino para outros. Os postulados da 
transparência e flexibilidade referem-se, em última análise, ao controle 
exercido pelos poderosos e capazes sobre as condições em que os outros, 
menos autoconfiantes, são forçados a escolher entre o modesto conjunto de 
opções que lhes resta ou submeter-se ao destino que lhes toca quando não há 
mais qualquer opção [...] A amplitude e rapidez de movimento fazem toda a 
diferença, indicando se a pessoa está no controle ou é controlada, se molda 
as condições de interação ou é moldada por elas, se age a “fim de” ou se 
comporta “em função de”, se busca atingir objetivos com quase certeza do 
sucesso ou toma medidas defensivas numa situação de variáveis inteiramente 
desconhecidas que mudam sem aviso. (BAUMAN, 2000, p. 34). 
 

Nessas sociedades em tempos de “globalização”, “mundialização”, “sociedade pós-

industrial”, “pós-modernidade”, “modernidade radical”, não se supõe a existência de uma 

igualdade de acesso aos novos bens ou às novas possibilidades.  

Reconhecemos a existência de desigualdades de posições entre países, entre setores 

dentro de cada país. Se o capital está mais “fluido” do que nunca, o trabalho está mais 

aprisionado do que nunca ao local. Isto vale não apenas para o capital financeiro, que flutua 

de um país para outro de acordo com as vantagens concedidas pelos governos locais, mas 

também para o capitalismo industrial. Não há impedimentos, dentro do modelo de produção 

contemporâneo, de retirar fábricas de um local para outro, dependendo dos incentivos fiscais 
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oferecidos, do custo inferior da mão de obra e da baixa capacidade de luta dos trabalhadores.   

Simultâneo ao processo de “volatilização”, há o processo de “fixação”. Os resultados destes 

processos não são somente o do aumento da concentração de renda e da desigualdade social – 

devido à diferença de posições de poder citada – mas também a desmobilização política e 

sindical das populações afetadas.  

 
A verdadeira novidade não é agir em condições de incerteza parcial ou mesmo 
total, mas a pressão contínua para desmantelar as defesas trabalhosamente 
construídas – para abolir as instituições que visam a limitar o grau de incerteza 
desenfreada e a extensão dos danos que a incerteza desenfreada causou e para 
evitar ou sufocar esforços na construção de novas medidas coletivas destinadas a 
manter a incerteza dentro de limites. (BAUMAN, 2000, p. 35).  
 

As instituições que limitavam o grau de incerteza, que foram as mais atingidas, são as 

instituições de previdência social e os direitos trabalhistas. Os direitos sociais – duramente 

conquistados durante os séculos XIX e XX – e que atuam como “redutores da incerteza”, como 

fatores fundamentais na possibilidade de construção de uma vida que lide com os desastres, com a 

doença, com o envelhecimento, com os acidentes, encontram-se em questão, em vários países. Há 

um evidente impacto em todos nós desta precarização da existência. Voltemos à definição de 

segurança, certeza, garantia: quem nos protege dos infortúnios, quem arcará com revezes de um 

sistema que gira em torno do “mercado”, como discurso forte? Se as instituições – leis e direitos – 

não o fazem, podemos pensar o retorno à família e à ideia de comunidade, etnia e raça, 

acontecendo como uma reação a esta sociedade da insegurança, incerteza e quebra de garantias.  

 

 

2.2.3 Segurança!!! 

 

 

“Ninguém mais tem presença garantida no mundo”, diz Bauman (2000, p. 38). Para 

Bauman, a cultura é a atividade que tradicionalmente encontrou respostas para as perguntas que 

nos mobilizam: de onde venho, o que devo fazer da minha vida e o que acontece após a morte? 7 

 
Com efeito, a cultura – atividade contínua de traçar limites e construir 

                                                 
7  Para Lipovetzky nuestra época ya no es disciplinaria y panóptica; no se trata de dominar mediante un control 

rígido, directo, siempre observable, homogenizador de comportamientos. Hoy se trata de comunicar globalmente, 
funcionar con la imagen, personalizar, lograr comunicaciones polimorfas e intersticiales con sus principios de 
innovación permanente. Hoy la gestión, nombre que no clausura un orden como la palabra control, ya no tiene 
como soporte la disciplina sino la ética. La empresa piramidal correspondía a la cultura disciplinaria de las 
primeras estrategias de la individuación, la empresa en redes coincide – usando palabras de Lipovetzky – con la 
cultura posmoderna, abierta y psi, personalizada y comunicacional. (ABRAHAM, 2009, p. 19).  
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pontes, separar e unir, distinguir ou conectar com a “natureza” (isto é, o resto 
do mundo que não tem como fatores os seres humanos pensantes e atuantes) 
– sempre foi e sempre será a atividade de dar respostas confiáveis às três 
perguntas referidas, que compõem um grande mistério: se é temporária a 
minha presença no mundo, por que estou aqui e com que propósito (se é que 
existe algum?). Foi essa charada que estimulou todo tipo de homens à ação 
frenética, muitas vezes tresloucada, que em fins do século XVIII recebeu o 
nome de cultura; e foi esse enigma que fez da cultura, com sua densa rede de 
explicações e consolos, o valor supremo, o sine qua non, para as criaturas 
conscientes de sua mortalidade. (BAUMAN, 2000, p. 40). 
 

Esta é a importância da cultura, que cria estratégias para responder a estas questões 

fundamentais. Buscou-se na explicação religiosa, na nacionalidade, na família, na classe 

social, refúgios contra a certeza da finitude. Hoje, na sociedade da insegurança, da incerteza, 

da quebra de garantias, investe-se no indivíduo, no corpo, nas tarefas práticas que dividam o 

grande medo em pequenos pedaços. Tentamos encontrar inimigos palpáveis:  

 
Como o perigo maior é a morte – e está, assim, fora de alcance – é 
saudável condensar o medo ambiente numa parte do mundo ou numa 
categoria de pessoas facilmente reconhecível, nomeada e localizada. 
(BAUMAN, 2000, p. 52).  
 

A incerteza, a insegurança e a quebra de garantias, segundo Bauman (2000), devem-se 

às transformações macroeconômicas e políticas; são, portanto, estruturais.  

Aparentemente, seria difícil agir sobre elas. A única possibilidade de ação que 

teríamos seria sobre o sentimento de insegurança. Diz Bauman (2000, p. 56): “transferir a 

ansiedade da insegurança e instabilidade globais, suas verdadeiras causas, para o campo da 

segurança privada é seguir no fundamental a mesma lógica”.  

Como aparentemente não é possível atacar as causas estruturais que geram a incerteza, 

a insegurança e a quebra de garantias, vemos uma criminalização e um investimento penal nos 

comportamentos que até pouco tempo eram relativamente indiferentes. O crime aparece não 

mais como ruptura da ordem, mas como ameaça à segurança.  

Há a transferência dos medos, muitas vezes difusos, para a “segurança”, para a lei e a 

ordem, para o Código Penal, com uma consequente “sobrecarga de segurança”.  É 

interessante ressaltar que esta “sobrecarga” é concomitante com a sensação de que estamos 

mais desamparados do que nunca. Esta “sobrecarga”, aparentemente, tem um efeito contrário 

ao que pretende sanar: aumenta o nosso medo.  

Isto se deve, para Bauman – e esta reflexão é fundamental para quem atua em 

educação –, à diluição da possibilidade de construção coletiva de um espaço público, de um 

espaço político.  
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“Quando as coletividades deixam de construir e conservar os muros e fossos de proteção da 

cidade, cada um dos habitantes tem que freqüentar cursos de caratê” (BAUMAN, 2000, p. 57). 

Quando não mais sabemos formular projetos comuns que nos orientem para a nossa 

vida em comum, construímos mais prisões.  

Buscamos, também, refúgio em comunidades que se organizam em torno das 

identidades. Verificamos, nos ambientes urbanos, a multiplicação das “tribos”, dos grupos, 

das gangues, das comunidades fechadas. Quando não há como formular um projeto de vida 

em comum, reduzindo a incerteza (que não seremos mortos, que nada acontecerá com nossas 

famílias e com os bens – materiais e imateriais – que prezamos), a quebra de garantias 

(estaremos protegidos na velhice, poderemos enfrentar a doença, criar os nossos filhos, educar 

os nossos alunos), quando a segurança é a segurança física do corpo, dos bens, tememos os 

que são “estranhos”, aqueles que são diferentes de nós.  

“Solitários amedrontados e sem comunidade ficarão procurando uma comunidade sem 

medos e aqueles encarregados do espaço público inóspito continuarão a prometê-la” 

(BAUMAN, 2000, p. 22). 8 

Robert Castel (2004), ao discutir a insegurança social (o que é estar protegido?), 

merece um destaque neste debate. Critica a oposição construída entre insegurança e proteções 

como se pertencessem a registros diferentes. Chama a atenção para o clamor por segurança e 

proteções na atualidade recuperando as formulações que este par mereceu na criação do 

mundo moderno e tentando analisar suas configurações específicas na sociedade 

contemporânea. Analisará as proteções civis e jurídicas do Estado de Direito e as proteções 

sociais do Estado Social. Vida, segurança e liberdade não por acaso são os conteúdos que 

constituem o artigo III da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como se protege o 

direito à vida? O que é o direito à vida? Quais são os limites da liberdade e da segurança? 

Qual é o lugar da propriedade? Do Estado? Qual é o status do indivíduo privado da 

propriedade? “El clivaje propietarios/no propietarios se traduce en un clivaje sujetos de 

derecho/sujetos de no derecho, si se entiende también por derecho el derecho a vivir en 

seguridad civil y social” (CASTEL, 2004, p. 41). 

 Se estas são questões que percorrem o mundo moderno, atualizam-se hoje com as 

transformações dos Estados nacionais, com a nova mobilidade nas relações trabalhistas, a 

desarticulação dos sistemas coletivos e as novas formas de individualização. Ou seja, às clássicas 

fontes de insegurança se sobreporiam novas inseguranças. O trabalhador torna-se empresário de si 

                                                 
8 Este pode ser um exemplo do que Robert Castel (2004) denomina proteções de proximidade.  
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mesmo, arcando com novas formas de responsabilidade pela sua sobrevivência, numa sociedade 

em que a forma dominante é a forma empresa (FOUCAULT, 2008a).  

 
El management se constituye como un saber transversal, transinstitucional, 
una forja en la que se plasmarán los agentes de la organización. La 
universidad, la familia, los establecimientos culturales, todo podrá ser 
concebido como una empresa, porque todos son organizaciones en las que – 
para hablar el lenguaje invocado - los agentes ofrecen servicios y en todas se 
disponen recursos humanos. (ABRAHAM, 2009, p. 14). 
 

 Nesta condição, a insegurança social e a insegurança civil se sobrepõem e se 

alimentam reciprocamente, com o consequente deslocamento do Estado Social para o Estado 

de Segurança (Estado Penal).  

Castel critica a análise de Ulrich Beck sobre a sociedade do risco, ao propor que a 

inflação contemporânea da noção de risco mantém uma confusão entre risco e perigo 

(CASTEL, 2004, p. 78). Propõe que é preciso diferenciar as contingências da vida, que podem 

ser dominadas porque são socializadas, daquelas que existem e das quais não é – pelo menos 

por hora – possível se proteger.  

Nesse sentido, Castel (2004, p. 80) afirma: 

 
Para replantear hoy en día la cuestión de las protecciones, hay que comenzar 
por señalar sus distancias respecto de esta inflación contemporánea de la 
noción de riesgo que alimenta una demanda desesperada de seguridad y 
disuelve de hecho la posibilidad de estar protegido. Recordar pues que 
ningún programa de protecciones puede ser capaz de tener por objetivo el 
porvenir al punto de que éste no entrañara más incertidumbres ni peligros. 
 

 Nesta diferenciação seria possível detectar aquilo que é possível controlar, prever, criando 

proteções coletivas. Este é o seu trabalho de denúncia da inflação da preocupação por segurança, 

que tem levado a uma saída mais fácil e corriqueira que é a da privatização dos seguros.  

Outra via a tentar é perceber a dimensão social da insegurança e do risco e criar 

condições para seu enfrentamento coletivo. Uma primeira proposta em relação à insegurança 

social: tratar-se-ia de reconfigurar a proteção social, com novos direitos sociais que protejam 

o indivíduo em sua trajetória trabalhista, muitas vezes não lineares: “me parece que la via 

regia a explorar es la de la búsqueda de nuevos derechos capaces de dar seguridad en esas 

situaciones aleatorias y asegurar las trayectorias marcadas por la discontinuidad” (CASTEL, 

2004, p. 102). Esta via explora a relação entre insegurança social e insegurança civil. O foco 

da ação seria a luta contra a insegurança social, para formar a sociedade de semelhantes. Para 

assegurar a segurança civil há que defender o Estado de Direito; para lutar contra a 

insegurança social, haveria que salvar o Estado Social.  
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Esta discussão é central para a compreensão das formas de governar contemporâneas. A 

gestão da insegurança e do risco é operadora de políticas públicas. Na visão de Ewald (1993), isso 

refletiria o atual governo da “norma”. Pois a norma servirá para o governo das populações, 

refletindo a passagem (ou o entrecruzamento peculiar) da disciplina para a biopolítica. O governo 

baseado na segurança implica em: a) uma técnica (a técnica do risco); b) práticas de reparação e 

de indenização por danos; c) instituições de segurança públicas e privadas (EWALD, 1993, p. 89). 

Para ele, um risco é um modo de tratamento de certos acontecimentos que podem suceder a um 

grupo de indivíduos (uma população). Baseia-se no cálculo de probabilidades, tem como ciência 

básica a estatística. É também, assim, um princípio de objetividade e de objetivação. Assim, o 

risco é sempre calculável e coletivo. Não pretende, em momento algum, que seja uma técnica 

neutra, que meça os riscos reais: “A segurança cria um mundo, opõe ao mundo vivido, com os 

seus medos e receios, o mundo do risco” (EWALD, 1993, p. 89).  

 Cabe mencionar, por sua importância crescente e como um sintoma que cerca o mundo 

do risco, a governança via segurança, o princípio da precaução. Formulado inicialmente vinculado 

ao direito ambiental, se estende aos direitos sanitários e aos direitos fundamentais. Reproduzimos, 

aqui, os “dez mandamentos da precaução” (KOURISLSKY; VINEY, 2001, p. 149):9 

 
I – Todo o risco deve ser definido, avaliado e graduado. 
II – A análise dos riscos deve comparar os diferentes cenários de ação e de inação. 
III – Toda a análise de risco deve comportar uma análise econômica que 
deve resultar em um estudo custo/benefício (em sentido amplo) preliminar à 
tomada de decisão. 
IV – As estruturas de avaliação dos riscos devem ser independentes, mas 
coordenadas. 
V – As decisões devem, tanto quanto possível, ser revisáveis e as soluções 
adotadas, reversíveis e proporcionais. 
VI – Sair da incerteza impõe uma obrigação de pesquisa. 
VII – Os circuitos de decisão e os dispositivos de segurança devem ser não 
apenas apropriados, mas coerentes e eficazes. 
VIII – Os circuitos de decisão e os dispositivos de segurança devem ser confiáveis. 
IX – As avaliações, as decisões e seu segmento, assim como os dispositivos 
que para elas contribuem, devem ser transparentes, o que impõe a 
etiquetagem e a traçabilidade. 
X – O público deve ser informado ao máximo e seu grau de participação 
ajustado pelo poder público.  
 

                                                 
9  Isso quer dizer que o paradigma de segurança técnica e certeza científica sobre o qual se fundava a sociedade 

do final do século XX [14] não é mais suficiente para orientar as decisões, sejam elas políticas ou jurídicas. É 
preciso criar modelos de decisão capazes de lidar com a complexidade das relações atuais da denominada 
sociedade de risco, caracterizada por uma multidimensionalidade das fontes de risco [15]. E é nesse contexto 
que surge o princípio da precaução, como uma tentativa de dar respostas à necessidade de uma segurança 
reforçada e criação de uma regulamentação jurídica correspondente, tendo em vista a insegurança e as 
dúvidas geradas do desenvolvimento científico [16] e agravada por essa realidade de fontes de risco 
multidimensionais (PORTO, 2007).  
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Seguem-se, portanto, a partir desses princípios, as atividades constantes de perícia e 

avaliação de riscos. Poderíamos dizer que se segue uma constante e frenética atividade de 

perícia e avaliação, pois se trata, quem sabe, menos de minimizar os riscos, posto que estes 

são de fato incessantemente suscitados, mas os custos advindos das atividades em questão. 

Comenta, nessa linha, Elisabeth Roudinesco (2005, p. 92): 

 
Quem está em condições de avaliar o avaliador? Como controlar as derivas 
ligadas às miragens dessa ideologia da perícia generalizada que assaltou as 
sociedades democráticas e que pretende, em nome da segurança das 
populações, controlar o incontrolável?  
 

É contra esse dispositivo que se insurge Castel, quando propõe outra forma de 

encarar os riscos, outras possibilidades de proteção. Pode-se pensar na crítica da 

generalização da ideia de insegurança e risco, no papel dos direitos humanos, na reinvenção 

da política (BAUMAN, 2000), com todas as suas tensões e contradições, na possibilidade de 

um novo direito, como pontos de resistência, na trama discursiva que cerca a análise de 

nossa situação de contemporâneos.  

 

 

3 Pensar o presente: a sociedade pós-disciplinar, o reino da biopolítica 

 

 

É mais ou menos como se eu lhes dissesse: não quis fazer a história do 
planeta terra em termos de astrofísica, quis fazer a história do prisma 
reflexivo que permitiu, a partir de certo momento, pensar que a terra era um 
planeta (FOUCAULT, 2008b, p. 368). 
 

Continuando esse debate sobre o tempo presente, quais serão, assim, os desafios 

das novas formas de governar? Como se governa (se obtém efeitos máximos de governo) 

com um mínimo de governo na ordem liberal, com os neoliberalismos atuais? Novamente 

as perguntas são: quanto governar, o que governar, quem governar, como governar. Outras 

denominações aparecem: biopolítica, sociedade pós-disciplinar, pós-panoptismo, 

sociedade terapêutica. 10 

 Em sua genealogia das formas de governar, da governamentalidade, Foucault 

identifica alguns eixos que se mantêm constantes até o dia de hoje. Trata-se da 

“governamentalidade dos políticos que vai nos dar a polícia, governamentalidade dos 

                                                 
10  Cabe lembrar a discussão de Fraser (2008, p. 211), no capítulo “De la disciplina a la flexibilización? 

Releyendo a Foucault a la sombra de la globalización”.  
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economistas que vai, a meu ver, nos introduzir em algumas das linhas fundamentais da 

governamentalidade moderna e contemporânea” (FOUCAULT, 2008b, p. 468).  

Em combinações diversas, tem-se um triângulo composto pela soberania, pela 

disciplina e pela gestão governamental cujo alvo principal é a população, e cujos mecanismos 

essenciais são os dispositivos de segurança (FOUCAULT, 1979, p. 291). 

 Para conseguir o máximo possível de efeitos de poder com o mínimo de governo 

(lembrando que a perfeição do poder se alcança quando este é o mais discreto e econômico 

possível) a Lei, a regra, e os mecanismos reguladores se entrelaçam. Não há uma visão que 

possa ser confundida com uma “evolução”: da lei à disciplina, da disciplina ao biopoder. Há 

cruzamentos, formas de governar que são dominantes em determinado tipo de instituição, 

espaço, tempo, alvo, recalcadas em outro espaço-tempo.  

O quadro abaixo apresenta uma tentativa de organização dos elementos de duas séries 

da arte de governar contemporânea.  

 

Disciplina Biopolítica 
Homem-corpo Homem-espécie 
Individualizante Massificante inicialmente, mesmo produzindo 

também efeitos individualizantes 
Rege a multiplicidade para a 
constituição de um corpo dócil e útil 

Rege a multiplicidade dos processos vitais das 
massas visando os corpos aptos 

Uma anátomo-política do corpo que 
dialoga com a biopolítica da espécie 

Uma biopolítica da espécie humana que dialoga 
com a anátomo-política do corpo 

Regula: corpo no tempo, espaço, 
gêneses, quadros vivos 

Regula: reprodução, natalidade, morbidade, 
incapacidades biológicas diversas, efeitos do meio 

O que é levado em consideração? 
Desvios, anormalidades, fortemente 
informados pelos estudos dos 
fenômenos coletivos 

O que é levado em consideração? Fenômenos 
coletivos, aleatórios, imprevisíveis, porém 
regulares, que apresentam duração (série) e 
permitem detectar desvios e anormalidades 

Um lugar privilegiado: as instituições Um lugar privilegiado: as cidades/meio ambiente 
Instrumentos: vigilância, registro, 
punição 

Instrumentos: estatísticas, previsões, estimativas, 
medições globais 

Objetivo: regulamentos, normas Objetivo: estabelecer mecanismos reguladores, 
uma tecnologia regulamentadora, uma tecnologia 
previdenciária; normas e padrões  

Corpo – organismo – disciplina-
instituições: conjunto orgânico/ 
institucional 

População – processos biológicos – mecanismos 
reguladores – estado: conjunto biológico/estatal.  

Quadro 1  
Fonte: Elaboração da autora. 
 

Conformando o que Foucault (2002b, p. 302) chamará de sociedade da normalização:  
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A norma é o que se pode tanto aplicar a um corpo que se quer disciplinar como a 
uma população que se quer regulamentar. A sociedade de normalização não é, 
pois, nessas condições, uma espécie de sociedade disciplinar generalizada cujas 
instituições disciplinares teriam se alastrado e finalmente recoberto todo o 
espaço [...]. É uma sociedade em que se cruzam, conforme uma articulação 
ortogonal, a norma da disciplina, a norma da regulamentação.   
 

E poderíamos completar, a norma da Lei. Em todo caso, das leis mais do que nunca  

assemelhadas a normas. Funcionando como normas.11 Em cada um dos casos, não é possível 

generalizar como se dá essa articulação “ortogonal”: daí o olhar específico às práticas, locais, 

regionais, ao momento histórico vivido. Não é sequer necessário marcar que o resultado não é 

algo necessariamente coerente: feixes ou focos de experiência, por momentos, fracamente 

articulados, contraditórios, por conta das instituições (o Estado) serem realidades compósitas. 

Há um domínio de naturalidade, que é o da economia; haverá uma administração das 

populações, um sistema jurídico de respeito às liberdades e um elemento de intervenção 

direta, a polícia.12 Em todos os casos, há resistências, há contracondutas.  

Em sua análise das contracondutas, Foucault (2008b, p. 478-479) detecta três campos 

fortes que se desenvolvem em correlação com os elementos das novas formas de 

governamentalidade:  

a) escatologia revolucionária do século XIX e XX: a sociedade (civil) se oporá ao 

Estado, denunciará a naturalidade da verdade econômica, lutará pelo interesse de todos 

em relação aos interesses particulares;  

b) escatologia do direito absoluto à revolta: é o direito à própria revolução, em termos de 

direitos essenciais e fundamentais, dos direitos humanos, que nega os vínculos de 

obediência;   

c) escatologia do direito à verdade contra a verdade do Estado, com a nação como titular 

do próprio saber.  

São campos que, com deslocamentos ou sobreposições, se mantêm e são reconhecíveis 

nas lutas contemporâneas. Todos esses campos de luta, da sociedade civil denunciando a 

naturalidade da verdade econômica (Ocupe Wall Street?) dos direitos humanos como uma 

bandeira constante de luta (reconhecimento, redistribuição, participação!) apontando para o 

                                                 
11  “O que é a norma, precisamente? A medida que simultaneamente individualiza, permite individualizar 

incessantemente e ao mesmo tempo torna comparável [...] é um princípio de comparação, [...] de medida 
comum que se institui na pura referência de um grupo a si próprio, a partir do momento em que só se 
relaciona consigo mesmo, sem exterioridade sem verticalidade [...] A norma, o espaço normativo, não 
conhecem exterior [...]. Espaço liso, sem exterior.”  (EWALD, 1993, 87-88).  

12  Sociedade, economia, população, segurança, liberdade: são os elementos de uma nova governamentalidade, cujas 
formas, parece-me, ainda conhecemos em suas modificações contemporâneas (FOUCAULT, 2008b, p. 476).   
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terceiro item, o da contestação do privilégio do Estado, realidade compósita, onde se entrecruzam 

linhas de saber-poder. Respondendo aos peculiares cruzamentos das artes de governar.  

 

[...] o que aparece não é em absoluto o ideal ou o projeto de uma sociedade 
exaustivamente disciplinar em que a rede legal que encerra os indivíduos 
seria substituída e prolongada de dentro por mecanismos, digamos, 
normativos. Tampouco é uma sociedade em que o mecanismo de 
normalização geral e da exclusão do não-normalizável seria requerido. Tem-
se, ao contrário, no horizonte disso, a imagem ou a idéia ou o tema-programa 
de uma sociedade na qual haveria otimização dos sistemas de diferença, em 
que o terreno ficaria livre para processos oscilatórios, em que haveria uma 
tolerância concedida aos indivíduos e às práticas minoritárias, na qual 
haveria uma ação, não sobre os jogadores do jogo, mas sobre as regras do 
jogo, e, enfim, na qual haveria uma intervenção que não seria do tipo da 
sujeição interna dos indivíduos, mas uma intervenção de tipo ambiental. 
(FOUCAULT, 2008a, p. 354-355). 

 
 Tomás Abraham (2009) analisa as formas contemporâneas de governar no livro La 

empresa de vivir. Aponta o declínio das formas tradicionais da disciplina nas organizações, 

com sua proposta de ordem, pontualidade, seriedade, lealdade. Talvez mais do que pensar em 

declínio, haveria que pensar em sobreposições. Há setores do mundo das instituições 

(trabalho, escola, prisões, hospitais) ainda plenamente submetidos a um regime disciplinar. Há 

outros setores que aparentemente se libertaram das obrigações da ordem disciplinar, 

desfrutariam de uma ordem pós-fordista, pós-disciplinar. Abraham trabalha longamente com a 

figura da “forma empresa”. Aqui se aproxima das análises de Bauman sobre as formas do 

trabalho contemporâneo, modificando, em todos nós, nossa relação com o trabalho. Nessa 

nova configuração, uma pergunta seria: seremos ou teremos lealdade a quê?  

“Para la nueva mentalidad el quid de la cuestión está en que los miembros no sólo 

estén orgullosos de pertenecer a una empresa, sino que estén casi enamorados” (ABRAHAM, 

2009, p. 119).  

 Como obter, porém, essa adesão, que, em sua análise, se assemelha à simbologia das seitas?  

Como se compõe a lógica empresarial com a lógica das seitas?  

 
Se habla de motivación, de adhesión, de identidad, de cohesión, y, hagamos 
la siguiente pregunta: ¿a través de qué y con qué se pegarán individuos, 
instituciones y valores, si carecemos de tradición aldeana, isleña, de raza 
pura y lengua única, de autoridad del Padre, de marcialidad? ¿Cómo 
conjugar la extrema adhesión con la libertad?, esta es una importante 
pregunta occidental. Hay una solución para el interrogante, es la leyenda del 
triunfador, del ganador. Ganar, ser el mejor, es ser el más fuerte, el más 
poderoso, famoso, exitoso, nombrado, renombrado, encumbrado. Es decir, el 
más libre, en su nueva acepción, inscripta en una problemática de la 
supervivencia. (ABRAHAM, 2009, p. 119-120). 



 42 

Sua pergunta prolonga a pergunta foucaultiana, pois, nessa arte de governar – 

produzindo mais efeitos com a máxima discrição –, a liberdade será um elemento 

fundamental:  

 
[...] daí, enfim, a inscrição da liberdade não apenas como um direito dos 
indivíduos legitimamente opostos ao poder, às usurpações, aos abusos do 
soberano ou do governo, mas (da) liberdade que se tornou um elemento 
indispensável à própria governamentalidade. (FOUCAULT, 2008b, p. 475). 
 

  Dirá também que, nos mecanismos de segurança, será preciso manipular, suscitar, 

facilitar, deixar fazer: gerir e não mais regulamentar. Pois hoje a palavra-chave é gestão: como 

gerir as coisas, as pessoas, as empresas, a família? Como suscitar comportamentos 

conformes? Quando, aliás, não mais sabemos claramente quais serão os comportamentos 

conformes. A grade de inteligibilidade para verificar o comportamento dos indivíduos será 

dada pelo homo oeconomicus aquele que se gere como uma empresa, que busca, via escolhas 

racionais, seu lugar (FOUCAULT, 2008a, p. 345- 346). 

 
Vocês estão vendo que, nesse momento, a sociedade aparece como 
consumidora de comportamentos conformes, isto é, segundo a teoria 
neoliberal do consumo, produtora de comportamentos conformes que a 
satisfazem mediante certo investimento. Por conseguinte, uma boa política 
penal não tem em vista, de forma alguma, a extinção do crime, mas sim um 
equilíbrio entre curvas de oferta de crime e de demanda negativa. Ou ainda: 
a sociedade não tem a menor necessidade de obedecer a um sistema 
disciplinar exaustivo. Uma sociedade vai bem com uma certa taxa de 
ilegalidade e iria muito mal se quisesse reduzir indefinidamente essa taxa de 
ilegalidade. [...] Ou ainda: o que ser seria intolerável não tolerar? 
(FOUCAULT, 2008a, p. 350). 
 

 No novo mundo do trabalho que temos, Abraham, para compreender estes 

dispositivos, seus cruzamentos e os sujeitos que aí se produzem, reproduz a análise de Robert 

Reich, ministro do Trabalho de Bill Clinton. Para ele, o trabalho humano se dividiria em três 

setores. Os serviços rotineiros da produção, os serviços pessoais e os serviços simbólicos 

analíticos. No primeiro setor se produzem os objetos e há uma exigência de controle repetitivo 

do trabalho e se exige a lealdade, a capacidade de obedecer. Os antigos e provados elementos 

da disciplina aí se apresentam. A ordem disciplinar prevalece.  

 No segundo setor, o dos serviços pessoais, encontram-se os seguranças, babás, 

massagistas, fisioterapeutas, pastores, vendedores, personal trainers, psicanalistas... As 

virtudes demandadas são a pontualidade, a docilidade, a cortesia, o sorriso sempre presente. 

Este é o maior setor das sociedades avançadas. Aqui acontecem outras ordens, não apenas a 

disciplinar: se a pontualidade e a assiduidade são essenciais, há uma relação mais próxima à 
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da domesticidade. O paciente/cliente sempre terá razão, seus caprichos ou desejos serão 

ordens, as relações se mostrarão “pessoalizadas”: quem não lembra o seu gerente de conta, 

ligando para felicitar pelo seu aniversário?  

 Os serviços simbólicos analíticos congregam os experts (os especialistas) que devem 

identificar e resolver problemas.  

 

Se comercian palabras, símbolos, datos, representaciones visuales y 
orales. Podemos enumerar a investigadores científicos, ingenieros 
proyectistas, ingenieros de sistemas, ingenieros civiles, biotecnólogos, 
ingenieros de sonido, ejecutivos de relaciones públicas, banqueros de 
inversión, abogados, planificadores de bienes raíces e incluso – esta es 
una de las sutiles aclaraciones de Reich – contadores creativos. Se 
extiende la lista con el agregado de consultores de variadas 
especialidades: de management, finanzas, impuestos, energía, 
agricultura, armamentos, arquitectura, los especialistas en manejos de la 
información y en desarrollo de las organizaciones, planificadores 
estratégicos, buscadores de talento y cerebro para las empresas 
(headhunters), y los analistas de sistemas. Además, los publicistas, 
estrategas de marketing, directores de arte, arquitectos, cineastas, 
guionistas, editores, escritores, periodistas, músicos, productores de 
cine y televisión, e incluso – nuevamente esta especial aclaración del 
sorprendente Reich – catedráticos universitarios. (ABRAHAM, 2009, p. 
134-135).  

 
Os analistas simbólicos são intermediários que identificam (e, com certeza, criam) 

os problemas e os resolvem utilizando símbolos. Cabe lembrar o que já mencionamos 

sobre a frenética atividade de avaliação e peritagem atual, ligado ao princípio da 

precaução. Estes peritos usam: algoritmos, matemática, argumentos legais, táticas 

financeiras, princípios científicos, observações psicológicas e, quem sabe, principalmente 

imagens.  

 
Su eficacia se percibe tanto en el despliegue de recursos o activos 
financieros como en los modos en que es posible ahorrar tiempo y energía, 
en las campañas publicitarias para convencer a la gente que ciertos 
pasatiempos en realidad remiten a una necesidad vital, como en la creación 
de imágenes para distraer a entretener a sus destinatarios o para hacerles 
reflexionar más profundamente sobre sus vidas o sobre la condición humana. 
(ABRAHAM, 2009, p. 138).  
 

Estão sempre disponíveis, ligados e conectados, seu forte é a comunicação, todos os 

momentos são de produção. Não há lealdade, horário, há produtividade, lucro. O ambiente, a 

gestão do ambiente é fundamental. São arautos do autogoverno, modelos de sucesso, 

exemplos que deverão ser seguidos. São gerentes de si, de sua imagem, na competição, sem 

desistirem nunca. Estão à frente, são os visíveis, os apresentados como modelos, elementos 
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essenciais das formas atuais de governar. Pois, na sociedade atual, o problema de governo se 

transformou em um problema de autogoverno. 13 

 
El sueño de un mercado perfectamente autorregulado equivale a este sueño 
de pastor de un rebaño que cuide de sí de modo espontáneo. La farmacología 
y la genética sin duda que aportarán productos valiosos para la realización de 
este sueño. (ABRAHAM, 2009, p. 15). 
 

 Há, segundo Abraham, um discurso comum permeando todas as novas de viver as 

diferentes ordens no mundo das instituições. Enquanto a genética ou a farmacologia não dão 

conta, o discurso da autoestima aparece como central na constituição do autogoverno, do 

exercício responsável da cidadania, no marco do que Abraham chama de Estado Terapêutico, 

girando em torno de novos e renovados padrões de normalidade.   

 
La estrategia del Estado consiste en intervenir con el soporte de este 
nuevo discurso para trazar un tejido entre las conductas antisociales y la 
valoración de sí, la autoestima. Cuanto más baja es la autoestima, más 
desviación y peligro social. Cuanto más baja la autoestima, más gastos en 
beneficiencia social, y más impuestos. La autoestima no por esto debe 
interpretarse como una forma de cinismo ni como una ideología, sino, 
como afirma Cruishank, una forma de autogobierno, necesaria para las 
democracias que deben resolver los diversos problemas en la constitución 
de la ciudadanía ya que requieren una tecnología para la subjetividad. 
(ABRAHAM, 2009, p. 15-16).  
 

 Autoestima, saúde, qualidade de vida, se unem em elos complexos em torno da noção 

sempre flutuante e mutante de normalidade. Constituindo políticas que trabalham com ideias 

de regulação, estatísticas, exemplos, estados desejáveis do corpo e da alma, felicidade, 

baseadas nas normas, por sua vez baseadas nas avaliações, nas perícias constantes. Economia, 

medicina e direito conformam os discursos que anunciam a busca constante de mais qualidade 

de vida. É um conceito que possui um poder discriminatório evidente.  

 
Alguien que arruina su vida, o la maltrata según el canon de la calidad de 
vida, daña también a los próximos, y a veces no tan próximos. La idea de 
calidad de vida que reúne preocupaciones antes paralelas, como la diética, la 
urbanidad, la erótica, la gestión de los recursos humanos, la planificación del 
ocio, la programación del consumo, el diseño del contorno natural, hasta la 
decoración de interiores, exige una profundidad que los antiguos se atrevían 
a llamar sabiduría. Ser un experto en calidad de vida no se distingue de la 

                                                 
13  Esta questão está relacionada com a gestão da insegurança e do risco. Lembramos o princípio da precaução. 

Como minimizar os riscos? “Sendo assim, o princípio é dirigido a todos os que possuem alguma forma de 
poder sobre o risco, desde o cidadão, passando pela mídia, produtores, pesquisadores e peritos, e chegando ao 
poder público. Dessa forma, todos os atores sociais devem estar envolvidos no processo de decisão acerca de 
quais os riscos se está disposto ou não a aceitar, sendo que o papel do Estado primordial é o de criar uma 
política ambiental, bem como instrumentos normativos, acordes com o princípio em estudo, e garantir a 
participação de todos os cidadãos na criação das políticas e dos instrumentos.” (PORTO, 2007, p. 17).  
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figura del sabio de la civilización helenística; pero comparadas las 
pretensiones, la de los expertos actuales carece de la medida y el 
escepticismo casi espontáneo del sabio griego y romano. (ABRAHAM, 
2009, p. 24-25).  
 

 A questão é que nunca se chega lá, há sempre algo a fazer, a experimentar, uma nova 

dieta, um novo exercício. Os controles não são mais daqueles especialistas clássicos, há um 

controle horizontal e difuso, entre aqueles adeptos da qualidade de vida e os desviantes. 

“Salud es responsabilidad, un estilo, potencia máxima, felicidad e integración total” 

(ABRAHAM, 2009, p. 56).14 Conclui que a vida cotidiana está vigiada em detalhes antes 

nunca vistos, mostrando a capilaridade das formas de governar que utilizam amplamente os 

procedimentos de segurança.   

 

[…] La dicha se reduce a una seguridad sin falla, summa vitae beatae est 
solida securitas, ¿ pero qué es la dicha? ¿Una dulce quietud y olvido? ¿Una 
dilatación y un ensanchamiento? No, sino un estado de seguridad, y hasta de 
seguridad absoluta. Se llega a obtener la seguridad impregnándose, a fuerza 
de práctica, de la convicción de que las desdichas, las humillaciones y la 
muerte no son nada. (ABRAHAM, 2009, p. 60-61).   
 

O desenho proposto mostra políticas de segurança, extensão ímpar da norma, 

oscilação constante do que seria o normal ou o anormal, com uma ênfase no autogoverno, na 

autoestima levando a uma vida saudável e feliz. Sorridente. Sempre.  

Neste texto-introdução, poliedro ou caleidoscópio, foi possível abordar alguns autores, 

algumas provocações, algumas formas de pensar a atualidade. Por momentos no contrapelo, 

por momentos apontando disputas, colocando a centralidade do presente como o problema. O 

nosso problema. Com certeza, excessivo, mostra, de alguma maneira, de onde olhamos, onde 

nos situamos nessa discussão, qual é o nosso lugar. Se houve a preocupação na produção de 

uma análise que permitisse um entendimento de alguns núcleos ou feixes de dispositivos e 

nossa relação de sujeitos em torno desses núcleos, acreditamos que houve, também, a 

possibilidade de apontar núcleos de contracondutas, de resistência, de luta, no face a face 

dessas relações. Sem “fora”, cada um em seu lugar, sem trégua. Pois se trata de luta, 

movimento: pensar em movimento, por momentos vertiginosamente, verificando que há, sim, 

posições desiguais nesse jogo, há mais poder e menos poder, assimetrias e desigualdades se 

repondo e sendo negadas. Como nos situamos nesse campo?  

                                                 
14  Roudinesco (2005, p. 19) comenta: “a saúde deixa de ser definida como um estado antagônico ao da doença, 

e ambos os termos desaparecem progressivamente do discurso médico para dar lugar a uma representação do 
sujeito, do corpo e da sociedade centrada na alternância entre norma e patologia”. Lembramos também o 
trabalho de Heller e Fehér (1995).  
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CAPÍTULO 1 – A EDUCAÇÃO COMO UM DIREITO HUMANO 

 

 

Sabe-se que a educação, embora seja, de direito, o instrumento graças ao 
qual todo indivíduo, em uma sociedade como a nossa, pode ter acesso a 
qualquer tipo de discurso, segue, em sua distribuição, no que permite e no 
que impede, as linhas que estão marcadas pela distância, pelas oposições e 
lutas sociais. Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou 
de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que 
eles trazem consigo. (FOUCAULT, 2002a, p. 43-44). 

 

Neste capítulo apresento algumas reflexões de um lugar possível para pensar um dos 

campos da luta – histórico – por outras formas de viver, por outros sentidos do que seria a 

igualdade e a justiça: o da educação como um direito humano. Contrariamente ao que se 

poderia supor, não é um lugar claro, um lugar dado. É um lugar disputado.  

Usando como parâmetro o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, rapidamente percebe-se que a formulação proposta pelos membros para o 

direito à educação é, por vezes, hesitante. Ao contrário dos demais artigos, muito 

explícitos quanto à universalidade, integralidade, igualdade, critérios que se refletem 

constantemente no uso das palavras “todos” e “ninguém”, o direito à educação apresenta 

uma formulação algo diferente:  

 
Artigo 26  
1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos 
nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será 
obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem 
como a instrução superior, esta baseada no mérito.     
2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos 
humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais 
ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da 
manutenção da paz.  
3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que 
será ministrada a seus filhos. 
 

 Se toda pessoa tem direito à instrução elementar, dependerá de alguns fatores (que não 

são mencionados, mas que estão supostos) o nível de instrução que atingirá, pois a gratuidade 

só é prevista nos graus elementares e fundamentais. Haverá a possibilidade de acesso à 

instrução técnico-profissional ou superior baseada no mérito. A família aparece como um 

elemento central, pois decidirá o gênero da instrução.  

Creio que essa formulação reflete muito bem não apenas as divergências político-
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religiosas dos países membros, mas também a centralidade da educação na reprodução da 

sociedade como ela é (Durkheim), principalmente na reprodução da desigualdade social e da 

desigualdade de gênero. Qual é o lugar possível da educação na sociedade?  

Como pensar a educação como um direito? Direito em si, subsídio para outros 

direitos? Suporte de outros direitos? Base para a constituição do direito ao trabalho, à 

participação política, à expressão e organização? Tem algum conteúdo próprio?  

Para tentar construir de forma mais incisiva o que é esse direito à instrução, tomo a 

liberdade de convocar o artigo 27 da Declaração, que diz: “Toda pessoa tem o direito de 

participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do 

processo científico e de seus benefícios”. Quem sabe esse seria o conteúdo próprio do direito 

à educação, independentemente dos limites existentes na formulação do direito no texto da 

Declaração?  

Discutir o direito à educação como um campo de luta, no fio da navalha, com disputas 

permanentes por sentido, é o objetivo do meu trabalho.  

 

 

1.1 O direito à educação: um longo caminho15 

 

 

Sem um certo ordenamento simbólico e jurídico que nos “nomeie” e nos 
estruture em nossas relações com os outros, não há subjetividade, nem 
tampouco temos a possibilidade de contestar e discutir essa posição. 
(DUSSEL; CARUSO, 2003, p. 233). 

 

A primeira constatação a ser feita é a de que a educação é um direito humano.16 É 

um direito humano em si e, como tal, fundamental para a realização de outra série de 

direitos. Assim, não cabe falar de “educação para os direitos humanos” e sim de 

“educação em direitos humanos”. Não se trata apenas e tão somente de ensinar um 

conteúdo que será usado em algum futuro provável e sim lutar, cotidianamente, pela 

realização do direito à educação.    

Apenas o conteúdo das práticas educativas das escolas pode realizar de forma plena e 

sistemática o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, fruir as artes e 

participar do progresso científico e de seus benefícios.17 Este é o objetivo central das escolas, 

                                                 
15  Este é um texto modificado do publicado em 2008, O direito à educação: um longo caminho (SCHILLING, 2008c). 
16  Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 26. 
17  Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 27 – “1. Toda pessoa tem o direito de participar 
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da educação formal: possibilitar o acesso aos bens científicos e culturais produzidos pela 

humanidade. Este é o conteúdo do direito à educação, que deveria orientar as escolhas 

metodológicas e curriculares, com uma forte ênfase na ideia de igualdade de todos e todas 

para participar da cultura e da ciência.  

Outro objetivo contido na Declaração, que esclarece o que é este direito, é a afirmação 

de que a educação escolar será  

 
[...] orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade 
humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas 
liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância 
e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará 
as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz.18   

 

Nesta afirmação formula-se uma tensão central da tarefa educacional que lidará com a 

igualdade de todos em relação ao conhecimento e lidará com a diferença existente entre as 

pessoas para que o objetivo (fim) maior da educação se realize, ou seja, o da possibilidade da 

convivência entre diferentes.  

É, também, como foi dito, um direito fundamental para a realização de uma série 

de outros direitos humanos. É, assim, a partir dessas práticas, que são um direito em si, 

que conquistamos o pleno exercício da liberdade de expressão, do acesso à informação 

que possibilite o respeito aos direitos civis e prepare para a participação na efetivação dos 

direitos políticos, do conhecimento necessário para a realização dos direitos sociais e 

econômicos.  

Há um número considerável de experiências de educação em direitos humanos 

desenvolvidas por uma série de atores sociais: ONGs, setores governamentais, escolas. Essas 

experiências são heterogêneas, diversas, com diferentes graus de 

continuidade/descontinuidade. Há aquelas que tratam da luta contra a discriminação por 

idade, sexo, opção sexual, origem regional, raça. Outras desenvolvem projetos sobre saúde, 

trabalho e consumo, meio ambiente, sexualidade, prevenção à violência. Há experiências de 

educação em direitos humanos nas escolas, em diferentes níveis do Ensino Fundamental e 

Médio que priorizam, em alguns casos, a inserção da temática nos conteúdos das áreas e, em 

outros, a transformação da gestão escolar e a construção de uma gestão democrática.  

Trata-se, em todos os casos, de maneiras diversas, do desafio de transportar/traduzir 

o conteúdo das declarações contidas nos documentos escritos para a vida das pessoas, 

                                                                                                                                                         
livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus 
benefícios”. 

18  Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 26.  
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alunos e professores. Pois foi dito que a vida era central, a dignidade também o era. Luta-se, 

então, por isso.  

Tem-se, assim, um retrato, muito rápido, de uma dispersão. Como, porém, desenvolver 

um trabalho dessa natureza, contrariando aspectos culturais que parecem extremamente 

persistentes, quando contamos com escolas que se encontram em posição de grande fragilidade, 

quando há aspectos estruturais e conjunturais tão negativos para a realização plena e universal 

destes direitos? Trabalharemos basicamente com dois aspectos da educação como um direito 

humano: o do acesso e permanência e a da tensão entre igualdade e diferença.  

 

 

1.2 A educação como um direito humano: acesso e permanência ou a difícil construção 

da ideia de que todos somos “educáveis”  

  

 

Há um duplo aspecto inicial a ser ressaltado: o do acesso (ao direito), o que se reflete 

na democratização progressiva e universalização da educação escolar no país, e o aspecto da 

permanência dos(as) alunos(as) no sistema escolar. Acesso e permanência são, assim, as 

primeiras considerações a serem feitas em relação à educação como um direito humano. 

Outra consideração, aliada a estas, é sobre o conteúdo da educação escolar e suas hesitações 

no Brasil. 

A universalização do direito à educação começa a realizar-se nos últimos anos. Temos, 

assim, uma grande distância em relação a outros países, que, há várias décadas, puderam 

vivenciar uma experiência de educação que abrangesse todos e todas. No Brasil, temos poucas 

experiências de universalização de um direito. É como se houvesse uma grande hesitação em 

torno do “todos”, que inicia cada parágrafo da Declaração. Pois a redação da Declaração é 

terminante, lida com os termos “todos” e “ninguém”, sem hesitações.  

Podem todos ser educados ou há limitações dessa possibilidade? Essa pergunta 

resume a história da conquista do acesso à educação escolar até hoje. Proclamada nos 

discursos oficiais desde o século XIX, cercada de debates, projetos, não consegue sair do 

papel e da esfera das “boas” intenções. Até hoje lidamos com os desafios da 

universalização do acesso. Se há boas intenções no sentido da inclusão de portadores de 

necessidades especiais nas salas de aula, na diminuição da idade de ingresso no Ensino 

Fundamental, e na ampliação da Educação Infantil, ainda pairam dúvidas sobre se todos 

são “educáveis”. Os que ficaram fora do sistema escolar, que ingressaram no mercado de 
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trabalho precocemente, os idosos, os analfabetos, os presos(as) são educáveis? Como 

universalizar o direito? 19 

Porém, além da pergunta: “quem pode ser educado?” que obtém respostas diversas no 

decorrer das últimas décadas, há outra que seria sintetizada assim: “como se deve educar?”, 

que se une a outra que poderia ser assim formulada: “para que fins educar?”. Sobre a segunda 

e terceira questões, a história da educação escolar nos apresenta um debate recorrente sobre se 

o mais “conveniente”, o “desejável” são “cabeças feitas ou cabeças cheias”. Esta é uma 

questão peculiar à nossa formação cultural brasileira que diz respeito aos fins da educação, 

conforme a excelente descrição de Patto (2007, p. 234): 

 
[...] no discurso oficial, uma das concepções mais pregnantes da 
função social da escola, ao longo da história do pensamento 
educacional brasileiro, é, explícita ou implicitamente, a da 
prevenção da criminalidade, o que praticamente anula a escola 
como instituição que tem o dever de garantir o direito de todos ao 
letramento e ao saber.  

 

Subjaz, sob esta concepção da função da escola, tanto a ideia de que a educação para 

“todos(as)”, ou das massas, deve ser principalmente uma tarefa de moralização por conta da 

ideia de que os pobres (o povo) são menos capazes de aprender e mais propensos à 

criminalidade, como uma certa justificativa de escolas separadas: escolas para as elites, que 

ensinarão, e escolas para o povo, que terão outros objetivos.   

Uma frase recorrente, que ressoa a análise de Patto já citada, ouvida em diversas 

pesquisas sobre os fins da educação, revela que a escola ainda está sendo vista 

prioritariamente como sinônimo de um lugar de proteção para as crianças, de deixá-las 

distantes das ruas, vistas como lugares de perigo. Ou, então, de forma paralela e 

complementar, a educação escolar é vista como uma ponte para a conquista de um lugar no 

mercado de trabalho. É uma escola objetiva, formadora de mão de obra, eficiente. Cabeças 

feitas, de forma a confirmar destinos sociais via destinos escolares.  

Quão distantes estamos da compreensão da escola como uma instituição que tem o 

dever de garantir o direito de todos ao saber, ou seja, da educação como um direito humano.   

Se o acesso (à educação escolar) se universaliza, o mesmo não se pode dizer da 

                                                 
19  Não entrarei neste pequeno texto na discussão central sobre a situação de um país que universaliza a 

educação escolar em um momento histórico de “desinstitucionalização”, ou de crise das instituições 
disciplinares, das quais a mais relevante é a escola. Neste movimento de desinstitucionalização – ou crise da 
instituição disciplinar – há um discurso recorrente sobre a viabilidade econômica, os custos, o 
“investimento”, o retorno do investimento que explicaria boa parte da ausência de políticas consistentes para 
educação de jovens e adultos, por exemplo, por serem considerados “residuais”.  
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permanência dos alunos. “Apesar da sua ampliação quantitativa, as desigualdades 

educacionais continuaram a se reproduzir e a se multiplicar” (LEÃO, 2006, p. 33). A chamada 

“evasão” (desistência/expulsão) evidencia a fragilidade da realização do direito, embora 

existam iniciativas que tentam controlar este movimento, com uma relação mais estreita das 

escolas com as famílias.  

Nessa dificuldade de permanência na escola chamo a atenção exatamente para o 

desvio/deslocamento dos fins da educação escolar: em muitas escolas há um cotidiano vazio, 

sem propostas, sem entusiasmo pela aventura do conhecimento. Este cotidiano é descrito, em 

algumas pesquisas, como um lugar de profundo tédio. A situação pode ser analisada 

utilizando o referencial de Dubet e Martuccelli (1997) que descrevem três modos de 

subjetivação entre os(as) alunos(as): a) aqueles(as) que se socializam e se subjetivam na 

escola; b) aqueles(as) que se formam paralelamente à escola e c) aqueles(as) que se 

subjetivam contra a escola. Essas formas de subjetivação corresponderiam à verificação da 

existência ou não, naquela específica situação de educação escolar, da relação de utilidade dos 

estudos para as suas vidas, da identidade com o ambiente e a cultura escolar e o interesse 

intelectual despertado, a paixão e o interesse pelo conteúdo.  

Leão (2006, p. 39) observa que, entre jovens pobres por ele pesquisados, moradores de 

periferia, “a atitude ambígua dos jovens emergia do conflito entre o discurso social sobre o 

valor da educação veiculado pela mídia, pelos educadores e políticos e a experiência cotidiana 

de uma escolarização sem sentido e sem destino”. Continua: “havia a idéia de que o 

certificado não correspondia a um nível real de aprendizagem, que não resultava do mérito e 

do esforço do aluno, mas de uma concessão da escola que acabava por torná-lo sem valor para 

o próprio estudante” (LEÃO, 2006, p. 42). E, também,  

 
[...] permanecia como pano de fundo a imagem de que a trajetória escolar 
demandava um custo excessivo que muitos jovens não estavam dispostos a 
pagar. Não havia motivação e, com isso, os alunos ficavam entediados. O 
tédio se manifestava de várias formas: falta de interesse, indisciplina, fugas 
da sala de aula. Para os alunos havia duas opções: administrar a sua vida 
escolar entre o tédio e a tensão ou abandonar a escola. (LEÃO, 2006, p. 44). 

 

 As citações, retiradas de uma pesquisa recente, exemplificam a dificuldade em 

permanecer em um ambiente onde não há clareza sobre quais são os fins que se perseguem.  

Retomando: o acesso é uma dimensão fundamental para a realização da educação 

como um direito humano; outra dimensão central é a da permanência na escola, porém, de 

uma permanência onde possa se realizar o conteúdo do direito (conforme descrito 
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anteriormente) de acesso irrestrito ao saber, ao conhecimento científico acumulado. Uma 

permanência, assim, plena de sentido, de fato, corresponderia à demanda daqueles jovens: 

   

[...] para além de uma visão comum da anomia dos estudantes, os jovens 
demandam regras claras e democráticas nas escolas, em que possam se sentir 
valorizados e tendo acesso a uma experiência prazerosa, oposta a uma 
experiência escolar muitas vezes desumanizadora. Cotidianamente, encontram-
se e desencontram-se com professores que também vivem, sofrem e reagem aos 
dilemas de uma condição social e profissional desvalorizada. Defrontam-se com 
a promessa da mobilidade social por meio da educação – constantemente 
veiculada pela mídia e pelo discurso oficial – e com uma experiência social que, 
de antemão, nega tal discurso. (LEÃO, 2006, p. 48).  

 

Essas são algumas questões – iniciais – sobre a realização do direito à educação e a 

compreensão da educação como um direito humano, vinculadas ao acesso e permanência no 

sistema escolar.  

 

 

1.3 A educação como um direito humano: a tensão entre a igualdade e a diferença  

  

 

Outra questão que é necessário tratar, para compreender os dilemas e a complexidade da 

educação entendida como um direito humano é a irredutível tensão entre igualdade e diferença. 

Como instituição, a escola é um sistema de classificação e reclassificação constante. 

Teoricamente, ao menos, esta classificação contínua, ocorreria sob o signo da forma meritocrática. 

Mas há outras classificações que operam baseadas exatamente em ideias preconcebidas sobre 

quem é – e quem não é – “educável”. Ou seja, a instituição escolar, que, nos tempos modernos, é 

vista como a instituição que realiza o direito humano à educação para todos e todas, de forma 

igualitária, produz incessantemente a assimetria, a diferença, os diferentes.  

Diz Bauman (1999, p. 12):  

 
Dentre a multiplicidade de tarefas impossíveis que a modernidade se atribuiu 
e que fizeram dela o que é, sobressai a da ordem (mais precisamente e de 
forma mais importante, a da ordem como tarefa), como a menos possível das 
impossíveis e a menos disponível das indispensáveis – com efeito, como o 
arquétipo de todas as outras tarefas, uma tarefa que torna todas as demais 
meras metáforas de si mesmas.  

 

O centro desta busca por uma ordem – fundada na razão, sempre construída e 

reconstruída, em permanente estado de xeque – é o trabalho de classificação. Coisas, pessoas, 
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emoções: nomear, compartimentar, fixar, definir. Esta é a busca incessante que caracteriza 

nosso tempo inaugurado pelas revoluções burguesas, refletindo um novo mundo em que a 

ordem das coisas não é mais dada por seu lugar no projeto divino.  

Como lidar com as incertezas? Uma das respostas é dada pelo constante e interminável 

exercício da classificação. O que é normal, o que é patológico ou anormal? Esta é uma 

discussão fundadora e central da sociologia e que permeia, incessantemente, o fazer 

educacional. Quem é bom, excelente, regular, péssimo, fraco? É o fundamento da questão 

anterior, já trabalhada por nós, sobre quem pode ou não ser educado.  

Classificar, como explica Bauman (1999), consiste no ato de incluir e excluir. A cada 

operação de “inclusão” corresponde uma operação de “exclusão”. Daí aquele que é “doente” 

tornar-se alguém para quem inexiste a “saúde”, mesmo que essa doença afete apenas uma 

função ou um órgão. O “deficiente”, tal como foi nomeado durante tanto tempo, 

aparentemente o será em todos os seus atos e aspectos. “Invariavelmente, tal operação de 

inclusão/exclusão é um ato de violência perpetrado contra o mundo e requer o suporte de certa 

dose de coerção” (BAUMAN, 1999, p. 11). 

Operação incessante e incessantemente questionada, cada esforço classificatório gera 

novos campos de ambiguidade e caos. Afinal de contas, o bom aluno, comportado, que fala 

pouco é “normal”? Ou será um “deprimido”? O garoto levado – cheio de vitalidade e alegria – 

não será um “hiperativo”? Classificações que propõem operações de inclusão/exclusão em 

determinadas categorias, sujeitas a práticas médicas, farmacológicas, terapêuticas, políticas, 

educacionais. Operações, portanto, que fundamentam e geram práticas normalizadoras.  

Por meio do trabalho nos projetamos, criamos os parâmetros que permitirão que nos 

encaixemos naquilo que a cada momento é definido ou visto como “normal”, portanto, 

“desejável”. Orientamos nossas ações – pedagógicas, por exemplo –, visando à construção de 

um determinado tipo de aluno (ativo, criativo, autônomo) por oposição a outro tipo já 

“desqualificado” (obediente, passivo, reprodutor). Mas operamos, sempre, com tipos, modelos 

de “normal/desejável”, opondo-se a algum outro tipo, modelo ou norma. Nós próprios nos 

apossamos destes modelos e realizamos todo um trabalho sobre nós, de forma a corresponder 

à questão de como estar “dentro”, incluído, ser “in”; como deixar os traços que possam ser 

considerados “fora”, “exclusivos”, “out”?  

Este trabalho de nomeação e classificação tem consequências políticas: “a intolerância é, 

portanto, a inclinação natural da prática moderna – exige a negação dos direitos e das razões de 

tudo que não pode ser assimilado – a deslegitimação do outro” (BAUMAN, 1999, p. 16). 

Aqui chegamos, centralmente, à questão levantada nas páginas iniciais deste texto, 
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sobre o segundo aspecto considerado central, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

em seu artigo 26, sobre a Educação. A de que o seu objetivo seria promover “a compreensão, 

a tolerância e amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos”, ou seja, lidar – 

com amizade – com a diferença. Como lidar – com amizade – com a diferença 

incessantemente produzida pela instituição? Daí chamarmos a atenção sobre a tensão 

irredutível entre igualdade (em relação ao direito) e diferença (incessantemente produzida 

pela instituição e transformada em desigualdade). Esta é uma questão a ser debatida nas 

escolas, tentando superar algo instaurado, que faz com que a diferença seja tratada com 

intolerância e transformada em estigma.  

 
No mundo moderno, com sua crença na onipotência da cultura e da educação (o 
homem é “meramente o que a educação faz dele”, afirmou Kant 
confiantemente; “l´éducation peut tout”, confirmou Helvetius), com suas 
constantes exortações ao aprimoramento pessoal e o axioma da responsabilidade 
individual pela construção de si mesmo, o estigma permanece um dos poucos 
resíduos de “natureza” que o zelo remodelador e planificador isenta de 
interferência e deixa em seu estado supostamente virgem. O estigma traça o 
limite da capacidade transformadora da cultura. (BAUMAN, 1999, p. 77-78). 

 

 

1.4 Considerações finais: o desafio do trabalho em educação 

 

 

O conhecimento desta forma de operar as classificações, com suas consequências de 

intolerância e reativação de estigmas, pode servir de base para uma atitude dos educadores, 

gestores de organizações e trabalhadores sociais que comporte uma crítica a estas separações, 

no marco de uma educação vista como um direito humano.  

Trata-se de compreender, como diz Martins (2002, p. 11), que  

 
[...] não estamos em face de um novo dualismo, que nos proponha as falsas 
alternativas de excluídos ou incluídos. A sociedade que exclui é a mesma que 
inclui e integra, que cria formas também desumanas de participação, na 
medida em que delas faz condição de privilégios e não de direitos.  

 

Sabendo, claro, que se trata de uma tensão irredutível, para a qual tentaremos construir 

respostas provisórias e flexíveis frente aos dilemas do cotidiano escolar quando 

comprometidos com a realização do direito humano à educação. Não como um discurso belo 

e utópico e sim como práticas que permitem com que o direito se realize plenamente.  
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ADENDO 

EM BUSCA DO ESPAÇO PÚBLICO: OUTROS SIGNIFICADOS DE SEGURANÇA E 

DA ESPERANÇA 

 

 

 Lendo a Declaração dos Direitos Humanos de 1948 (ONU), encontramos o terceiro 

artigo que diz: todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Este é, de 

fato, o primeiro artigo da Declaração que enumera conteúdos dos direitos humanos. São os 

direitos fundamentais: vida, liberdade, segurança. Os dois primeiros artigos da Declaração 

qualificam o significado de “todo”, “todos”, afirmando sua universalidade, 

independentemente de sexo, raça, etnia, religião, origem nacional ou regional, classe social. 

 Podemos pensar no significado do “direito à vida”, direito fundamental, como o 

direito a que não nos tirem a vida, como o direito a não sermos mortos. Mas será só este o 

significado do direito à vida? Se termos a nossa vida preservada é, com certeza, a 

premissa, podemos pensar no direito à vida sendo paulatinamente considerado como o 

direito a uma vida digna. A uma vida com trabalho, saúde, educação, previdência. Uma 

vida com a dignidade advinda dos direitos sociais, com a segurança de que não só não 

seremos mortos, mas poderemos criar nossos filhos, educar nossos alunos, formular 

projetos para o futuro.  

 O artigo terceiro da Declaração dos Direitos Humanos chama a nossa atenção para o 

eixo de nossas sociedades contemporâneas, ao relacionar a vida, a liberdade e a segurança. 

São direitos altamente comprometidos. Qual é a nossa segurança, hoje? Este direito também 

pode ser pensado como transcendendo à significação estreita de segurança física. Pode ser 

pensado como trazendo à luz a necessidade de termos segurança no trabalho, segurança 

social, segurança de que aquilo que conquistamos não nos será retirado.  

 Bauman chama a nossa atenção para o declínio da política e para a dificuldade de 

pensarmos um modelo de sociedade justa, coletivamente. Aparentemente, como as grandes 

decisões macroeconômicas são tomadas fora do âmbito da política, esta se tornou 

insignificante. Se não há soluções na política, ou grassa o conformismo ou explodimos em 

revoltas pré-políticas. Para este autor, urge pensar sobre o que seria a sociedade justa e quais 

seriam os modelos do bem, da boa vida, que nos permitiria definir quais são os bens comuns, 

os bens públicos a serem preservados e defendidos. 

 Lopes (1994, p. 27) propõe a seguinte compreensão do que seria um “bem comum”: 
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Numa sociedade livre o bem comum não é a conservação da vida tal como 
ela é, mas a conservação da vida – coletiva e individual – com a 
possibilidade dinâmica de ser diferente [...]. Numa sociedade de homens 
livres, o bem comum é também um processo pelo qual se desvalidam regras 
e normas, se questiona a justiça do status quo, se alteram as categorias 
sociais criadas normativamente.  
 

 Diz o mesmo autor que a adequada e justa distribuição do acervo comum – as coisas 

comuns (não produzidas por ninguém, como os bens naturais); as coisas produzidas em comum; 

autoridade, poder e liberdade; incentivos a talentos individuais socialmente relevantes e 

desejados – é que propicia o bem comum, “aquela condição de realização de bens individuais, a 

busca da felicidade” (LOPES, 1994, p. 27). Nesta definição está explícita a necessidade de 

reconhecimento coletivo do que a cada momento será identificado como um “bem comum”, a 

ser distribuído e defendido. Este reconhecimento se constrói, portanto, socialmente, e não 

uniformemente incorporado pelos diferentes grupos sociais. Há, desta forma, o reconhecimento 

da conflitualidade que envolve a determinação do que é “bem comum”, sociedade “justa” (para 

quem?), sobre quais serão os bens públicos em torno dos quais nos uniremos. 

 Esta tarefa é difícil na sociedade da insegurança: com o espaço público e a política 

tornados insignificantes, pareceria que a miséria e a dor são questões individuais e privadas. 

As soluções apresentadas são: 

a) incremento ou sobrecarga da segurança (entendida como segurança do corpo e dos bens) 

com uma difusão do Direito Penal que cobre o vazio deixado pelo Direito Social; 

b) investimento sobre o corpo pessoal, estético e intelectual, pois parece que a culpa, por 

exemplo, do não ingresso no “mercado de trabalho” não se deve à inexistência deste 

mercado e sim parece que é culpa do indivíduo, que não “malhou”, emagreceu, se 

preparou, “qualificou”, se modelou;  

c) investimento no consumo, único momento possível, da satisfação. “Somos o que 

consumimos”, “somos o que vestimos”, “somos o carro que usamos”.  

 Michael Moore, no documentário Bowling for Columbine (Tiros em Columbine, 2003), 

retrata a sociedade quando aprisionada no círculo vicioso do “consumo e medo”. A violência 

entre aqueles que se “estranham” é uma alternativa.  

 
[...] nada de roupas, nada de carro 
sem emprego, não tem ibope, não tem rolê 
sem dinheiro, sendo assim 
sem chance, sem mulher 
encontre uma de caráter, se você puder 
é embaçado ou não é? (Fórmula mágica da paz - Racionais)  
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 Bauman (2000, p. 10) – e outros, como Santos (2001) – coloca o desafio de procurar 

“alavancas controladas e poderosas o bastante para tirar os indivíduos da miséria sofrida em 

particular; espaço em que as idéias podem nascer e tomar forma como ‘bem público’, 

‘sociedade justa’ ou ‘valores compartilhados’”. Chama a atenção para a importância do saber, 

para a importância do conhecimento, para responder à pergunta: “o que nos acontece?”. 

Sugere a reinvenção da arte da política, que, quem sabe, permita nos capacitar a tomar parte 

das grandes decisões.  
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CAPÍTULO 2 – DENTRO? FORA?  

  

 

Este texto continua o texto anterior, mostrando e explorando um pouco mais a tensão entre 

a educação, produtora de igualdade, e a educação, produtora de desigualdade. Ordem, norma, 

controle social, desvio, doença, anormalidade. Como operar a busca por igualdade e justiça num 

sistema classificatório incessante, que leva à produção do estigma? O foco foi a discussão atual 

sobre inclusão, a escola inclusiva. A crítica é a das separações/segregações atuais.  

 

 

2.1 Inclusão/exclusão, dentro/fora: reflexões sobre a construção da ordem20  

 

 

Os poderes é que são fragmentados; o mundo, teimosamente, não o é. As pessoas 
permanecem multifuncionais e as palavras, polissêmicas. [...] as pessoas se tornam 
multifuncionais por causa da fragmentação das funções; as palavras se tornam 
polissêmicas por causa da fragmentação dos significados. (BAUMAN, 1999, p. 21). 
 

Incluir? O que queremos dizer quando falamos em educação “inclusiva”?  

Trata-se, neste breve texto, de refletir – seguindo a tradição da sociologia de problematizar 

as categorias usualmente utilizadas – a propósito das questões de “inclusão/exclusão” na 

atualidade. O que fazemos quando operamos com estas categorias? Quem está “dentro”, quem 

estaria “fora” de uma determinada ordem? De que maneiras peculiares e variáveis estamos 

“dentro” e de que formas estamos “fora” de uma determinada ordem (instituição, saber, prática)? 

Sustentamos, recuperando as discussões de Bauman (1999) e Elias e Scotson (2000), que estamos 

envolvidos com uma determinada concepção sobre o que seria “ordem” e que esta concepção 

provoca este jogo incessante de classificações que caracteriza nossa época, refletindo diferentes 

posições de poder. Concordamos com Castel (1997) e Martins (2002) quando verificam que as 

categorias “inclusão” (em uma determinada ordem) ou “exclusão” (de uma ordem) são categorias 

que não problematizam a “ordem” que constantemente as gera. Funcionam, desta forma, como 

categorias conservadoras de uma determinada ordem.  

Em seu livro Modernidade e Ambivalência, Bauman (1999) desenvolve uma profunda 

reflexão sobre uma das características centrais da modernidade: sua busca obsessiva pela 

construção de uma ordem que elimine a ambivalência/ambiguidade das coisas no mundo.  

                                                 
20  Texto modificado de capítulo (SCHILLING, 2008b) do livro Tecendo os fios da inclusão, caminhos do saber 

e do saber fazer, de Onofre e Souza (2008).  
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O centro desta busca por uma ordem – fundada na razão, sempre construída e 

reconstruída, em permanente estado de xeque – é o trabalho de classificação. Coisas, pessoas, 

emoções: nomear, compartimentar, fixar, definir. Esta é a busca incessante que caracteriza 

nosso tempo, inaugurado pelas revoluções burguesas, refletindo um novo mundo em que a 

ordem das coisas não é mais dada por seu lugar no projeto divino. Se a dúvida é fundadora, 

como lidar com as incertezas?  

Uma das respostas é pelo exercício da classificação. O que é normal, o que é 

patológico ou anormal? Esta é uma discussão fundadora e central da sociologia. A que classe 

social você pertence? Onde você se encaixa ou, então, qual é o seu “desencaixe”, seu desvio?  

Diz Bauman (1999, p. 10):  

 
Classificar é dar ao mundo uma estrutura – manipular suas probabilidades, 
limitar a casualidade. [...] o ideal que a função nomeadora/classificadora se 
esforça por alcançar é uma espécie de arquivo espaçoso que contém todas as 
pastas que contém todos os itens do mundo – mas confina cada pasta e cada 
item num lugar próprio, separado.  
 

São classificações que propõem operações de inclusão/exclusão em determinadas 

categorias, sujeitas a práticas médicas, farmacológicas, terapêuticas, políticas, educacionais. 

Operações, portanto, que fundamentam e geram práticas normalizadoras.  

As questões que serão objeto do incessante trabalho de classificação – buscando uma 

ordem – são as da ordem do mundo (o que é “natureza”, o que é “cultura”? O que pertence a 

cada uma destas categorias? Como lidar com a ambiguidade tão clara – nos dias de hoje – entre 

natureza e cultura?), do nosso estar no mundo (como viveremos nesta sociedade, como daremos 

legibilidade a esta complexidade?) e do nosso “eu” em conexão com o mundo e nosso estar no 

mundo. Por meio deste trabalho, nos projetamos, criamos os parâmetros que permitirão que nos 

encaixemos naquilo que a cada momento é definido ou visto como “normal”, portanto, 

“desejável”. Orientamos nossas ações – pedagógicas, por exemplo –, visando à construção de 

um determinado tipo de aluno (ativo, criativo, autônomo), por oposição a outro tipo já 

“desqualificado” (obediente, passivo, reprodutor). Mas operamos, sempre, com tipos, modelos 

de “normal/desejável”, opondo-se a algum outro tipo, modelo ou norma. Nós próprios nos 

apossamos destes modelos e realizamos todo um trabalho sobre nós.21 

 
Podemos dizer que a existência é moderna na medida em que é produzida e 
sustentada pelo projeto, manipulação, administração, planejamento. A 

                                                 
21  É sempre interessante “ouvir” as palavras: percebam a valorização positiva do termo “exclusivo”, quando 

ligado à riqueza e ao luxo. Ter um carro exclusivo, uma roupa exclusiva, um tratamento exclusivo no banco 
ou no plano de saúde particular. A “exclusividade” é um valor nas estratégias de marketing.  
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existência é moderna na medida em que é administrada por agentes capazes 
[...] e soberanos. Os agentes são soberanos na medida em que reivindicam e 
defendem com sucesso o direito de gerenciar e administrar a existência: o 
direito de definir a ordem e, por conseguinte, pôr de lado o caos como refugo 
que escapa à definição. (BAUMAN, 1999, p. 15). 
 

Na discussão sobre inclusão/exclusão, sobre as categorias da classificação (do mundo, do 

nosso estar no mundo e do nosso eu no mundo), a pergunta central é: quem diz, quem determina o 

que está “dentro” do normal, quem estará “fora”, será anormal; o que significa “inclusão”, ou o 

que será “exclusão”, de quê seremos excluídos, onde e como estaremos incluídos?  

Discussão clássica da sociologia, por exemplo, na obra de Norbert Elias e Scotson 

(2000), reiteradamente trabalhada por Michel Foucault em sua obra, sob a égide do debate 

sobre o normal e o anormal, constantemente revista e reinventada.22 Quem são os 

“estabelecidos” em contraposição aos “outsiders”? Quem diz quais são os padrões (modelos, 

classificações) em torno do belo, do feio, do feliz, do infeliz? Na modernidade, esta ordem 

permanentemente negociada por diversos atores, esta ordem conflituosa passa pelos sistemas 

peritos, pela mídia, em relações de constante tensão. 23 

O terreno do conflito é a existência permanente das sub ou sobredefinições, a 

polissemia, a contingência, as definições polivalentes das palavras e das coisas.  

“Em todos os casos, a resistência à definição coloca um limite à soberania, ao poder, à 

transparência do mundo, ao seu controle, à ordem” (BAUMAN, 1999, p. 16). Ordem, 

portanto, precária, classificações que se conformam como campos de lutas sociais.  

Quem é (ou entra nesta categoria) “excluído”? Quem é “bárbaro/civilizado”, 

“inimigo/amigo”, “estrangeiro/nativo”, “louco/são”, “leigo/especialista”? Classificações que 

comportam a separação “dentro-fora”, impensáveis quando um dos seus termos é isolado. 

Não há como pensar no normal sem o parâmetro do anormal; não há como pensar no 

excluído sem o parâmetro do incluído. Nestas classificações, porém, não há uma repartição 

igualitária de poder. Um dos termos é sempre o “outro”. Há, assim, alguém que nomeia e 

outro que é nomeado e resiste (ou não) a esta nomeação. Quem nomeia aquele que chega a 

um lugar de “estrangeiro”?  

Nestes jogos classificatórios são os “amigos” que determinam aqueles que serão os 

                                                 
22  Ver referências bibliográficas. 
23  Permito-me lembrar uma votação que deu vitória esmagadora a um concorrente do Big Brother 6, programa 

da Rede Globo. Ele ganhou – não correspondendo aos padrões midiáticos de beleza – tanto no quesito “o 
mais gato da casa” quanto na votação do “paredão”, concorrendo com um belo moço. Há hipóteses a serem 
levantadas: uma certa exaustão em relação aos padrões atuais de beleza (impossíveis de serem atingidos para 
a maioria), uma vontade de reafirmação do valor do homem simples? Impossível verificar estas hipóteses – e 
outras que se poderiam tecer – sem uma pesquisa.  
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“inimigos”, os que de alguma forma não pertencem, que são estranhos, estrangeiros, exilados. 

Simultaneamente, haverá estranhamento por parte dos estrangeiros, estranhos, “inimigos” 

com o comportamento dos “estabelecidos”.24 

Porém, há sempre um grupo – majoritário ou não, tanto faz – que tende a fixar a sua 

definição sobre quem será o “outro”. Gostaria de relatar, como exemplo, a realização, em 

São Paulo, há alguns anos, dos Fóruns das “minorias”, que discutiria a situação das 

mulheres, dos negros, dos indígenas, dos homossexuais, dos portadores de deficiência. 

Quando fui convidada para participar, questionei o porquê de nós, mulheres, estarmos 

incluídas em um fórum de minorias, sendo que, no mínimo, somos a metade da população. 

Contando as demais “minorias” elencadas, esta população participante do fórum compunha 

uma confortável maioria. Tratava-se de uma pergunta apenas aparentemente ingênua e 

singela. Estas são formas – naturalizadas – de nomear grupos que, mesmo majoritários do 

ponto de vista demográfico, constituem populações com menos poder. Mas quem os nomeia 

como “minorias” e porque aceitar esta denominação que, com toda a sua ambiguidade 

sugere que se trata de pequenos grupos, com “pequenos” problemas, que poderiam ser 

objeto de políticas específicas? 

 

São os amigos que controlam a classificação e a designação. A oposição é 
uma realização e uma auto-afirmação dos amigos. É o produto e a condição 
do domínio narrativo dos amigos, de sua narrativa como dominação. 
(BAUMAN, 1999, p. 62). 
 

Na busca, portanto, de uma ordem que possa fazer frente à indeterminação, cria-se este 

jogo de oposições que nos coloca em relações de cooperação (com os amigos, com os “iguais”) 

e de confronto (com os “inimigos”, os “desiguais”, os diferentes). Fazemo-nos homens e 

mulheres, normais e anormais, membros de uma dada sociedade histórica neste contato face a 

face com suas relações de poder desigualmente distribuídas em seu poder de nomear.25 

 

 

                                                 
24  Cabe lembrar o comentário de Roudinesco (2005, p. 10-11): “Mas o que é uma lista? As listas, os inventários, 

os catálogos – em suma, todos os vestígios referentes a uma contabilidade ou recenseamento – sempre 
serviram de suporte ora à criação de procedimentos literários, ora ao exercício do poder de Estado. 
Anárquica, organizada ou desconstruída, a lista – enquanto tal – assegura perenidade à coisa nomeada. Toda 
lista é de natureza traumática, pois gera acontecimento”.  

25  Norbert Elias, em seu ensaio teórico sobre as relações estabelecidos-outsiders, trata do tema (universal) dos 
grupos que se auto-representam como superiores, com um carisma grupal distintivo. São grupos que constroem 
para si um diferencial de poder. Suas perguntas são: como se processa isso? De que modo os membros de um 
grupo mantêm sobre si a crença em que são não apenas mais poderosos, mas também seres humanos melhores 
do que os outros? Que meios utilizam eles para impor a crença em sua superioridade humana aos que são menos 
poderosos? (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 20).  
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2.2 Consequências da classificação: intolerância, estigma, guetos? 

 

 

Este trabalho de nomeação e classificação tem consequências políticas: “a intolerância é, 

portanto, a inclinação natural da prática moderna – exige a negação dos direitos e das razões de 

tudo que não pode ser assimilado – a deslegitimação do outro” (BAUMAN, 1999, p. 16). 

A história do tratamento que damos aos que consideramos “outros” mostra a existência 

de um certo repertório que se repete. Os métodos mais comuns passam pela separação 

funcional e territorial dos “diferentes, estrangeiros”. Desde os guetos, bairros separados, a 

instituições específicas, vê-se o exercício da tentativa de eliminar as ambiguidades e criar 

determinado tipo de ordem: um lugar para as crianças, um lugar para os doentes, um lugar 

para os loucos, para os que portam alguma “deficiência”. Hoje temos separações mais 

específicas: clubes ou centros de terceira idade, mostrando uma separação das gerações sendo 

operada, ou enclaves de grupos organizados em torno de algum elemento identitário midiático 

em espaços da cidade ou clubes e locais de lazer.  

Um exemplo destas tentativas de classificação acontece quando – com certo espanto – 

ouvimos especialistas propondo a separação, nas escolas, dos meninos e das meninas, por 

conta de um aparente fracasso escolar dos meninos em relação ao aproveitamento das 

meninas. Estaríamos vivendo um momento em que lidar com as diferenças, com o fracasso e 

o sucesso não seria mais possível? Um momento em que só poderíamos viver em grupos de 

“todos iguais” (homogêneos)?  

Um exemplo, também, é o da proliferação das “comunidades”, ou, pelo menos, de 

grupos que se autodenominam “comunidades”, tentando recriar espaços de densa 

sociabilidade e imaginando habitarem um mundo fechado, de convivência entre iguais. Um 

dos lemas, se assim o podemos chamar, da nossa vida urbana contemporânea é “não fale com 

estranhos”. E quem é o “estranho”? Bauman nos alerta para a existência – como derivado 

deste movimento incessante classificatório – da incessante produção da intolerância.26 Uma 

das formas de operar esta intolerância é o estigma. “O estigma traça o limite da capacidade 

transformadora da cultura”, diz Bauman (1999, p. 77-78). 

Creio que esta afirmação de Bauman pode ser também problematizada quando 

                                                 
26  Elias nos alerta para compreender estes movimentos de uma sociodinâmica da estigmatização deslocando-se 

entre grupos: “parece que adjetivos como ‘racial’ ou ‘étnico’, largamente utilizados nesse contexto, tanto na 
sociologia como na sociedade em geral, são sintomáticos de um ato ideológico de evitação. Ao empregá-los, 
chama-se a atenção para um aspecto periférico dessas relações [...] enquanto se desviam os olhos daquilo que 
é central (por exemplo, os diferenciais de poder e a exclusão do grupo menos poderoso dos cargos com maior 
potencial de influência)” (ELIAS; SCOTSON, 2000,  p. 32). 
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pensamos que atualmente operamos com um conceito de cultura muito diferente do conceito 

de cultura iluminista. Aparentemente, o conceito de “cultura” tornou-se quase “natureza”, ou 

seja, circula como dominante uma visão de cultura como algo fixo, imutável, substantivo, 

epiderme. É como se tivéssemos perdido a crença na capacidade transformadora da cultura, a 

visão de que cultura é algo em permanente mudança, negociação, quando compreendida como 

um conjunto de respostas – contingentes – aos desafios das nossas formas de viver e de dar 

sentido ao que vivemos. Duvida-se que “a educação tudo possa”, os homens são aquilo que a 

educação deles fez (portanto, passíveis de serem transformados pela educação). De qualquer 

forma, o estrangeiro, com sua cultura (imutável?), o louco, o criminoso, sofrem a ação do 

estigma, como se a impossibilidade de uma ação cultural ou educacional apenas reforçasse o 

discurso sobre a natureza dos seus “problemas”. Neste espaço propício entram, com força 

total, os discursos médicos e as pesquisas genéticas, tentando confirmar as bases genéticas ou 

neurológicas dos “desvios, anormalidades, comportamentos”.  

Mais uma vez, cabe lembrar que este processo de “estigmatização” sobre 

determinados grupos ou setores sociais, não é algo que ocorra de uma vez por todas: ao 

contrário, é observável tanto o deslocamento de seu alvo de um grupo para outro, como sua 

diluição – um determinado grupo, objeto de estigma em determinado momento, passa a ser 

objeto de uma discriminação positiva. 27 

Quem são os de “dentro” e os de “fora” – nós e eles – só pode ser determinado 

analisando a sociodinâmica da estigmatização, segundo Elias e Scotson (2000). Propõe, para 

esta compreensão, uma abordagem figuracional, pois a chave do problema só pode ser 

encontrada ao se considerar a figuração formada pelos dois (ou mais) grupos implicados ou, 

em outras palavras, a natureza de sua interdependência (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 23). 

 
Assim, nessa pequena comunidade, deparava-se com o que parece ser uma 
constante universal em qualquer figuração de estabelecidos-outsiders: o 
grupo estabelecido estabelecia a seus membros características humanas 
superiores; excluía todos os membros do outro grupo do contato social não 
profissional com seus próprios membros; e o tabu em torno desses contatos 
era mantido através do controle social como a fofoca elogiosa no caso dos 
que o observavam e a ameaça de fofocas depreciativas contra os suspeitos de 
transgressão. (ELIAS; SCOTSON, p. 20). 
 

O único elemento que diferenciava os grupos naquela pequena comunidade por ele 

estudada era o tempo de residência. Quantos conflitos deste tipo não aparecem nas salas de 

                                                 
27  Sugiro a leitura do livro Corações sujos, de Fernando Morais (2000). Vê-se o estigma existente sobre a 

população imigrante nipônica, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Este é um exemplo de 
imigrantes (estrangeiros/estranhos) que conseguiram reverter a situação de estigma e vivem, atualmente, uma 
valorização de sua cultura e seus hábitos culturais.  



 64 

aula, nas escolas, nos bairros? Quem não ouviu ou viu a reserva dos “antigos” moradores de 

um bairro em relação aos novos moradores? Há uma tendência a vê-los como portadores da 

desordem, pois são “estranhos/estrangeiros”, não conhecem as regras daquele local.  

 
O grupo estabelecido tende a atribuir ao conjunto do grupo outsider as 
características “ruins” de sua porção “pior” – de sua minoria anômica. Em 
contraste, a auto-imagem tende a se modelar em seu setor exemplar, mais 
“nômico” ou normativo – na minoria de seus “melhores” membros. (ELIAS; 
SCOTSON, p. 22-23). 
 

Os outsiders são vistos como não observantes das normas e restrições do grupo já 

estabelecido. São vistos como anômicos. A reação em relação a estes grupos (lembramos que 

estes grupos são variáveis; aqueles que são alvo da nomeação como “outro” por parte de 

algum grupo não são sempre os mesmos) é de medo, medo que a literatura identifica como 

sendo de “poluição”, de sujeira, de contaminação. É como se este grupo fosse portador de 

uma ameaça de “infecção anômica”. São vistos como indignos de confiança, indisciplinados e 

desordeiros. Como não limpos. Elias, brilhantemente, analisa o que acontece quando a 

desigualdade é muito grande, e permanece no tempo, com os outsiders terminando por 

avaliar-se pela bitola dos opressores. “Quando o diferencial de poder é muito grande e a 

submissão inelutável, vivenciam efetivamente sua inferioridade de poder como um sinal de 

inferioridade humana.” (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 28). Uma consequência conhecida por 

todos nós?  “Dê-se a um grupo social uma reputação ruim e é provável que ele corresponda a 

essa expectativa.” (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 30).  

 

 

2.3 Possibilidades 

 

 

O conhecimento desta forma de operar as classificações, com suas consequências de 

intolerância e reativação de estigmas, pode servir de base para uma atitude dos educadores, 

gestores de organizações e trabalhadores sociais, sempre que comporte uma crítica a estas 

separações.  

Creio que o grande desafio contemporâneo é não aceitar os isolamentos – por idade, 

gerações, sexo ou sexualidade, raça, etnia, religião, classe ou grupo de status social ou 

profissional. Mais do que nunca é importante negar – criticar – os guetos, os enclaves 

fortificados, o “não fale com estranhos”. A pergunta pode ser: ao “normalizar” um 



 65 

determinado grupo, quem estamos “excluindo”? É possível “incluir” sem questionar esta 

ordem que se apoia em classificações incessantes e que produz as exclusões? De que formas 

precárias e instáveis estamos praticando a “inclusão”?   

As singelas possibilidades apontadas – diálogo, negociação de conflitos, aproximações 

entre aqueles vistos como “diferentes/inimigos” – não são simples. Constituem um campo de 

lutas que tem como norte, quem sabe, uma ideia de fraternidade ainda não desenvolvida e 

muito menos construída. Implicam uma compreensão dos usos atuais do termo “cultura”, das 

dinâmicas classificatórias que nos questionam e mobilizam em torno do que é justo, belo, 

normal, desejável. Implicam saber quem fala, de que lugar se fala, que lugar de poder nos 

nomeia e determina os modelos que devemos seguir. Significa, finalizando, tentar construir 

um tempo e um espaço para o pensamento que possa subsidiar a atitude crítica.  
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DIGRESSÃO 1  

AS FORMAS DA CONTESTAÇÃO JUVENIL, ONTEM E HOJE: ONDE, QUEM, 

COMO? TRÊS HIPÓTESES PARA UMA PESQUISA28 

 

 

A análise centrar-se-á na problematização das “formas de contestação juvenil”, um dos 

eixos temáticos deste debate. Esta problematização percorrerá um eixo histórico, com uma 

primeira reflexão sobre o lugar “revolucionário” dado/ocupado pela juventude nos anos de 

1960 e os deslocamentos ocorridos nas décadas seguintes. Trata-se de resgatar a ambiguidade 

e a ambivalência como categorias centrais para a compreensão das formas 

resistência/conformismo, contestação/reprodução de uma determinada ordem das coisas. 

Neste marco, é possível perceber práticas de contestação/reprodução sempre parciais e 

fragmentadas, porém potentes e portadoras de possibilidades de outras formas de viver. 

Alguns lugares da contestação atual, pouco reconhecidos, são o da crítica às segregações 

múltiplas a que estamos submetidos, o da luta pela apropriação do saber e o da recusa ao 

estatuto da tutela. O eixo central destas formas de contestação está na recusa à fixação dos 

jovens em identidades construídas pela mídia, pelos discursos acadêmicos e pelas agências de 

controle social. 

 

 

1. A modo de introdução: a perspectiva e o lugar da análise 

 

 

Gostaria de iniciar este debate, problematizando o lugar de nossas falas, falas peritas, 

falas de especialistas. Nós aqui estamos falando “sobre” um sujeito que não está aqui. Nós o 

estamos construindo como sujeito, o re-apresentando. Como ele – este sujeito adolescente – 

aparece, quando olhamos para as discussões dominantes sobre o tema? Como um problema? 

Os temas que aparecem como dominantes, em muitos encontros, são: violência, infração, 

pobreza, drogas, gravidez na adolescência (o único lugar das meninas, aparentemente). Pode-

se perguntar: quando o adolescente, o jovem é um problema, ou quando se constitui em um 

problema? É possível perguntar-se se ele (ou ela) é um problema por ser adolescente ou por 

ser pobre? Estamos aqui discutindo a adolescência ou a pobreza, a falta de políticas de 

                                                 
28  Texto publicado nos Anais do I Simpósio Internacional do Adolescente (SCHILLING, 2005).  
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distribuição de renda, de trabalho, de perspectivas de um outro lugar para o país que não o de 

país exportador de renda? 

Talvez – esta é uma hipótese – falamos o tempo todo sobre desigualdade social, 

deslocando-a, transformando-a em uma questão cultural. Este é um deslocamento muito 

característico de nossos tempos, deslocamento quase dominante nas análises contemporâneas 

sobre “questões sociais”. 

Novamente, porque o adolescente seria um problema? Convivo com adolescentes e 

estes não são problemas. Este movimento a que me refiro – de deslocamentos e de construção 

de uma questão como um problema social – acontece, por exemplo, também, em seminários 

ou simpósios que falam sobre imigrantes: os imigrantes são um problema ou são uma 

solução? O mesmo acontece quando falamos sobre diversidade étnica ou racial: porque esta 

diversidade – marca do Brasil – seria um problema? 

Quem fala e de onde se fala, esta é a questão. É isso que faz com que uma situação 

seja vista como um problema ou uma solução. 

Retomando as ideias foucaultianas sobre como nos conformamos como sujeitos em 

relações de objetivação/subjetivação, nos constituímos como sujeitos pelos saberes das 

ciências sobre nós mesmos, pelas práticas divisoras nas/das instituições com seu jogo 

constante de classificações e sua correlata produção da ambiguidade, e pelo nosso movimento 

de adesão – ou recusa – a estas produções (subjetivação). 

Desta forma, uma análise sobre “formas de contestação”, ou “práticas de resistência” 

não pode acontecer sem levar em consideração estas relações de objetivação, de saber/poder, 

os jogos de verdade em que estamos inseridos. (FOUCAULT, 1995, p. 232). 

Diz Foucault, ainda no texto em questão (O sujeito e o poder, 1995), que as lutas 

atuais são contra as formas de poder que nos faz “indivíduos sujeitos”: sujeitos a alguém pelo 

controle e dependência, presos a nossas identidades pela consciência ou autoconhecimento 

(FOUCAULT, 1995, p. 235). São lutas, desta forma, contra aquilo que nos faz “sujeitos a”, 

que tentam, de alguma forma, nos devolver a condição de “sujeitos de”, quem sabe, uma ação, 

por definição, livre. 

Quais são as características das lutas contemporâneas, no face a face com as relações 

de poder/saber? 

São lutas transversais, que percorrem diversos países, em diálogos imprevistos, 

constituindo redes de lutas específicas; seu objetivo são os efeitos de poder enquanto tal, 

conformando-se como lutas imediatas (anárquicas) sem um telos, como nas lutas do século 

XIX ou até a metade do século XX. São lutas, desta forma, que criticam tanto uma ideia de 
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evolução ou destino histórico como seu encaixe em um plano ou projeto societário maior. 

Segundo, ainda, Foucault, estas lutas questionam o estatuto do indivíduo. Tanto afirmam o seu 

direito de ser diferente como atacam tudo o que separa o indivíduo, quebra sua relação com os 

outros, o liga à própria identidade de modo coercitivo. São lutas que comportam uma 

oposição aos efeitos de poder relacionados ao saber, à competência. São lutas contra os 

privilégios do saber, são uma oposição ao segredo. Questionam as relações de saber/poder. 

São lutas que acontecem em torno do estatuto da verdade.  

Sintetizando, se desenvolvem em torno de uma questão: quem somos nós? São uma 

recusa às abstrações geradas no estado de violência econômica e ideológica que ignora quem 

somos individualmente, e também uma recusa de uma investigação científica ou 

administrativa que determina quem somos. (FOUCAULT, 1995, p. 235). 

Estas lutas contemporâneas,  que são lutas contra a submissão da subjetividade, não 

podem ser isoladas das lutas contra as formas de dominação (étnica, social, religiosa) ou 

contra as formas de exploração (econômica). 

Estas lutas, que analisamos, acontecem em relações de poder/saber que, para Foucault, 

são da ordem do governo: governo de si, das famílias, das almas, das coisas. Acontecem em 

relação de tensão permanente, com resultados precários, misturando aceitação e recusa, 

conformismo e resistência, de formas peculiares, sem vencidos nem vencedores totais ou 

previstos (FOUCAULT, 1995, p. 244). 

Porém, conforme Foucault (1995, p. 246), 

 

[...] dizer que não pode existir sociedade sem relação de poder não quer dizer 
nem que aquelas que são dadas são necessárias, nem que de qualquer outro 
modo o “poder” constitua, no centro das sociedades, uma fatalidade 
incontornável; mas que a análise, a elaboração, a retomada da questão das 
relações de poder, e do “agonismo” entre relações de poder e intransitividade 
da liberdade, é uma tarefa política incessante; e que é exatamente esta a 
tarefa política inerente a toda existência social. 

 

Este é um dos lugares possíveis para pensar como este sujeito – adolescente – talvez 

negue este lugar de “problema social”, como contesta as formas dominantes que o ligam 

como sujeito a determinadas formas de subjetivação, contesta, no face a face das relações de 

poder/saber, formas de sujeição.  

Cabe, novamente, perguntar: o que é contestação? O quê/a quem se contesta? O que 

seria contestação hoje? Onde estariam os lugares possíveis da contestação juvenil? 
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1.1 Contestação: ontem 

 

Contestar, em espanhol, quer dizer responder. Quer dizer responder a alguma pergunta, 

ou, quem sabe, tentar uma nova resposta à pergunta que se repete em todos os tempos, e de 

maneira tão central nos tempos modernos: é assim que queremos viver? Esta é a única forma 

possível de viver? O que é esta sociedade e esta é a única sociedade possível? 

O termo “contestação” adquire sua força em 1968. Adquire visibilidade, torna-se parte 

do léxico comum. É óbvio que sempre existiu a “contestação”, a tentativa de construir novas 

respostas, em todos os tempos. Porém, para que cobrasse o seu sentido atual, as lutas juvenis 

de 1968 tiveram uma grande importância. 

Dizia-se, naquele então: não queremos viver como nossos pais (que foram à guerra). 

Queremos que a imaginação tome o poder – para pensar outra sociedade. Não queremos ser o 

futuro da nação (os novos soldados, para as novas guerras): queremos ser o presente da nação, 

ocupar o presente. 1968 mescla, de maneira peculiar, o ethos da modernidade e pré-anuncia o 

que vivemos hoje, o de algo que pode ser denominado como modernidade radical ou pós-

modernidade. Lutas transversais, face a face com os regimes de verdade e poder, telos 

revolucionário, projetos coletivos, projetos comunitários e individuais. 

Pensando, portanto, na origem das “formas de contestação juvenis”, em 1968, vemos 

um momento de “jovens na rua”. Não jovens “da rua” – marca da adolescência, da juventude, 

dos anos de 1980 a hoje. 

Penso em um artigo que escrevi em 1998, nos 30 anos de 1968, que chamei de A 

adolescência sem solidão (SCHILLING, 1998). Relato, neste artigo, um momento de 

emergência da juventude na cena, não na cena “criminal” – juventude transviada – mas na 

cena política e pública e, por isso mesmo, posteriormente criminalizada e violentamente 

reprimida. 

Haveria muito a dizer sobre esta emergência – como se dá, as formas contraditórias 

que assume, emergência sempre parcial e, simultaneamente, global, em que a maioria assiste 

– sem participar – do entusiasmo da revolução, assiste e não participa, como muito muda e 

muito permanece, como se prolonga este breve tempo revolucionário no tempo, como são 

múltiplas as respostas (contestação) às demandas de mudar a vida e mudar a sociedade.  

A demanda que diz para “mudar a vida” apresenta-se como mais vitoriosa e duradoura, 

integrada de mil maneiras à sociedade de consumo; a de “mudar a sociedade” apresenta-se 

como insuportável e é combatida. Ontem e hoje.  

Naquele momento, as duas demandas andavam juntas, naquele momento de 
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emergência das “formas de contestação juvenis”. Tratava-se da politização das formas de 

viver e da ocupação pública da rua. Sem solidão, por quê? Não estou pensando, quando falo 

da adolescência sem solidão, de uma solidão privada. Ou de uma solidão superada por 

políticas de identidade. Falo de uma dimensão pouco lembrada dos movimentos juvenis, que 

continham uma proposta societária geral, para todos, com todos. A briga é pela 

universalização de direitos. Pouco lembrado hoje, Martin Luther King pode servir como 

exemplo para esta tendência. As lutas dos estudantes, dos movimentos, diziam: “Terra para 

todos, pátria para todos”. É o momento das lutas pelos direitos civis iguais. Os termos fortes 

eram: todos e igualdade. Penso, e este é um aspecto pouco falado daquele momento, que a 

contestação juvenil, quando emerge, é anti-segregacionista, é universalista, igualitarista, 

significava quebrar os grupos, quebrar as separações: homens e mulheres, brancos e negros, 

operários e estudantes. Trata-se de um movimento anti-segregacionista. A juventude emerge, 

mas como uma força aglutinadora de propostas de mudar a vida e a sociedade para todos. 

Com todos. 

A partir daí constrói-se o sujeito juventude – adolescente – como contestador, portador 

de novas respostas para antigas questões. Este é o imaginário que emerge, acompanhado pela 

ideia de que é preciso controlar esta força: daí a visão sobre este tempo da “juventude” como 

um problema, como uma questão social. Esta visão, claro, depende de quem fala e qual é o 

seu lugar na disputa. 

 

 

1.2 Contestação, hoje: hipóteses 

 

 

Hoje há uma grande invisibilidade em torno, não apenas da figura do jovem como 

contestador, mas da própria possibilidade de contestação. Há um lado interessante nesta 

invisibilidade: em princípio, não há uma classe, um grupo, uma categoria destinada a salvar 

ou transformar o mundo. A quem compete salvar o mundo? A todos, novamente, em todo o 

caso. Ninguém é condenado a ser contestador ou salvador do mundo, transformador, a priori, 

de uma sociedade ou das formas de viver. Creio que esta invisibilidade, por outra parte, não é 

fruto da imaginação: há dificuldade em ver qual seria o lugar ou os lugares da contestação 

atual. Há dúvidas sobre quais seriam as respostas, pois, talvez, não existam mais perguntas a 

serem feitas, não se pergunta mais que sociedade é esta, ou se esta poderia ser diferente. 

O que temos é uma grande maioria de jovens – silenciosa – que luta para conquistar o 
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seu lugar no trabalho e na vida adulta, assim como nossos pais e avós fizeram. Que querem 

passar rapidamente por este período de “suspensão” que é a adolescência ou juventude. Isto 

aparece tanto entre jovens de classes médias como entre jovens de classes populares. Se há os 

que permanecem fixados nesta “irresponsabilidade social”, estes são uma minoria: a maioria, 

desesperadamente, tenta uma integração e a questão que se coloca é a de “ser algo na vida”: 

inclusive, se não houver outras alternativas, ser mães. Esta é uma possibilidade para 

pensarmos o crescente número de meninas que engravidam na adolescência. Hesitaria em 

chamar esta maioria de “conformista”. Aí há luta. Luta árdua.  

Quero recordar que não há possibilidade de pensar em uma “pura contestação” ou um 

lugar da “grande recusa”. Há formas ambíguas e ambivalentes, permeadas por resistência e 

conformismo, lutas e contestações parciais, locais, transitórias. 

 
Ambigüidade não é falha, defeito, carência de um sentido que seria rigoroso 
se fosse unívoco. Ambigüidade é a forma de existência dos objetos da 
percepção e da cultura, sendo, elas também, ambíguas, constituídas não de 
elementos ou de partes separáveis, mas de dimensões simultâneas que [...] 
somente serão alcançadas por uma racionalidade alargada, para além do 
intelectualismo e do empirismo. (CHAUI, 1987, p. 123). 

 

Temos grupos que – em torno de políticas de identidade culturais, raciais ou sexuais – 

inventam formas de viver. Punks, rappers, pagodeiros, funkeiros, skatistas... em torno de 

marcas, objetos, estilos. Formam grupos segregados de diferentes formas: grupos masculinos, 

territoriais. Sempre pergunto: onde estão as meninas? Estudando, conquistando espaços de 

poder? E os meninos? Brincando? Tentando também, desesperadamente ser alguém na vida, 

ser visto, ser vistoso. Pois a adolescência – a primeira juventude – é um momento de intensa 

invisibilidade social. Compondo tessituras que podem ser consideradas, novamente, marcadas 

pela ambiguidade: 

 
Talvez seja mais interessante considerá-lo ambíguo, tecido de ignorância e 
de saber, de atraso e de desejo de emancipação, capaz de conformismo ao 
resistir, capaz de resistência ao se conformar. Ambigüidade que o determina 
radicalmente como lógica e prática que se desenvolvem sob dominação. 
(CHAUI, 1987, p. 124). 

 

Não há, hoje, de fato, propostas fixas ou gerais sobre formas de viver e mudança social 

que possam orientar formas de contestação. Não lamentamos este fato: há invenções constantes e 

deslocamentos. Partindo da proposta foucaultiana, pode-se afirmar que as formas de contestação 

juvenil de hoje organizam-se a partir da recusa à fixação nas identidades produzidas pela mídia, 

pelo nosso discurso acadêmico, pelas instituições que gerem a pobreza e a delinquência. 
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Formas de contestação com limites claros por sua condição de prática e lógica em 

dominação (sob, sobre, dentro da), reveladoras de uma  

 
[...] consciência que opera com paradoxos, porque o real é tecido de 
paradoxos, e que opera paradoxalmente, porque tecida de saber e de não-
saber simultâneos, marca profunda da dominação. A consciência trágica, em 
seu sentido originário, tal como revelada pela tragédia grega, não é aquela 
que se debate com um destino inelutável, mas, ao contrário, aquela que 
descobre a diferença entre o que é e o que poderia ser e que por isso mesmo 
transgride a ordem estabelecida, mas não chega a constituir uma outra 
existência social, aprisionada nas malhas do instituído. Diz sim e diz não ao 
mesmo tempo, adere e resiste ao que pesa com a força da lei, do uso e do 
costume e que parece, por seu peso, ter a força de um destino. (CHAUI, 
1987, p. 178). 

 

 

1.2.1 Hipótese 1 

 

 

Se o dominante hoje é a segregação – cada um precisa encontrar o seu grupo e se 

organizar em torno de uma identidade racial, étnica, religiosa, etária –, pode-se encontrar 

formas de contestação juvenil ou, tanto faz, formas de contestação – nas ações que recusam a 

segregação, que buscam o diálogo entre gerações, entre classes, entre diferentes. A 

contestação não está em ser diferente: está em saber conviver com o diferente, em aproximar-

se, resguardando sua diferença sem anulá-la (nem matá-lo), para encontrar, quem sabe, novas 

formas de viver em sociedade e mudar a sociedade. O dominante? A vinculação a um grupo e 

pensar, antes de tudo, como membro de um grupo, como pertencendo a uma comunidade. 

Este é, segundo Todorov, o fim da política, por conta da “mixofobia” contemporânea. 

Trata-se de um complexo movimento, em construção, em um “face a face” que 

questiona o mandato dominante que proclama: “segreguem-se”. Mandato este que substitui, 

hoje, o antigo mandato: “agreguem-se”, dissolvam-se nos braços da homogeneidade nacional. A 

recusa à segregação, hoje, não é dissolver-se: é poder estar com um Outro, juntos, pensando 

algum projeto maior. É deixar de ver o outro como fonte de todo mal, o outro como sujeito 

pleno de um grupo cultural e o outro como alguém a tolerar. (DUSCHATZKY; SKLIAR, 2001). 

É, principalmente, recusar a fascinação pelo “nome de um”. É recusar, 

simultaneamente, a fascinação pela fragmentação e pelo isolamento. Existe ainda um caminho 

possível de ser transitado que parta da fascinação do “nome de um” para o “todos uns”? Esta é 

a pergunta central em nossos dias, brilhantemente trabalhada por Lefort (1986, p. 144): 
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Pois afirmar que o destino dos homens é de ser não todos unidos, mas todos 
uns, é trazer a relação social para a comunicação e a expressão recíproca dos 
agentes, acolher por princípio a diferença de um outro, fazer entender que 
ela só é redutível no imaginário e, no mesmo movimento [...], denunciar a 
mentira dos governantes que fazem da união de seus súditos ou da dos 
cidadãos o signo da boa sociedade. 
 

É exercitar a difícil arte da tradução, da tradução do privado em público e vice-versa, 

da demanda do grupo que me contém e identifica àquelas de algum outro grupo, não mais 

ameaçador e perigoso, mas capaz de formular projetos comuns. 

Esta é a primeira hipótese, sobre um dos lugares possíveis para encontrar a contestação 

nos dias atuais. 

 

 

1.2.2 Hipótese 2 

 

 

Se o mandato dominante hoje é: “distraiam-se!”, “divirtam-se!”, pode-se pensar que as 

formas atuais da contestação juvenil – e de todos – estão naqueles que se apropriam do 

conhecimento, que percebem o papel central do conhecimento na sociedade. O seu poder 

inigualável. Pode ser pensada, em oposição à percepção do mundo como incompreensível, 

opaco, inapreensível, no esforço para compreender o jogo, e suas regras, como o mundo 

opera: para operar no mundo (em contraste a ser “operado” por ele) é preciso entender como o 

mundo opera. (BAUMAN, 2001, p. 242). 

As formas de contestação existem, pois não é pensável um mundo onde não se 

ofereçam novas – ou “re-visitadas” – respostas às perguntas. Hoje, parecem estar em novos 

lugares, não naqueles necessariamente incentivados pela mídia ou pelas políticas públicas. 

Dão-se em torno das uniões – imprevistas – e do saber. Bauman (2001, p. 245), citando 

Bourdieu, comenta os efeitos destas lutas pelo saber sobre o mundo: 

 

Tornar-se consciente dos mecanismos que fazem a vida penosa, mesmo 
impossível de ser vivida, não significa neutralizá-los; trazer à luz as 
contradições não significa resolvê-las. E, no entanto, por mais céticos 
que possamos ser quanto à eficácia social da mensagem sociológica, 
não podemos negar os efeitos de permitir que aqueles que sofrem 
descubram a possibilidade de relacionar seus sofrimentos a causas 
sociais; nem podemos descartar os efeitos de tornarem-se conscientes 
da origem social da infelicidade em todas as suas causas, inclusive as 
mais secretas. 
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Novamente, o desafio é pensar a arte da tradução. A luta acontece, nesta arte da 

tradução, em definir quem traduz a quem (ou quem representa a quem) e através de quais 

significados políticos (DUSCHATZKY; SKLIAR, 2001, p. 122). Esta é uma disputa política 

central, em torno da subjetividade, de recusa à submissão às sujeições. Se a sociologia revela-

se, para Bauman, imprescindível por ser auxiliar fundamental na tarefa de entender como o 

mundo opera e para a tradução do privado para o público, a educação tem um lugar 

primordial. Talvez sem ordem predeterminada, sem rumo – alguma vez o teve? – mas 

cumprindo com sua generosa tarefa de “colocar à disposição”. Sem saber, a priori, para onde 

vão as coisas dispostas. Assumindo-se como tarefa impossível, porém necessária. Sendo um 

lugar não piedoso, porém amparando: 

 
[...] a chance de sobreviver não está nas boas intenções porém no exercício 
perseverante da liberdade que consiste, em termos educativos, em oferecer 
(ensinar) além ou apesar de todo cálculo, contexto, realidade, demanda ou 
entrevista (ANTELO, 2004).29 

 

 

1.2.3 Hipótese 3 

 

 

Se o dominante hoje é a “queixa”, a contestação estaria na “reivindicação”. Indivíduos 

vitimizados queixam-se: cidadãos reivindicam. A queixa é individual; a reivindicação, 

coletiva. Se o dominante hoje está no verbo “dar”, “dar uma oportunidade”; se, hoje, o 

mandato dominante é “sejam tutelados” e a contestação está na recusa ao estatuto da tutela. 

Todorov (1999) discute este horror à autonomia, em um momento em que se fala, o 

tempo todo, em autonomia, em indivíduos autônomos. Nunca a autonomia foi tão proclamada 

e tão pouco praticada. A autonomia seria, para o autor, a primeira dimensão do cidadão. 

Autonomia é reclamar o direito de ser responsável pela própria sorte, é reclamar que 

queremos nos submeter às nossas próprias leis. É uma definição política que demanda 

participar na condução dos negócios públicos.30 

                                                 
29  É interessante marcar a semelhança entre a proposta de Antelo (2004) e as de Skliar e Duschatzky (2001, p. 

137): “será impossível a tarefa de educar na diferença? Felizmente, é impossível educar se acreditamos que 
isto implica formatar por completo a alteridade, ou regular sem resistência alguma, o pensamento, a língua e 
a sensibilidade. Porém parece atraente, pelo menos não para poucos, imaginar o ato de educação como uma 
colocação à disposição do outro, de tudo aquilo que possibilita de ser distinto do que é, em algum aspecto. 
Uma educação que aposte transitar por um itinerário plural e criativo, sem regras rígidas que definem os 
horizontes de possibilidade”. 

30 Diz Todorov (1993, p. 230): “o ideal da integração parece substituído pelo da segregação”.  
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Hoje, aparentemente, exige-se menos autonomia. Ao não “operar o mundo” e sim 

sermos “operados por ele”, não nos pensamos responsáveis pelo próprio destino e sim como 

vítimas. Todorov analisa a aspiração contemporânea ao estatuto de vítima, à configuração 

vitimária da sociedade atual. O outro é o culpado pelo que não fiz, pelo que não pude, pela 

minha dor, pelo meu desânimo. Neste movimento, de vontade de impotência e de anseio da 

tutela, há um forte eixo articulador, de negação da igualdade e de impossibilidade de pensar em 

um projeto societário geral. Parecemos viver em uma sociedade de indivíduos muitos frágeis, 

que carecem de um Estado-babá. A sociedade se torna um terreno de confrontos entre interesses 

particulares em vez de ser local de busca de um interesse geral. (TODOROV, 1999, p. 227). 

Voltamos, desta forma, à primeira hipótese, e passamos pela segunda: a contestação 

como recusa à segregação (meu grupo, que não teve uma oportunidade, meu grupo vitimizado 

opondo-se ao outro); a contestação como negação desta passividade de ser operado pelo 

mundo, lutando pelo saber. E chegamos à terceira hipótese, a da recusa do estatuto da tutela 

(de uma sociedade de vítimas). Superar a vontade de impotência é um lugar da contestação 

atual que recusa as formas de sermos “sujeitos a”. 

 

 

2 Uma última ponderação e um convite para o debate 

 

 

Chegamos, desta forma, à formulação das três hipóteses que dialogam estreitamente 

entre si. Novamente, trata-se da contestação como a possibilidade de um diálogo entre 

diferenças e que permita traçar um quadro comum que permita a comunicação, a arte da 

tradução. As três, de diferentes lugares, tratam da igualdade e, na vida social, do 

reconhecimento da diferença. O desafio é pensar simultaneamente em reconhecimento e 

redistribuição (BAUMAN, 2003). E participação (FRASER, 2008).  

Recusa da segregação, recusa da distração, recusa da tutela. Recusa dos lugares 

identitários oferecidos pelo “mercado”, pelos regimes de poder/saber. 

São alguns lugares possíveis para pensar a contestação hoje. Acontecendo no face a 

face com o poder, recusando as representações dominantes. Estou pensando, com isto, lógico, 

naquelas populações adolescentes e juvenis invisíveis para os nossos olhos, na maioria que 

está acontecendo, conquistando, recusando segregações. Estou pensando na adolescência e na 

juventude não mais como uma questão social ou como um problema, mas como solução.  

Não como sujeitos passivos, inertes, pois sabemos  
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[...] que lá, onde há poder há resistência e, no entanto (ou melhor, por isso 
mesmo), esta nunca se encontra em posição de exterioridade em relação ao 
poder. Deve-se afirmar que estamos necessariamente “no” poder, que dele 
não se “escapa”, que não existe, relativamente a ele, exterior absoluto, por 
estarmos inelutavelmente submetidos à lei? Ou que, sendo a história ardil da 
razão, o poder seria o ardil da história – aquele que sempre ganha? Isso 
equivaleria a desconhecer o caráter estritamente relacional das correlações 
de poder. (FOUCAULT, 1985b, p. 91-92).  

 

Reinventando espaços de liberdade e de recusa: 

 

Portanto, não existe, com respeito ao poder, um lugar da grande recusa – 
alma da revolta, foco de todas as rebeliões, lei pura do revolucionário. Mas 
sim resistências, no plural, que são casos únicos: possíveis, necessárias, 
improváveis, espontâneas, selvagens, solitárias, planejadas, arrastadas, 
violentas, irreconciliáveis, prontas ao compromisso, interessadas ou fadadas 
ao sacrifício; por definição, não podem existir a não ser no campo 
estratégico das relações de poder. [...] As resistências não se reduzem a uns 
poucos princípios heterogêneos; mas não é por isso que sejam ilusão, ou 
promessa necessariamente desrespeitada. [...] Grandes rupturas radicais, 
divisões binárias e maciças? Às vezes. É mais comum, entretanto, serem 
pontos de resistência móveis e transitórios, que introduzem na sociedade 
clivagens que se deslocam, rompem unidades e suscitam reagrupamentos, 
percorrem os próprios indivíduos recortando-os e os remodelando, traçando 
neles, em seus corpos e almas, regiões irredutíveis. (FOUCAULT, 1985b, p. 
91-92).  
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CAPÍTULO 3 – VIOLÊNCIA – EMERGÊNCIA: UM CENÁRIO DE 
CONFRONTOS31  
 

 

Tenho caminhado sob seu coração, 

Aquela autoridade insensível 

Que mantém a jóia cintilante 

Da contradição em seus olhos. 

Acho que vou arrancá-los de seu crânio 

E esmagá-los nas mãos. 
(ABBOTT, 1982, p. 26).32 

 

 

3.1 Emergência! 
 

 

A “questão da violência” emerge como um problema social central no Brasil e em 

vários países da América e da Europa, principalmente a partir dos anos de 1980. Cabe 

observar que esta emergência é concomitante à da corrupção. Ambas são vistas como 

“problemas”, mobilizando políticas públicas, debates calorosos, demarcando “lados” que 

expressam visões diferentes sobre as nossas possibilidades de vida em comum.   

A emergência será trabalhada neste artigo em seu duplo sentido: tanto no sentido de 

algo que irrompe no cenário – emergência-aparecimento – quanto em seu sentido de algo que 

demanda uma resposta urgente – emergência-ação. Há o constante clamor por ações, no caso, 

por políticas públicas de segurança, acompanhando esta emergência. Diversos setores sociais 

se mobilizam, peritos e especialistas são convocados, a mídia destaca os acontecimentos mais 

dramáticos. Quem será o alvo central? Quem se beneficiará? Como serão implementadas as 

políticas de prevenção, contenção, punição?  

O momento da emergência de uma questão como uma “questão social ou problema 

social” é assim comentado por González Serrano (1987, p. 36-37):  

 

[...] este  emergir, este irrumpir en la superficie de las cosas dichas debe ser 
objeto de la cuidadosa atención del historiador porque designa el lugar de un 
enfrentamiento, el escenario de una batalla, sin que pueda decirse tampoco 

                                                 
31  Neste artigo (SCHILLING, 2007b) recupero algumas discussões anteriores (2002/1999) sobre violência e 

poder, tentando uma aproximação a uma crítica da violência que incorpore sua complexidade nas 
configurações de poder contemporâneas. 

32  Jack Abbott, “um condenado educado pelo Estado”. No Ventre da Besta (ABBOTT, 1982), é um dos 
melhores textos sobre a criação do “delinquente” pelas instituições, sobre a violência do sistema prisional e a 
distribuição de justiça. O verso citado é de um poema escrito na “toca”, chamado “Paranóia”.  



 78 

que entre los contendientes y el acontecimiento se haya dado una relación de 
causa a efecto.   

 

A “violência” aparece no cenário mundial como um problema urbano, como um 

problema social e revela a disposição de um confronto. Quem luta e quais são os objetos que 

estão sendo disputados? Quais são as configurações de poder que emolduram este confronto? 

Este confronto parece ter um território bem demarcado: as periferias urbanas. Parece contar 

com um alvo central: jovens pobres, imigrantes de primeira ou de segunda geração. Aponta 

para a disputa sobre as formas de controle social, em sociedades em transformação.  

 

 

3.2 A história do grande medo: a violência da criminalidade urbana   

 

 

Um ponto comum na construção contemporânea sobre o que é “violência” – e, 

portanto, sobre qual será o objeto prioritário das políticas públicas – é a sua assimilação por 

excelência com a violência da criminalidade urbana. 

A modernidade discute esta questão. No final do século XIX, o crime é um dos 

principais temas, tratado por várias áreas, dentre as quais, a sociologia. Ocupa um lugar de 

destaque no debate da época, ao lado do suicídio, loucura, histeria. Direito, punição, moral, 

sexualidade: a pergunta subjacente é “como governar”, como educar, como construir a coesão 

social? Esta é uma grande questão debatida pelos fundadores da sociologia. Numa sociedade 

sem Deus ou rei, sem tradição, como manter a ordem? Como construir as táticas gerais de 

sujeição para garantir a coesão social? A violência, fundadora da ordem social burguesa, peça 

chave na acumulação original de capital, está em questão33. 

Um dos maiores expoentes deste debate é Émile Durkheim. Encontramos, neste 

grande pensador da modernidade, sua provocante análise sobre a função social do crime na 

produção do homem médio, do trabalhador disciplinado, sua importância na gestão e 

organização das multiplicidades que povoam a cidade moderna. Trata-se de organizar o novo 

mundo, a nova ordem, de maneira que exista “um lugar para cada coisa” e “cada coisa tenha 

seu lugar”. Diz Durkheim (1983, p. 122):  

 
                                                 
33  A análise primorosa de Karl Marx sobre o tema é a nossa referência. No capítulo XXIV de O Capital, Marx 

(1983) mostra a presença fundamental da violência, as flutuações e ambiguidades do Estado e das Leis na 
formação do capitalismo. A violência é a parteira da história, afirmação comprovada pela violência das 
revoluções burguesas.   
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[...] o crime deve deixar de ser concebido como um mal que nunca é demais 
limitar; pelo contrário, em vez de felicitarmos quando desce demasiado em 
relação ao nível habitual, podemos estar certos de que este progresso 
aparente é ao mesmo tempo enunciador e corolário de qualquer perturbação 
social.   

 

Esta afirmação pode nos parecer, hoje, chocante: não seria sempre desejável a 

“erradicação” da “praga” da criminalidade? Porém, Durkheim (1983), contemporâneo de um 

século de guerras e revoluções, com o fantasma do comunismo rondando a Europa34, teme 

que o mal-estar social – detectável e analisado por muitos autores – quando não vinculado à 

forma controlável da criminalidade, se expanda em formas de agitação e transformação social. 

O século XIX está em sua mente como um século de desordens e revoluções. Durkheim vê a 

relação entre o crime e a ordem. Para construir esta relação da utilidade/normalidade do 

crime, utiliza uma categoria central: a da distinção entre o normal e o patológico. Esta é uma 

distinção básica para a construção de regularidades. Para Durkheim (1983), na verificação da 

normalidade de um fato, deveremos levar em consideração a sua generalidade e esta deverá 

ser objeto de relativização por meio da observação de sua vinculação (ou não) com as 

condições de existência da espécie considerada. Desta forma, tudo o que é normal é útil, 

alertando, porém, que há fatos que são úteis sem serem normais (generalizados). 

(DURKHEIM, 1983, p. 118).  

Considerando as relações que estabelece entre a normalidade com a generalidade e sua 

ligação com as condições de existência de uma população, dirá: “[...] não há, portanto, um 

fenômeno que apresente de maneira tão irrefutável como a criminalidade todos os sintomas da 

normalidade, dado que surge como estreitamente ligada às condições da vida coletiva.” 

(DURKHEIM, 1983, p. 119).  

Para perturbar um pouco mais nossa alma de cidadãos atemorizados da cidade 

contemporânea, continua: “[...] classificar o crime como um fenômeno da sociologia normal 

[...] é afirmar que é um fator de saúde pública, que é parte integrante de qualquer sociedade 

sã.” (DURKHEIM, 1983, p. 119).  

Estas afirmações que soam tão fortes aos nossos ouvidos cobram pleno sentido quando 

retomamos a definição de crime por ele apresentada. Este é um ato que ofende sentimentos 

coletivos dotados de uma energia e de uma clareza particulares. Não é, portanto, o crime (e muito 

menos o criminoso ou a vítima) o que realmente importa para Durkheim, e sim a cólera pública 

por este despertada, que reforça a vivacidade de sentimentos coletivos, renovando a coesão social.  

                                                 
34 Assim começa o Manifesto de Partido Comunista. 
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A utilidade do crime, desta forma, se completa na relação crime/pena. E qual é a 

função social da pena? “Ela não serve, ou serve muito secundariamente para corrigir o 

culpado ou para intimidar os seus imitadores possíveis [...]. A verdadeira função está em 

manter intacta a coesão social, mantendo toda sua vitalidade à consciência comum.” 

(DURKHEIM, 1983, p. 28). 

A utilidade da relação crime/pena, ao reforçar sentimentos coletivos e a coesão 

social, visa, sobretudo, os homens médios, as pessoas honestas, atuando como um fator de 

educação moral. “Pode-se, portanto, dizer, sem paradoxo, que o castigo está sobretudo 

destinado a atuar sobre as pessoas honestas.” (DURKHEIM, 1983, p. 129). O criminoso 

seria, para Durkheim, um agente regulador da vida social. Mas Durkheim fala de que tipo de 

crimes? De que tipo de penas?  

Esta discussão é retomada, sob outro ângulo e em outro momento histórico, por Michel 

Foucault (1984). Este autor analisa, em Vigiar e Punir, a transformação das ilegalidades 

populares – com seus crimes específicos e seus criminosos peculiares – em um novo tipo de 

criminalidade fechada: a delinquência. Este estabelecimento de uma nova economia das 

ilegalidades ocorreria na segunda metade do século XVIII, tendo como causas as novas formas 

de acumulação das riquezas (capital), as novas relações de produção e de estatuto jurídico da 

propriedade e o crescimento demográfico. A economia das ilegalidades se reestruturaria com o 

desenvolvimento da sociedade capitalista, com a ilegalidade dos bens sendo separada da 

ilegalidade dos direitos. Divisão que corresponderia a uma oposição de classes, pois, de um 

lado, a ilegalidade mais acessível às classes populares será, a partir de então, a dos bens – 

transferência violenta da propriedade –, enquanto que, de outro lado, a burguesia   

 

[...] se reservará a ilegalidade dos direitos: a possibilidade de desviar seus 
próprios regulamentos e suas próprias leis; de fazer funcionar todo um 
imenso setor da circulação econômica por um jogo que se desenrola nas 
margens da legislação – margens previstas por seus silêncios, ou liberadas 
por uma tolerância de fato. (FOUCAULT, 1984, p. 80).  

 

Vemos novamente a emergência concomitante da violência da criminalidade e a 

corrupção nesta distribuição original das ilegalidades, diferenciadas por classe social35. 

Para Foucault, a utilidade da criminalidade aparece principalmente por ser um 

                                                 
35  Samuel Huntington (1975, p. 77), um dos principais teóricos da “ordem”, ao analisar a funcionalidade da 

corrupção e da violência diz: “tanto a corrupção como a violência são meios ilegítimos de se fazer demandas 
ao sistema, mas a corrupção é também um meio ilegítimo de satisfazer tais demandas”. Reconhece que 
existem forças sociais bem diferenciadas utilizando-se destas duas capacidades de fazer demandas ao 
sistema, com a violência correspondendo às demandas dos pobres e a corrupção às demandas dos ricos.  
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instrumento eficaz na gestão das ilegalidades difusas e perigosas, que poderiam confundir-se 

aos anseios das populações.  

 
Isolada e junto a elas, voltada para suas próprias organizações internas, 
fadada a uma criminalidade violenta cujas primeiras vítimas são muitas 
vezes as classes pobres [...] esse outro mundo, perigoso e hostil, bloqueia ou 
pelo menos mantém em um nível bastante baixo as práticas ilegais correntes, 
impede que elas resultem em formas mais amplas e manifestas, um pouco 
como se o efeito de exemplo que antigamente se exigia da ostentação dos 
suplícios fosse procurado [...] na existência visível, marcada, da própria 
delinqüência; ao se diferenciar das outras ilegalidades populares, a 
delinqüência pesa sobre elas. (FOUCAULT, 1984, p. 245)36. 

 

A delinquência seria uma ilegalidade concentrada e diretamente útil. Apresenta 

vantagens sobre as ilegalidades difusas: é passível de controle, pois é possível prever quem 

serão os sujeitos destinados a esta carreira; é possível orientá-la para uma criminalidade 

concentrada e sem atração para a população em geral; é “colonizável”, vinculando-se aos 

grupos dominantes e, desta forma, muito rentável. Estas são características verificáveis 

cotidianamente em nossos debates sobre a segurança/insegurança pública da atualidade.  

O criminoso-delinquente, além de seu valor específico para o lucro, de seu valor para a 

diferenciação social, aparece como um agente regulador da vida social, pois sua presença 

justifica a vigilância constante, a “quadriculagem geral” da população. Pois, de que outra forma 

nos submeteríamos ao registro constante, ao interrogatório, ao controle sobre nossos passos e 

nossas vidas? Como, de outra forma, tolerar o policiamento do cotidiano?37 

 O novo sistema penal que se forma, segundo Foucault (1984, p. 82), gerenciará esta nova 

economia das ilegalidades diferenciadas por classe social (delinquência para os pobres e corrupção 

para os ricos). “Um sistema penal deve ser concebido como um instrumento para gerir 

diferencialmente as ilegalidades, não para suprimi-las a todas.” A justiça terá, para Foucault, o papel de 

atuar como um instrumento para o controle diferencial das ilegalidades, sendo que a delinquência 

própria à riqueza é tolerada pelas leis e quando cai no domínio dos tribunais, certa de sua indulgência, 

assim como o crime contra a propriedade, praticado pelos pobres, será severamente punido38. 

                                                 
36  Enquanto escrevo estas páginas rememoro cenas do filme de Martin Scorsese, Gangues de Nova Iorque 

(2002). Um bom exemplo para isto que tratamos, da constituição da delinquência, seus conluios com o poder 
que começa a se organizar. Lembro especialmente da cena final, do patético encontro entre as gangues, 
enquanto explode a rebelião na cidade. As facas, espadas (armas dos crimes “passionais”, da “honra”) calam-
se frente ao bombardeio. Marca os limites deste poder. O poder que se constitui (a União, o Estado, o 
Exército) se (re)apresenta em sua dimensão mais clara, a do uso da força.  

37  Novamente a filmografia contemporânea nos ajuda. Sugiro como referência Minority Report (2002), de 
Spielberg. Sociedade de controle total, de vigilância massiva e contínua nas ruas. O medo do crime e do 
homicídio justificando uma transformação radical da ação da justiça com a criação do pré-crime.  

38  Foucault (1984, p. 243) prosseguirá: “a lei e a justiça não hesitam em proclamar sua necessária dessimetria de classe”.  
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Há problemas, nesta relação crime/pena, que se tornam radicalmente visíveis nos dias de 

hoje. Se o crime mais punido com a prisão continua sendo o roubo, pesquisas junto às 

comunidades de territórios urbanos “violentos” colocam como o pior crime os crimes contra a 

vida (homicídio) e o estupro. Vida ou propriedade? A constatação desta distribuição desigual de 

justiça no Brasil encontra-se verificada por inúmeras pesquisas: os crimes da pobreza 

(transferência violenta de propriedade) ou os crimes contra o patrimônio particular são mais 

punidos que os crimes contra o patrimônio público. No campo de atuação da lei na punição dos 

crimes fatais, há, também, diferenças: a lei é indiferente quando os crimes acontecem envolvendo 

agressores pobres contra vítimas pobres, principais alvos da delinquência, como assinalava 

Foucault. É, portanto, indiferente, quando envolve pobres contra pobres; severa, quando os crimes 

fatais acontecem na direção dos pobres contra ricos; é complacente, quando se trata de homens 

contra mulheres; cheia de hesitações, quando se trata de crimes fatais de ricos contra ricos.  

A análise construída por Durkheim de utilidade/normalidade do crime, que se 

completa na relação pena/crime, revela-se, portanto, permeada pela desigualdade de poder e 

riqueza existente na sociedade. O sistema de prevenção, contenção e punição reproduz a 

desigualdade da ordem social. 

 

 

3.3 Atualidades sobre a criminalidade  

 

 

 Na contemporaneidade, Foucault detecta uma nova crise das ilegalidades, ou a 

constituição de uma nova economia das ilegalidades. Esta nova economia das ilegalidades se 

caracterizaria pela formação, em escala nacional ou internacional, de grandes ilegalidades 

ligadas aos aparelhos políticos e econômicos, passando por ilegalidades financeiras, serviços 

de informação, tráfico de armas e drogas. Trata-se de uma multiplicidade de ilegalidades 

organizadas em torno do comércio e da indústria, com sua diversidade de natureza e de 

origem e seu papel específico no lucro (FOUCAULT, 1984, p. 267-269)39. Constituem-se 

como redes, inseridas nas atividades econômicas legais, geridas como negócios, dedicando 

uma parte significativa de seus lucros para a criação de proteções policiais ou judiciárias. A 

                                                 
39  “A corrupção é, conjuntamente com o crime organizado ligado sobretudo ao tráfico da droga e ao 

branqueamento do dinheiro, a grande criminalidade desse terceiro período (crise do Estado-Providência) e 
coloca os tribunais no centro de um complexo problema de controle social” (SANTOS; MARQUES; 
PEDROSO, 1996, p. 39). Chama a nossa atenção para a dimensão do crime organizado internacional, como 
este se vincula com a nova ordem econômica e para as diferenças existentes entre as leis internas e as práticas 
dos países no comércio e relações internacionais (onde impera o “vale tudo”). 
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corrupção ou cumplicidade de setores governamentais, polícia, judiciário, de controle de 

fronteiras, é condição para o desenvolvimento das redes criminosas organizadas. Ao lado 

destas grandes ilegalidades criminosas capitalistas subsistem todos os matizes da delinquência 

tradicional, semi-organizada ou desorganizada.   

A constituição da violência como sendo por excelência a violência da criminalidade 

urbana gerou um problema central para o Estado Moderno, pensado teoricamente como o 

único depositário do uso legítimo da violência. Convive-se, em nossas cidades, com exércitos 

de seguranças particulares, armados, fracamente fiscalizados40. 

Cabe assinalar, aqui, uma discussão clássica sobre os efeitos desta situação para a 

construção da democracia. A sucessão sem fim de casos que se apresentam no cenário urbano 

cria a sensação profunda de insegurança e medo, provocando um retraimento generalizado das 

pessoas que se cercam – com grades, portões, muros e alarmes – em suas casas, abandonando 

em maior ou menor medida os espaços públicos. Constituímo-nos como cidadãos 

atemorizados, com fraca participação pública, minando, desta forma, os esforços pela 

ocupação de espaços na política e na gestão da coisa pública, imprescindíveis para a 

construção democrática. É um efeito similar ao da sucessão de denúncias de casos de 

corrupção que constroem a imagem da política como sendo um lugar “sujo”: reservado, 

portanto, para os desonestos. Conformando, desta forma, cidadãos avessos à política. 

Novamente, um problema central na luta pela construção da democracia, que exige cidadãos 

participantes.  

 Há, portanto, uma história da violência e do que será considerado, em cada sociedade, 

crime, assim como sobre qual será sua função social.  

Vimos que, na modernidade, a violência por excelência é a violência da criminalidade 

urbana. Hoje, as políticas públicas nacionais e internacionais de segurança colocam em sua 

agenda, de forma prioritária, a preocupação com as formas organizadas e transnacionais do 

crime. É, com certeza, central nas agendas, a violência do terrorismo, emoldurando novas 

políticas de cerceamento ao direito de ir e vir, novos controles de imigrantes. É interessante 

pensar que, para Foucault, a crise de uma determinada “economia das ilegalidades” ligar-se-ia 

a transformações mais gerais da sociedade, tanto de ordem econômica como de ordem 

cultural. Estas transformações sociais e econômicas trouxeram novos atores na cena política 

que participam, atualmente, nesta definição dos limites ou fronteiras do tolerado e do 

                                                 
40  Um exército à solta, diz a manchete de reportagem sobre o tema da revista Carta Capital (n. 228, p. 22, fev. 

2003). “A indústria do medo faz circular cerca de R$ 100 bilhões por ano, 10% do PIB brasileiro, segundo 
números da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil.”  
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intolerável, do que será considerado legítimo e do que será considerado ilegítimo, do 

cruzamento do legal e do legítimo, do que será, doravante, considerado crime.  

Este é o momento atual da discussão sobre a violência contemporânea, que pode ser 

caracterizado como de uma explosão de nossa percepção de seu conteúdo. Cabe, portanto, a 

pergunta: de que violência falamos quando falamos em violência? Qual será o ponto de vista 

que preencherá este termo – tão amplo – de significado? Utilizaremos o ponto de vista dos 

especialistas em segurança, das vítimas, dos agressores? Dos novos atores sociais?  

 

 

3.4 A explosão do conteúdo: emergências 

 

 

Assistimos, nos últimos anos à explosão dos conteúdos que preenchem este termo 

“violência”41. As discussões sobre o que é violência recuperam a complexidade do conceito e 

suas múltiplas dimensões. Vê-se que esta definição do conteúdo a ser dado ao termo muda de 

características segundo quem fala, sendo detectada em diferentes lugares, envolvendo 

diferentes conflitos e gerando polêmicas sobre sua resolução e as formas de punição dos 

agressores. A prisão manterá sua centralidade e se expandirá como nunca na história, com o 

direito penal invadindo campos antes considerados insignificantes? As vítimas e os agressores 

comporão sua definição sobre se o que aconteceu provocou dano ou lesão e acertarão as 

formas de reparação e punição em comum acordo, decretando a abolição do direito penal?42 

Há desta forma, uma explosão do conteúdo do que será considerado violento, indo 

além da redução da violência à violência da criminalidade, mesmo esta continuando a ser um 

eixo central das políticas públicas de segurança e justiça. Esta explosão emoldura esta 

violência da criminalidade com outras violências sociais e econômicas, com a violência do 

Estado e das instituições.  

É possível, atualmente, construir a ideia de que a corrupção é um crime violento dentro 

desta concepção, pois há vítimas e agressores e provoca injustiça, dano e lesão para uma 

coletividade. Crime definido tradicionalmente como sendo “sem violência”, pois implicaria num 

acordo livre entre as partes envolvidas na troca corrupta, começa a ser visto como gerador de 

                                                 
41  Encontramos uma análise deste debate em texto de Alba Zaluar (1999), Um debate disperso: violência e 

crime no Brasil da redemocratização. 
42  Este é um debate central da atualidade. Podemos ler a crítica ao Estado Penitenciário e as políticas da 

tolerância zero em Wacquant (2001a), no livro As prisões da miséria, e conhecer o pensamento abolicionista 
com Louk Hulsman (2002a, 2002b). 
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consequências devastadoras. Falaríamos, assim, da violência da corrupção. Esta discussão aparece 

nos discursos nacionais e internacionais também por conta da estreita e necessária relação entre o 

crime organizado e a corrupção. Não há crime organizado sem corrupção e é possível tratar a 

corrupção como uma das formas específicas do crime organizado.   

 Discute-se a relação mídia-violência, refletindo e alimentando comportamentos 

violentos43. A violência brutal da discriminação, ponto número um nas queixas dos jovens 

moradores das regiões periféricas da cidade de São Paulo, por parte das escolas, policiais, 

grupos identitários, é um conteúdo central do termo. Trata-se da discriminação por condição 

étnica, social, sexual, etária, regional, religiosa e por aparência física, vivida no cotidiano,  

expressando-se nos crimes do ódio e da intolerância.  

Detecta-se, nos últimos anos, no Brasil, a desnaturalização da violência de gênero e a 

constatação, surpresa, por parte dos formuladores de políticas públicas, de sua dimensão. 

Vemos que “em briga de marido e mulher também se mete a colher”44, que a surra não educa. 

Entramos em contato com a violência da casa, da família, desmanchando sua representação 

corrente de um lugar protetor. Há campanhas de denúncia e construção de políticas de 

prevenção e tratamento da violência sexual, física, emocional, patrimonial, que afeta aqueles 

em situação de menos poder: crianças, mulheres, portadores de necessidades especiais, idosos.  

Emerge, com vigor, a percepção da violência estrutural, sistêmica, cujo maior 

indicador é o desemprego, assimilado, nas falas de suas vítimas, à agressão física, como sendo 

um “soco no estômago”, provocando o adoecimento pela dor. A pobreza e a fome não são 

mais vistas com resignação: sempre houve pobres e sempre haverá? Considera-se a 

necessidade de padrões de vida dignos, como um direito humano, com a disputa sobre esta 

definição do que será uma vida digna.  

A violência ambiental é detectada. Práticas tradicionais como a queimada e o 

desmatamento são colocadas em questão e criminalizadas, assim como a poluição urbana e 

industrial. Nesta explosão conceitual, convivemos com as guerras do nosso século, das 

guerras preventivas entre nações, genocidas, terroristas, algumas com motivos aparentemente 

étnicos e religiosos. A dimensão da violência do Estado está mais do que nunca presente. A 

esta expansão do conteúdo do termo violência, não escapam as instituições: escolas, prisões, 

“reformatórios”, polícia45. Violência esperada e prevista em algumas destas instituições. 

Inesperada na escola, tradicionalmente vista como um lugar protetor, assim como a família.  

                                                 
43  Ver os textos de Norval Baitello Junior (1999) e de Rosamaria Luiza de Melo Rocha (1999).  
44  Artigo de Helleieth Saffioti (1999). 
45  Recomendo o número especial da revista Educação e Pesquisa, sobre o tema, com a análise do estado do 

debate por Marília Sposito (2001).  
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Neste contexto, com brilho ofuscante, está a violência da criminalidade urbana, 

disputando o primeiro lugar de nossa atenção com a violência do terrorismo de Estados e de 

grupos.   

 Listagem de possibilidades que nos fazem pensar em violências, afetando diferentes 

dimensões da nossa vida social: a familiar, a institucional, a econômica, a política, a cultural, 

a ambiental. São violências diversas que ocorrem em lugares diversos, que envolvem atores 

diferentes e que, portanto, exigem intervenções e tratamentos diferenciados.  

Há organizações, grupos, setores que se mobilizam em torno deste debate. Na 

desnaturalização da violência de gênero, vemos a presença fundamental dos movimentos 

feministas, das organizações de defesa de direitos das mulheres. O mesmo acontece com os 

demais setores: há lutas sociais que provocam, entre outros efeitos, o reconhecimento da 

violência mais ampla que nos cerca. Se a resposta pública dominante em muitos países 

(inclusive no Brasil) é a da criminalização progressiva e contínua das condutas e a expansão 

das prisões (um dos grandes negócios lucrativos deste século)46, identificamos, neste ponto, 

um dos confrontos desta emergência. Como resolver os conflitos? Todos terão a mesma 

resposta penal?  

 Nesta listagem, nada exaustiva, das violências, podemos reconhecer claramente a 

relação entre esta explosão conceitual e a construção dos direitos humanos, compreendidos 

como compostos por várias dimensões e indivisíveis, assim como os dilemas atuais das 

formas de julgar e punir. Controles, ordem, segurança: como governar? Novamente estes 

dilemas se colocam no marco de uma sociedade que se transforma, que tem no “risco” um 

operador central.  

Este registro permite detectar, nesta emergência da violência como “questão social” 

central, a violência contemporânea sendo pensada como violências. São violências que 

dialogam entre si, se entrecruzam formando desenhos peculiares, a exigir tratamentos e formas 

de prevenção diferenciadas, questionando as abordagens essencialmente policiais, prisionais – e 

funcionais – de segurança pública. Apontando para a existência de espaços de confrontos, para a 

luta pela determinação do que será considerado insuportável e intolerável (crime) para o que 

comporá o conteúdo de uma vida digna e justa em comum, sobre como queremos ser 

governados e governar. Apontando para o cenário de um confronto, para a crítica do poder que 

se institui e se perpetua apoiado na violência em suas múltiplas dimensões.  

 

                                                 
46  Ver referência do texto de Loïc Wacquant, (2001a), As prisões da miséria.  
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DIGRESSÃO 2 

EU, NÓS, ELES: QUESTÕES SOBRE A VIOLÊNCIA FATAL47 

 

    

“Existem amigos e inimigos. E existem estranhos.” (BAUMAN, 1999, p. 62). 
 

 

Os estudos sobre a violência e, especificamente, sobre o homicídio costumam nos 

apresentar dados quantitativos: são os índices de homicídio na população mais afetada 

(homens jovens de 17 a 24 anos), sua distribuição por bairros, por cidades, por estados, por 

país. Triste ranking. Encontramos alguns estudos que nos apresentam (sem necessariamente 

centrar-se nas mortes violentas) o perfil dos agressores: jovens residentes de bairros 

periféricos, com escolaridade inferior à média local. Há alguns estudos precursores sobre o 

perfil das vítimas da violência fatal.48 Saímos do encontro com estes dados, com a 

extraordinária sensação de que continuamos sem compreender muito sobre o perfil do 

acontecimento chamado “homicídio”. O filme Tiros em Columbine, de Michael Moore,49 joga 

de forma brilhante com este impasse. A pergunta central é: por que aconteceu? Como isto foi 

possível? A sensação de estranhamento persiste. Esta é uma pergunta fundamental, que deve 

ser feita: as respostas que gerará serão sempre múltiplas e, possivelmente, precárias.  

Esta é a primeira observação a ser feita sobre o tema proposto para este artigo. 

Trata-se da constatação da insuficiência teórica e epistemológica que cerca a questão. Não 

há como dar conta. Nossas palavras se quebram, se tornam fracas. Não há representação 

que permita captar – capturar – o evento. Há sobras. Sobra o acaso, a perplexidade. Sobra 

a absoluta sensação de que o evento poderia ter sido evitado. Sobra a sensação de que era 

impossível de evitar. Sobra a convicção de sua não necessidade. Sobra a constatação de 

que a tranquilizadora ordem classificatória foi quebrada: ficaram juntos os loucos e os 

normais, o justo e o injusto, o conformista criminoso e o incluído excluído.50 Nós e eles: 

qual é a linha divisora? Há linha divisora? 

Iniciamos, em 2000, uma discussão sobre a necessária polifonia que seria a pré-

                                                 
47  Artigo publicado no Correio da APPOA, Porto Alegre (SCHILLING, 2004d).  
48  Ver o livro Reflexões sobre violência e Justiça (OLIVEIRA; PAVEZ; SCHILLING, 2002), que apresenta a 

primeira grande pesquisa sobre vitimização.  
49  Bowling for Columbine, Michael Moore, EUA, 2002.  
50  Cabe lembrar o sequestrador da filha do apresentador e dono da rede SBT que foi ao shopping, como 

primeira medida, após receber o dinheiro do sequestro: comprou roupas e pintou o cabelo de loiro: roupas de 
marca e cabelos loiros, símbolos supremos de integração social e status.  
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condição para uma aproximação a estas respostas.51 Esta polifonia incorporaria a 

ambivalência e a ambiguidade, a irresolução e a polissemia. Um caso seria objeto de 

muitas leituras que permitiriam uma aproximação a algumas respostas que poderiam, 

quem sabe, orientar a nossa ação (nunca é demais lembrar que, sociólogos que somos, 

temos esta louca e ousada pretensão de construir reflexões que orientem ações e, quem 

sabe, transformem realidades).  

Quando nos aproximamos de relatos concretos de casos, há uma série de constatações: 

a primeira, provocando um pouco, é a de que existe uma grande monotonia e repetição neste 

acontecimento chamado de homicídio. Estudando alguns casos é possível perceber padrões. 

Se há os homicídios aleatórios, imprevistos (como no caso dos latrocínios e da mal chamada 

“bala perdida”), a maioria são o que podemos chamar de crônicas de mortes anunciadas.  

Pensando no perfil dos agressores ou no lugar onde acontecem os eventos, estes se 

classificam em alguns poucos tipos. O mais recorrente dentre estes é o que reúne vizinhos, 

pessoas que se conhecem, que não têm necessariamente antecedentes criminais, em eventos 

que ocorrem nos finais de semana, considerados por nós como tendo ocorrido por motivos 

banais, envolvendo, geralmente, questões de “honra”, dignidade, masculinidade. São todos 

aqueles que ocorrem por termos uma população armada vivendo em condições precárias, 

“apertados” em todos os sentidos. São, portanto, mortes decorrentes de encontros entre 

pessoas que se conhecem, que estão armadas e em “stress”. O álcool é a droga que aparece 

como recorrente; o lugar, o boteco. São relatados pelos vizinhos como um crime em que em 

algum momento “deu nervoso”. Os agressores muitas vezes são protegidos pela família, 

vizinhos, empregadores, pois não são identificados como “criminosos” ou “bandidos”. 

Escapam à punição, pois a vizinhança considera este comportamento como algo esperado, 

tolerado. Faz parte dos códigos culturais locais. No caso, “eles”, os bandidos, são aqueles 

contumazes, que são cruéis, que planejam o evento. Não há, nestes casos, a menor ideia de 

proporção, segundo os nossos parâmetros culturais, entre a ofensa e o evento fatal. Seguem o 

perfil dos eventos descritos por Maria Sylvia de Carvalho Franco (1983, p. 25) no clássico 

Homens livres na ordem escravocrata:  

 
[...] os fatos acima expostos indicam que os ajustes violentos não são 
esporádicos, nem relacionados a situações cujo caráter excepcional ou 
ligação expressa a valores altamente prezados os sancione. Pelo contrário, 
eles aparecem associados a circunstâncias banais, imersas na corrente do 
cotidiano.  
 

                                                 
51  No Centro de Referência e Apoio à Vítima de São Paulo.  
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Esta é uma provocação, pois a autora trabalha com crimes cometidos por brancos 

pobres no final do século XIX.  

Nada mudou nesta corrente do cotidiano? Seu estudo sobre a violência costumeira da 

vizinhança merece ser lido e estudado por todos os que pensam sobre a violência e mudança 

social no Brasil.  

Revela um grande sentido quando pensamos na relação entre este tipo de violência e a 

violência institucional das relações de trabalho (sempre precário e com o desemprego como 

uma constante) e de lazer. São crimes que geralmente não despertam a atenção da mídia: são 

crimes de pobres contra pobres. Estes são crimes que poderiam ser evitados, não apenas com 

medidas pontuais ou circunstanciais, como o fechamento dos bares, mas com medidas de 

transformação urbana, de qualidade real de vida daquelas populações. Com trabalho, cuidado 

do ambiente e lazer, com saúde e educação, com agências de mediação de conflitos, com 

desarmamento, garantindo desta forma o direito humano à segurança.  

Outro grupo de crimes que se apresenta com um determinado padrão é o dos que 

acontecem na família. A família é um lugar “apertado” nestas localidades, explosivo. 

Refletem conflitos longamente anunciados. Nada foi feito: considera-se normal a briga entre 

irmãos, pensa-se ainda que em “briga de marido e mulher ninguém mete a colher”. Considera-

se (a novela da Globo, “Mulheres apaixonadas”, em seu último capítulo, reitera esta ideia: 

assistimos estarrecidos a surra dada por um pai numa filha, surra esta considerada salvadora e 

transformadora) a surra como disciplinadora na relação entre pais e filhos. Corpos sem limites 

claros, sem individualidade e direitos. Estes crimes ganham destaque quando ocorrem em 

famílias de alto poder aquisitivo. Estes crimes também seriam passíveis de prevenção e 

intervenção, com campanhas educativas, com mediação de conflitos. Principalmente, com 

apoio para as mulheres e crianças vítimas de violência e tratamento aos agressores.  

Outro grupo de crimes é o cometido por agentes do Estado. Há a permissão para 

matar, mais ou menos explícita, dada pela comunidade e, muitas vezes, referendada pelo 

Estado: “bandido bom é bandido morto”. Há, também, como elemento a ser considerado, ou 

seja, toda a ambiguidade que cerca a instituição prisional no Brasil refletindo, segundo alguns 

estudos, a ambiguidade que cerca a ideia do trabalho, do “esforço” que o cerca e que “não 

dignifica o homem”. A prisão é vista simultaneamente como um lugar de horrores e como um 

paraíso (pois há comida e cama de graça e ausência de trabalho). Este é um duplo discurso 

que permanece presente nas falas da população. Haveria que pensar o quanto deste imaginário 

cercou a intensa visitação pública ao Carandiru (quando de sua desativação), que atraiu 

inclusive professores e seus alunos de escolas públicas e a intensa atração exercida pelo filme 
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Carandiru, filme brasileiro mais visto do ano de 2003. Este tipo de homicídio – o praticado 

por agentes do Estado – também seria passível de prevenção, com uma intensa educação da 

polícia e dos agentes carcerários.  

Os outros crimes, que são os que ganham destaque nos jornais, são os cometidos por 

“bandidos”, pessoas ligadas ao crime desorganizado, semi-organizado ou organizado. 

Ganham especial destaque quando atingem pessoas de outra classe social, que não a 

costumeira, a dos pobres. Há ações públicas possíveis, nos vários tipos de crimes, que são 

diferentes. Em todos há a necessidade de ação inteligente policial.  

Mas estas constatações ainda são insuficientes, pecam por sua generalidade, mesmo se 

já são importantes para orientar políticas públicas. Continuamos com nossa perplexidade. O 

que levou este homem/mulher a esta ação violenta? Qual foi o diferencial, o que aconteceu? 

As explicações convencionais (loucura, família desestruturada, pobreza) são claramente 

insuficientes. Não explicam o caso concreto. Nossa formação histórica, a violência 

costumeira, os códigos de honra, explicam parcialmente. O atual modelo de inclusão 

excludente, onde a “sociedade que exclui é a mesma que inclui e integra, que cria formas 

também desumanas de participação, na medida em que delas faz condição de privilégios e não 

de direitos” (MARTINS, 2002, p. 11) nos aproxima mais. Pois a crítica desenvolvida por 

Castel52 e Martins sobre o conceito de exclusão nos permite novamente perceber as formas 

desiguais e precárias de inclusão e perceber uma lógica nestas ações. Permite situar vários 

destes casos em lógicas dominantes, de consumo e gozo.53 Permite recuperar o profundo 

autoritarismo e conservadorismo existente em muitas mortes que nos perturbam 

profundamente, como o caso recente de homicídio de um casal de namorados por três 

moradores de uma periferia de uma cidade da grande São Paulo. Não era possível ser “eles” 

(belos, jovens, com futuro) nem estar com “eles”. Canibalisticamente os incorporaram, 

matando-os. Este caso tinha um antecedente perverso: um dos assassinos (menor de idade) 

havia cometido anteriormente um crime. Havia matado um morador de rua (apelidado de Bin 

Laden): crime não punido pelas autoridades locais, sendo a lei indiferente a este crime contra 

um que era “menos”, contra um plenamente matável. Podemos, juntando todos os elementos 

anteriormente citados, pensar nestes processos de inclusões perversas e excludentes incidindo 
                                                 
52  CASTEL, Robert. As armadilhas da exclusão. In: CASTEL, R; WANDERLEY, L; WANDERLEY, M. (Org.). 

Desigualdade e a questão social. São Paulo: Educ, 2008, p.21-54.  
53  Alba Zaluar (1994. p. 270) cita estudo de Theodor Adorno: “Adorno et al. (1964), no seu célebre estudo 

sobre a personalidade autoritária, apontam para o fato de que um dos grupos mais conservadores, 
etnocêntricos e preconceituosos, portanto dentro da classificação de “autoritário” por estes autores proposta, 
era dos prisioneiros de San Quentin, todos originários da classe operária americana. Concluem que os que 
violam as leis não se opõem à ideologia dominante nem à ordem social vigente, pois aceitam as premissas 
básicas do capitalismo, embora recusem algumas regras formais”.  



 91 

na fraca defesa do direito à vida existente historicamente em nosso país e reforçado 

atualmente com a ideia subjacente da existência de “sobras”, de “supérfluos”. Assim como 

nas análises sobre o tema da violência, “sobra” algo de perplexidade, de não explicável, 

lidamos com um discurso econômico mundializado que reitera esta ideia. 

 

 

Quem são estes estranhos? 

 

 

A ambivalência está posta nesta análise, sem que se pretenda considerá-la falha ou 

defeito. O objetivo foi chamar a atenção para a complexidade existente neste evento chamado 

morte violenta. Há um espaço ainda não preenchido, vazio: o das falas das vítimas e dos 

agressores. Há alguns documentários e textos que tentam atualmente preencher este silêncio. 

Quem são os estranhos que permanecem nestes conflitos que se prolongam no tempo, que 

realizam estas crônicas de mortes anunciadas? O que há neles de nosso, o que há de igual e o 

que há de diferente? Eis um desafio para que possamos quebrar a tradição da violência 

costumeira, da fraca defesa da vida, da extensão cada vez maior dos matáveis. É um caminho 

necessário de pesquisa e intervenção para superar as classificações que se revelam 

insuficientes.   
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CAPÍTULO 4 – VIOLÊNCIA NA ESCOLA 54 

 

 

4.1 Uma primeira introdução: um lugar para falar sobre a violência 

 

 

 Qual seria o lugar possível para uma fala sobre a violência – especificamente sobre 

a violência em meio escolar – que escapasse do senso comum, da banalidade, da 

circularidade que parece permear tais discussões? Gostaria de propor que este lugar 

possível – de falar – seria um lugar essencialmente político: o do compromisso com a 

necessidade de que nossas intervenções possam orientar ou modificar práticas. Desta 

forma, o desafio é oferecer reflexões que possam causar mudanças. Esta é uma 

contribuição necessária nos encontros sobre violência, cada vez mais premente. Trata-se, 

assim, de assumir uma postura de responsabilidade social, política e ética pelo mundo e 

por aqueles que nos sucederão.  

 Se esta é a premissa que orientará minha intervenção, tentarei escapar do lugar do 

“especialista”. Para esclarecer minha posição, apoio-me em Bauman (2001, p. 241): 

“especialistas, podemos dizer, são quase por definição pessoas que ‘sabem das coisas’, que as 

tomam como são e pensam sobre a maneira menos arriscada de viver com elas”.  

 Minha intervenção comporta, portanto, a recusa em pensar sobre a temática da 

violência, da vitimização, derivando daí consequências para a nossa ação, da maneira menos 

arriscada. Há uma questão política e ética, pois se trata de vidas: das nossas e de quem 

cuidamos. O meu lugar de fala será informado pela experiência (que é a nossa experiência, 

como cidadãos), pela memória e pela teoria.  

 Que tipo de teoria? Esta é a primeira questão que orienta todas as demais: aceitar 

trabalhar com ideias que devem ser vistas como inacabadas, inconclusivas, precárias. Trata-se 

de um esforço de produção de um pensamento analítico, do trabalho do pensamento. Não há 

prática que não seja informada por uma teoria, mais ou menos explícita; assim como não há 

teoria que não seja informada por práticas. Não aquela que está pronta, disponível, no 

mercado mundo-mix das teorias explicativas. Proponho, portanto, hoje, assumir esta 

“insuficiência”, para tentar ir além. O ponto de partida, em qualquer circunstância – seja de 

uma análise sobre a violência na escola, na rua ou na família – é aceitar esta insuficiência. 

                                                 
54  SCHILLING, Flávia. Violência na escola. In: WESTPHAL, Márcia; BYDLOSWSKI, Cynthia R. (Org.). 

Violência & Juventude. São Paulo: Hucitec, 2010a. p. 219-233. 
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Parar de negá-la e se dispor a construir um saber sobre o que aconteceu. Formular hipóteses e 

não ter medo de colocá-las a prova.  

 Quando se fracassa em alguma experiência, em alguma intervenção, muitas vezes foi 

por falta de um pensamento analítico sobre o objeto, que nos permita realmente intervir 

naquela realidade. Falhou o trabalho do diagnóstico: o que nos acontece, o que aconteceu? O 

pensamento analítico é o que permitirá compreender para agir. Porém, quais são as 

peculiaridades de um pensamento analítico sobre a violência e a vitimização? Que, de alguma 

maneira, se traduz nesta sensação de insuficiência que temos quando nos defrontamos com 

um caso concreto, na sensação de não termos palavras para expressar o que sentimos?  

  Há duas primeiras características do trabalho do pensamento sobre a violência a serem 

consideradas.  

A primeira é a da dificuldade inicial de colocar em palavras, representar a catástrofe. 

Esta é uma característica da violência. Se há uma “gramática da violência”, ela significa a 

anulação da fala de um outro. Pois se pode compreender a violência como o reino do corpo a 

corpo. Quando há violência há uma quebra dos discursos. Eles viram cacos. Nossas certezas 

se quebram. Paul Celan, poeta sobrevivente do Holocausto, retrata magistralmente esta 

dificuldade do trabalho do pensamento, de representação da catástrofe:  

 
[...] eles cavavam e não mais ouviam: 
eles não se tornaram sábios,  
não inventaram nenhuma canção, 
ou qualquer tipo de linguagem.55 

 

 Daí deriva, constitucionalmente, a problemática apontada da insuficiência teórica do 

pensamento sobre a violência. As palavras são fracas. Resta sempre uma perplexidade, uma 

sensação de estranhamento, a certeza de que nossos esquemas explicativos são insuficientes. 

Se esta é primeira dificuldade a ser enfrentada, este é, portanto, o desafio. Não acreditar que o 

“sofrimento amadurece”. O sofrimento, sem palavras, apenas quebra. O esforço do 

pensamento sobre o que aconteceu é que pode, de alguma maneira, fortalecer ou amadurecer.  

A segunda dificuldade pode ser compreendida como a própria dificuldade em ouvir, 

ver. José Saramago (1995), em seu Ensaio sobre a Cegueira, diz: se podes olhar, vê. Se podes 

ver, repara. Esta é a segunda dificuldade, pois não é fácil, frente a uma cena de violência, não 

desviar o olhar. Daí a humanidade contida na frase de Saramago, que propõe “se podes olhar”.   

 Trata-se, por meio destas sucessivas aproximações que requerem um esforço, de 

                                                 
55 Paul Celan citado por B. Bettelheim (1989, p. 97). 
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construir um olhar que tenta ver e reparar. O objetivo deste exercício? O de levar o problema 

à dimensão do humano, do nosso fazer possível. As perguntas podem ser assim sintetizadas: 

qual é o conflito (onde, características); quais são as relações de poder em torno das quais se 

organiza o conflito (o quê); quem participa do conflito (quem); como é possível intervir no 

conflito (como); quais são os parceiros nesta intervenção (com quem). Pois deste olhar deriva 

a qualidade da intervenção, da nossa ação. Propõe-se trabalhar com a ideia de um “zoom”, de 

aproximações sucessivas, para negar a sensação de que nada há a fazer, pois que a violência 

tomou conta do mundo e é inevitável.   

 O exercício que proponho é, desta forma, o de uma série de interrogações sobre o que é 

violência, qual o tipo de conflito que permeia a situação concreta, quem é vítima e quem é 

agressor e como intervir, lembrando que há possibilidades e competências diferentes para estas 

intervenções. Neste exercício é fundamental lembrar que as situações de violência acontecem em 

espaços concretos (casa, escola, rua) em uma determinada sociedade (em um tempo histórico).  

 Vale discutir, dada a confusão atual que vivemos no Brasil, nossa dificuldade para lidar 

com a violência (principalmente com a violência urbana) e retomar a discussão sobre vítimas: 

diretas, indiretas, difusas. O que implica esta categoria da “vítima”? Pois há uma primeira 

observação a ser feita: trabalhar com a temática da violência implica em discutir vítimas e 

agressores. Não em considerar que “todos somos vítimas”, vivemos em uma “sociedade de 

vítimas”. Esta indistinção paralisa. Esta é uma das dificuldades mais recorrentes dos últimos 

anos no Brasil, que é a da indiferenciação entre vítimas e agressores.56 Cumpre observar que 

quem trabalha com a temática dos direitos humanos deve assumir que foram estes defensores 

dos direitos humanos aqueles que primeiro e unicamente trabalharam no apoio a vítimas de 

violência: crianças, mulheres, trabalhadores. Em uma situação de violência há vítimas: são estas 

que tiveram seu direito humano violado. O tratamento/julgamento/punição do agressor não deve 

ignorar que houve quem sofresse dano, lesão, morte, na ação violenta por conta da ação do 

agressor. Este tem responsabilidade sobre a sua ação.  

 Pensar, portanto, as situações de violência ocorrendo de forma concreta, comportando 

vítimas e agressores, exigindo ações de reparação e justiça, nos auxilia nesta tarefa do 

pensamento orientador da ação.  

 

 

                                                 
56 Pareceria que fomos tomados por uma situação de cegueira que não permite pensar em termos de 

responsabilidade, de diferenciação da figura do agressor e da vítima. Esta diferenciação é fundamental para que 
se possa viver juntos, construir um sistema de punição justo, cobrar responsabilidades individuais e públicas.   
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4.2 Violência 

 

 

 A violência é um termo “vazio”: nele cabe, de acordo com o momento histórico 

vivido, a sociedade em que estamos, diferentes práticas. O que cabe neste termo – violência – 

varia de acordo com múltiplos recortes. Hoje vivemos, por exemplo, um momento em que se 

questiona a palmada na criança. Há, portanto, neste pequeno exemplo, a possibilidade de 

entendermos que há disputas na sociedade sobre quais são as práticas consideradas como 

violentas, ou seja, quais são aquelas práticas que são intoleráveis, nas relações humanas, 

aquelas que serão consideradas crimes.  

 Outro exemplo interessante é a discussão sobre a violência contra a mulher, 

recentemente objeto de uma lei específica, a Lei Maria da Penha, como ficou conhecida. Era, 

até então, considerada no rol dos crimes de menor potencial ofensivo. A situação muda, a 

forma penal muda, a partir das mobilizações de mulheres organizadas.  

 Se não, há, atualmente, dúvidas sobre alguns tipos de violência, principalmente quando 

pensamos na violência urbana, como homicídio, estupro. Acabamos de ver um personagem de 

novela sendo assassinado com uma tesoura. Morte bastante festejada na novela. Daí a pergunta: 

o homicídio é violência? É um crime? Desta forma cabe, posto que termo multifacetado, pensar 

um pouco sobre o que é violência. Pensando sempre que: a violência tem história, tem uma 

geografia; há uma linguagem – ou uma gramática – da violência; há uma matemática – uma 

economia – da violência. Há agressores e vítimas envolvidas. Vítimas diretas, indiretas. Há 

vitimização primária, secundária. Difusa. Há vitimização coletiva.  

 Estas problematizações iniciais visam introduzir a noção da complexidade do 

conceito. Portanto, cabe perguntar de que violência falamos quando enfrentamos o desafio de 

falar sobre “violência”. A da criminalidade urbana cada vez mais violenta? A violência da 

corrupção? Dos filmes, dos games? Do desemprego, da fome? Da discriminação por idade, 

origem regional, sexo, religião e do racismo? Da violência dos crimes ambientais? Das 

guerras, da polícia? Quem sabe falaremos da violência intrafamiliar, aquela “invisível”, ou 

melhor, ocultada, tolerada, ajeitada, que afeta os idosos, as crianças, as mulheres? Violência 

vista como “menor”, ainda naturalizada, a violência que ocorre na família? 

 Pensar, portanto, em violências, diversas e múltiplas, que precisam ser vistas em todas 

as suas dimensões. Porque pensar sobre isto? Para sair do senso comum, para recusar 

“soluções” fragmentadas e parciais e, desta forma, sempre destinadas ao fracasso. Para tentar 

formular um diagnóstico que nos permita agir coletivamente, agir de forma cidadã. Para 
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compreender que, se enfrentamos situações complexas, nossas propostas de resolução 

também devem contemplar esta complexidade.    

Uma definição, seguindo Marilena Chaui (1999, p. 5):   

 
[...] violência é um ato de brutalidade, sevícia e abuso físico ou psíquico contra 
alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela opressão 
e intimidação, pelo medo e pelo terror. A violência se opõe à ética porque trata 
seres racionais e sensíveis, dotados de linguagem e de liberdade, como se 
fossem coisas, isto é, irracionais, insensíveis, mudos, inertes ou passivos.   
 

 Este exercício é o que possibilita perceber a existência de circuitos de violência e 

vitimização, cercados pela impossibilidade de olhar-ver-reparar. Fazendo com que muitas vezes 

gere-se um círculo vicioso envolvendo a vítima e o agressor. Como quebrar esta relação íntima? 

Como fazer com que o circuito da violência possa ser rompido em seu mecanismo mais 

delicado: aquele que é produzido silenciosamente no interior das vítimas? Ocupando um outro 

lugar: o de cidadãos, dotados de linguagem, de sensibilidade e liberdade. Não mais o de coisas.   

 

 

4.3 Violência na escola 

 

 

  Terei como foco a violência na escola, pensando em algumas dimensões possíveis 

dessa violência. Quando estudamos ou entramos em contato com pesquisas sobre a violência 

nas escolas, vemos, em primeiro lugar, a diversidade de práticas descritas como “violentas”. 

Mas, afinal de contas, disse uma aluna que fez uma pesquisa sobre o tema: sobre o que se fala 

quando falamos sobre violência na escola? Como as pessoas, os estudiosos e os diversos 

grupos organizados que lidam com a questão a definem? 

 Tentarei, neste breve texto, fazer um exercício que contemple a proposta de pensarmos 

a violência na escola, ou seja, em que momentos seres racionais e sensíveis, dotados de 

linguagem e liberdade, são tratados como coisas, refletindo uma determinada forma de lidar 

com um conflito subjacente. Tentaremos pensar em três dimensões:  

a) violência contra a escola; 

b) violência da escola; 

c) violência na escola. 

 Dimensões que envolvem tipos de demandas e conflitos diferenciados, com agressores 

e vítimas diferenciados e sugerem, portanto, formas de intervenção diferentes. Sempre 
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lembrando que as escolas estão em uma sociedade, em um território. São habitadas por 

pessoas concretas: gestores públicos, dirigentes, secretários de Estado, professores, alunos, 

funcionários, com suas histórias. Pensar também que estas três dimensões se unem de formas 

peculiares e que é possível – para compreender o que podemos fazer, como agir – separá-las, 

para apreender algumas especificidades.  

 

 

4.3.1 Violência contra a escola  

 

 

 Geralmente, o exemplo dado quando se fala de violência contra a escola são as 

pichações, depredações, bombas no banheiro.  

 Os agressores? Alunos, ex-alunos. Geralmente homens jovens. Podemos pensar em 

causas para esta violência contra a instituição? Ou, formulando a questão de outra maneira: 

quais são os conflitos que permeiam estas ações contra a escola? Pode-se trabalhar com 

hipóteses: uma é a ausência de confiança nas promessas fundadoras da instituição escolar. 

Instituição central da modernidade universaliza-se com uma promessa. Seria a instituição que 

veio ao mundo com o compromisso da realização da igualdade, pelo menos da igualdade de 

oportunidades. Ou seja, instituição vinculada à mudança. Com a mudança de destinos sociais. 

Trazendo a promessa de uma outra vida. E hoje, para que serve a escola? Depósito de 

crianças? A escola, o período integral, nos discursos oficiais, seria importante para tirar as 

pessoas da rua. A escola é só isso? É um lugar para guardar crianças? A escola é uma 

instituição, hoje, que guarda, alimenta, diverte. Será que o papel da escola ainda é ensinar? 

Será que a escola pode ser um lugar onde você desenvolve as condições para ter, no futuro um 

lugar ao sol? Há lugar ao sol? Parte da violência contra a escola deve-se a este lugar ambíguo 

que ocupa atualmente. Como se, no momento em que universalizamos o direito à educação – 

tardiamente, no Brasil – não pudéssemos realizá-lo, não pudéssemos fazer com que a escola 

cumprisse seu papel.  

 Continuaria, na lista das práticas de violência contra a escola: desvio de verbas 

destinadas à educação; abandono dos prédios escolares; péssimos salários dos professores; 

construção do desprestígio em torno da profissão (profissão de mulheres...), despreocupação 

com suas condições de trabalho, mudancismo constante nas propostas educacionais, gerando 

uma confusão sem fim, desqualificando saberes já estabelecidos. Todos falam, nas campanhas 

eleitorais, sobre a importância da educação, a revolução pela educação. Depois, há o 
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esquecimento desta importância. Conflitos: será que queremos um povo educado, bem 

informado? Que possa participar ativamente da política e das decisões?  

Quem são os agressores nesta outra possibilidade de pensar a violência contra a 

escola? Governantes, funcionários do Estado. Adultos. O que esta violência gera? Prédios 

pobres, sujos, degradados. Lugares onde ninguém quer estar. Nem alunos nem professores. 

Daí as faltas, os pedidos de remoção, tanto de alunos como de professores, o desânimo, a 

sensação de que nada vale o esforço.   

 As ações possíveis, no caso da violência contra a escola, exigem uma discussão de que 

lugar a escola deve ocupar, naquele bairro, naquela cidade, a reconstrução do lugar da escola 

na sociedade. Passam por ações coletivas, trabalhando em uma dinâmica que implique o 

reconhecimento dos sujeitos que lá estão, por parte do grupo escolar, a administração pública.  

Passam pela reconstrução do lugar que cada um ocupa: de adulto, de professor, de 

gestor, de aluno. Implica em parcerias reais em torno de projeto e na formulação de políticas 

públicas e não apenas e tão somente de governo ou de determinada gestão. Pois talvez a escola 

não seja suficiente para um bom emprego: mas sem ela, a miséria se reproduz inevitavelmente. 

A abertura da escola nos finais de semana é importante, aproxima os que vivem naquele local, 

cria uma relação mais próxima, de vizinhança. Porém, isso é pouco: o que fazer nos demais dias 

da semana durante quatro ou cinco horas? Este é o cerne da transformação da escola, o que 

fazer naquele cotidiano, na compreensão de seu sentido, na importância de se apropriar do 

conhecimento acumulado pelas gerações. Esta é a tarefa própria da escola, que nenhuma outra 

instituição pode fazer: aproximar/criar saber, conhecimento. Este é o significado de inclusão, 

isto é acesso, isto é democratização, é possibilidade de realizar o direito humano à educação que 

se universaliza (lentamente) no Brasil.  

 

 

4.3.2 Violência da escola   

 

 

Sugere a existência de uma dimensão institucional própria de violência.  

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, sistemicamente, 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 social, opção sexual, padrões de beleza); no não ensinar, 
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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.  

 O que esta violência gera? Gera uma instituição marcada pela dinâmica de vitimização 

e agressão. Os professores sentem-se vítimas de seus alunos, indiferentes e agressivos. Os 

alunos queixam-se: sentem-se vítimas de seus professores, que os discriminam por ser pobres, 

que não ensinam. Novamente, aparecem os sintomas: abandono, desistência, faltas. A escola 

torna-se um lugar de passagem, há escolas que lidam com a realidade de uma renovação 

constante, impedindo uma consolidação de um trabalho/projeto pedagógico. Quem quer ser 

professor?  

 As ações possíveis vinculam-se, novamente, com a primeira dimensão apontada. Se é 

certo que a escola reproduz a sociedade, também é certo que reproduz suas contradições. 

Desta forma pode ser um espaço de superação da pobreza, da discriminação, de resistência, de 

mudança de destinos. O caminho? A reflexão, o diálogo, a curiosidade de uns em relação aos 

outros. Fundamental é a criação de um coletivo que apoie o professor. Pois a escola é um 

lugar de inteligência na localidade, fundamental para os projetos locais, para o 

desenvolvimento local. Isto passa pela valorização do saber existente na escola, do saber 

local, dos parceiros acadêmicos e do poder público.  

 Um pequeno, mas ilustrativo exemplo: Tom Zé, em uma entrevista, conta a seguinte 

história:  

 

Aí a professora de português, professora Belmira, um dia disse uma coisa 
comovente, um negócio assim: “Vocês têm que aprender português” – aquela 
professora miudinha, negra, sentada naquela cadeira enorme, parecia sumir 
ali, mas ela era de um vigor! Eu não pensava em escrever nem fazer música 
nem nada, mas ela disse o seguinte: “Vocês têm que aprender português. De 
onde é que vão sair os escritores e os poetas?”. Ora, só ter uma expectativa 
boa sobre mim, mesmo como coletividade, era um bálsamo. Eu fiquei com 
os olhos mareados lá no fundo da sala. (ZÉ, 2003, p. 7)  
 

 Temos, nesta singela história, protagonizada diariamente por tantas (e tantos) 

professoras(es) por este Brasil, algo que podemos recuperar: uma educação que se opõe, que 

subverte, que liberta, que nos retira de um lugar de estigmatização ou pobreza, que permite 

imaginar um futuro.  
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4.3.3 Violência na escola 

 

 

Aqui se chega ao resultado destas várias dimensões, no cotidiano. Os fatores 

apontados: prédios abandonados, grades, pichações, professores desmotivados, nada de 

conhecimento, reprodução da pobreza, gera o que se localiza como sendo violência na escola: 

furtos, roubos, agressões, ameaças, brigas. As falas de professores e alunos revelam que nas 

escolas há, muitas vezes, grupos que mutuamente se desconhecem. Se, geralmente, fala-se da 

violência entre os grupos de alunos ou de alunos contra professores, cabe lembrar que os 

professores das diferentes matérias mal se conhecem, parecem pertencer a escolas distintas 

quando há turnos distintos. Em algumas escolas, a sensação é que ninguém ocupa o seu lugar, 

a escola é um lugar de passagem, de disputa de questões extraescolares ou da vida privada.  

 Aparece na escola, também, e é importante chamar a atenção, questões que são 

reflexos da violência na casa. Violência na família: maus-tratos, negligência, abandono, abuso 

sexual, assim como disputas que refletem a violência da localidade. Detectam-se padrões de 

vitimização que interferem no cotidiano escolar e exigem uma atenção redobrada.  

 Diria, portanto, que a violência na escola reflete, de formas próprias – há uma série de 

fatores envolvidos em uma escola onde há queixa de violência –, a violência contra a escola 

(de décadas de descaso e mudanças constantes), a violência da escola, quando reproduz, ao 

desistir de ensinar, a pobreza e a desigualdade, além da violência familiar, da violência 

urbana, a violência econômica e social.  

 

 

4.4 Considerações finais 

 

 

 Porém, estas situações são inevitáveis? Não, há escolas intocadas. Inclusive cabe 

assinalar que ainda as escolas são lugares bastante protegidos. Há escolas onde os adultos 

ocupam seu lugar de professores, os dirigentes dirigem, os alunos são alunos. São escolas que 

sabem a que vieram, que não se conformam com a ausência de sentido do cotidiano escolar, 

que apostam no conhecimento como a grande inclusão a ser feita no Brasil. São escolas que 

negam a discriminação, a resignação, que enfrentam o desafio de pensar em uma escola que 

promova a igualdade. Onde se discute a autoridade da educação, a autoridade da pedagogia, a 

possibilidade de cuidar.  
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 As perguntas que nos ajudaram a pensar a violência na escola foram: 

– O que nos acontece? Onde? Quem? Contra quem?  

– Com quem posso agir para intervir?  

– O que posso e até devo fazer e o que não posso e não devo fazer? Quem pode ou deve 

fazer?  

 Se uma hipótese para a compreensão de determinados comportamentos violentos é o 

desejo de reconhecimento, de ruptura do isolamento, é evidente que há outras formas de 

alcançar o reconhecimento e superar o isolamento: neste sentido, a escola tem um papel 

fundamental. Pois educação significa ampliação do mundo, significa ampliação do tempo, 

criação de um mundo com oxigênio, com novas palavras e experiências que podem nos ajudar 

a construir narrativas sobre a nossa história e, desta forma, mudar a história.    
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ADENDO  

VIOLÊNCIA E ESCOLAS: REFLEXÕES A PARTIR DE UMA PESQUISA57 

 

 

Analisando o relatório da pesquisa com os professores-delegados participantes do 

encontro, há algumas observações a serem feitas sobre o tema e sobre o recorte específico 

derivado do perfil dos entrevistados e das perguntas contidas no questionário.  

 

 

1 Violência urbana, insegurança e violência na escola 

 

 

Um dos eixos analíticos é da existência de uma relação entre a violência social, 

claramente localizada em alguns bairros das periferias da metrópole, e a violência no 

ambiente escolar.  

Os dados contidos no relatório da pesquisa sobre a violência fatal no Estado de São 

Paulo são de 1999. É exatamente a partir desse ano – que é o ápice da violência fatal – que se 

constata um decréscimo constante e relevante das taxas de homicídio, principalmente a partir 

de 2003. Este decréscimo não redunda – e este é um dado especialmente revelador – numa 

percepção, por parte dos cidadãos, de uma redução da violência na cidade, na sensação de 

viverem em uma cidade mais segura.  

Uma hipótese para a persistência do medo urbano é a de que tais taxas ainda são muito 

elevadas: se o homicídio declina58 desde 1999, com São Paulo liderando a redução global do 

número de mortes violentas no país, é lógico que este número ainda se revela insuportável.  

Outra hipótese reforça a importância de trabalharmos com uma concepção de insegurança 

                                                 
57  Prefácio de Flávia Schilling (2007a) na obra Violência nas Escolas: uma visão dos delegados da Apeoesp, 

resultado da Pesquisa Dieese/Apeoesp.  
58  “Com esses números, a maior cidade brasileira praticamente iguala a façanha realizada nos anos 90 por Nova 

York (maior cidade norte-americana), que ao longo de uma década reduziu os homicídios em 73%. 
‘Registramos uma diminuição de 72% em sete anos. Em termos de intensidade de queda, a nossa tem sido 
maior do que a de lá’, observa Kahn. O caso de São Paulo já é estudado por instituições internacionais, como 
a Unesco (Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura), o BID (Banco 
Interamericano de Desenvolvimento) e a Universidade de Harvard. A redução dos homicídios no estado tem 
sido ratificada por fontes independentes e por outras metodologias. Na semana passada, por exemplo, o 
Ministério da Saúde, com base em números do Datasus informou que, de 2003 a 2006, São Paulo registrou 
uma queda de 48% no número de mortes por arma de fogo, dando grande contribuição para a queda de 
12,3% do índice no Brasil. A metodologia do Datasus difere da adotada pela SSP, pois inclui suicídios e 
resistências seguidas de morte, ao passo que exclui as mortes por armas brancas, por exemplo.” (Manoel 
Schlindwein, Secretaria Estadual da Segurança Pública. Disponível em: 
<http://www.saopaulo.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=89062>. Acesso em: 1 nov. 2007) 
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urbana de mais amplo alcance, que não se traduz exatamente por cifras de crimes, mas sim pela 

própria condição da metrópole na atualidade, pela insegurança em relação à continuidade das 

políticas públicas, ao uso dos equipamentos urbanos, o futuro e os valores. A insegurança urbana 

continua marcando profundamente mentes e corações dos moradores da metrópole.  

Estas reflexões iniciais nos serviram para questionar o pressuposto da existência de 

uma correlação direta entre a violência social e a violência no ambiente escolar. Há escolas, 

situadas em territórios considerados violentos, que estão intocadas, conseguindo realizar suas 

tarefas de educar e proteger os mais novos.  

Não há, assim, relação de “fatalidade” ou de “necessidade” entre a violência extraescolar e 

a intraescolar. Esta ausência de uma correlação necessária e direta fica clara quando pensamos na 

redução da violência fatal, por exemplo, e um progressivo medo/pânico permeando a percepção 

de muitos professores/dirigentes/pesquisadores em relação à escola. Nunca se falou tanto sobre a 

violência no ambiente escolar, nem tantas pesquisas foram produzidas do que agora, quando, pelo 

menos em São Paulo, a cidade parece mais segura, pelo menos em sentido estrito e no que se 

refere ao direito à vida, direito fundamental. Este questionamento é fundamental, pois, de outra 

maneira, nossas possibilidades de agir seriam pequenas e estreitas, podendo levar a uma 

resignação em relação ao mal-estar no cotidiano escolar.  

Podemos supor, continuando, que o mal-estar que permeia o ambiente escolar deriva 

de impasses e dúvidas sobre a própria função da escola e do lugar da educação escolar na 

atualidade, na sociedade da insegurança.  

 

 

2 O mal-estar nas escolas 

 

 

Os professores entrevistados retratam a existência, em algumas escolas, de um 

ambiente de mal-estar, permeado por desencontros.  

A queixa mais recorrente, quando questionados em relação a quais seriam as práticas 

vistas como violentas mais frequentes, foi a de que seriam as agressões verbais, permeando as 

relações professores-alunos. Podemos imaginar a existência de um desencontro educativo 

entre professores e seus alunos. Algumas respostas estariam difíceis de serem dadas: “para 

que serve a escola, qual é a utilidade destes estudos, quais são as regras, o que você quer de 

mim, poderei mudar meu destino social aprendendo tudo isso?”  

Talvez, nas escolas atuais, não se saiba responder sobre as funções da escola e da 



 104 

educação escolar, de integração, distribuição e subjetivação e, principalmente, sobre a 

importância do conhecimento para uma vida digna. Há uma pergunta que subjaz: “para que 

serve a escola?” A cultura e a forma escolar são compreendidas, têm algum sentido? Como 

estabelecer os acordos necessários para uma vida de encontros humanizadores em sala de 

aula? Como lidar com os evidentes conflitos entre gerações, gênero, raças-etnias-religiões, 

saberes, próprios da instituição?  

A pesquisa também confirma uma impressão recorrente, a de que os conflitos da 

instituição escolar pareceriam não mais poder ser tratados pedagogicamente. As brigas entre 

alunos(as), também citadas reiteradamente, são um bom exemplo desses desencontros, desse 

mal-estar. Comportamentos antes vistos como comuns são, agora, vistos como ameaçadores, 

provocando medo. Uma briga entre alunos(as) gera um boletim de ocorrência, clama-se por 

mediação externa. Essa situação nada mais faz do que reiterar a posição de fragilidade e 

escassa autoridade dos integrantes do corpo profissional da escola. Recria a impotência.  

Este é um dado reiterado em pesquisas: aqueles comportamentos vistos como 

indisciplinados (e, assim, passíveis de ser tratados pedagogicamente) ter-se-iam transformado 

em comportamentos violentos, ou são vistos como tais (e, portanto, progressivamente 

criminalizados). Será que a violência realmente tomou conta das escolas?  

 

 

3 A violência nas escolas não é uma “fatalidade” 

 

 

Exatamente por afirmarmos que a violência nas escolas não é uma “fatalidade”, 

acreditamos na necessidade de um diagnóstico mais preciso sobre o que acontece em algumas 

escolas, onde há queixas de situações de violência. Um diagnóstico mais preciso e elaborado, 

com a participação de todos os envolvidos, certamente mostrará que, em torno dos fatos 

relatados, há o que fazer: assumir a responsabilidade pela educação das novas gerações é o 

grande desafio que temos neste país, que universalizou tão tardiamente esse direito.  

Há responsabilidade dos governantes, que cometem violência contra a escola quando 

deixam os prédios abandonados, quando mudam incessantemente as orientações de um 

trabalho gerando cansaço e insegurança, quando aceitam a desvalorização da profissão de 

professor. Há responsabilidades dos dirigentes da escola, quando não conseguem estabelecer 

conexões entre as pessoas que estão na instituição, quando não conseguem elaborar um 

projeto comum. Há responsabilidade dos professores, quando desistem, quando aceitam o 
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elogio da ignorância, que nada mais faz do que reproduzir a pobreza daquelas populações. Os 

pais também têm sua parte, devem ser mobilizados, mesmo que não compreendam bem a 

função da escola ou sua cultura.  

As palavras de ordem poderiam ser: explicite a que viemos, porque estamos 

trabalhando neste difícil ofício de ensinar, mostre que se trate de se apropriar de uma herança 

contraditória, porém que pode servir para a mudança das condições de nossas vidas. 

Estabeleça conexões, entre nós, entre nós e os alunos, entre o saber teórico e a vida prática, 

entre a escola e os parceiros do entorno.  Não tema o debate, a participação, o envolvimento 

em um projeto comum, os coletivos.  

Uma escola que sabe a que veio, que consegue mostrar o valor do conhecimento, 

despertar a paixão e o interesse do aluno pelas coisas do mundo, que consegue decidir 

coletivamente seu projeto, é uma escola que terá um eixo, conseguirá resgatar – construir – a 

autoridade do professor (uma autoridade democrática, aberta ao novo) e cumprir com a 

realização do direito humano à educação. Será uma escola não violenta.    
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DIGRESSÃO 3 
PODER E PERDÃO – PODER E PROMESSA 

 

 

Covarde sei que me podem chamar. 

Porque não calo no peito essa dor. 

Atire a primeira pedra, ai, ai, ai, 

Aquele que não sofreu por amor. 

Eu sei que vão censurar o meu proceder. 

Eu sei, mulher, o que você mesma vai dizer. 

Que eu voltei pra lhe humilhar, é, 

Mas não faz mal, você pode até sorrir. 

Perdão foi feito, foi feito pra gente pedir. 

Perdão foi feito, foi feito pra gente pedir. 
(Atire a Primeira Pedra, Mário Lago/Ataulpho Alves, 1944) 

 

 

É possível reparar um dano? É possível restaurar? E o perdão? Estas são questões do 

trabalho com a violência, principalmente com as vítimas da violência.  

No livro Massa e Poder, Elias Canetti (1983) no diz que o perdão é um dos elementos 

do poder. Outros elementos são a força, a rapidez, o saber (e o segredo do poder), julgar e 

perdoar. O poder, assim, compõe-se de elementos que tratam da gestão do tempo e do espaço 

(força e rapidez) dos saberes (as perguntas e as respostas e a possibilidade de não responder, 

de manter o segredo, o uso das máscaras) assim como sentenciar e julgar. E perdoar. Propõe, 

como possibilidade insólita, a de reconstruir uma vida segundo os atos de perdão que uma 

pessoa se permitiu.  

O prazer de julgar nos é próprio: julgamos sem parar livros, comportamentos, filmes, 

os outros. Há o grande prazer que experimentamos quando damos uma sentença negativa. 

Canetti nos diz dessa alegria dura e cruel, que ignora a bondade e a prudência. Com esse 

movimento, da sentença negativa, em nosso julgamento, efetuamos um rebaixamento do 

julgado negativamente para um nível inferior. Nós nos elevamos rebaixando os outros. 

Daí o poder do juiz, como se pertencesse, por conta dessa condição, ao campo do que 

é bom. Como se tivesse nascido lá. Porém, todos nós proferimos sentenças em todos os 

campos: “a enfermidade de sentenciar é uma das mais difundidas entre os homens” 

(CANETTI, 1983, p. 331).  

O homem tem sempre a necessidade de voltar a classificar todas as pessoas que possa 

imaginar, dividindo-as e separando-as em “boas” e “más”. Julgar e sentenciar:  
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É a tendência à formação hostil de maltas que está na base deste processo. 
Em última instância, ela deve levar à formação de maltas de guerra [...]. 
Qualquer pessoa, nos mil relacionamentos de sua vida, pertence desta forma 
a inúmeros grupos de “bons” que se opõem a um número igualmente enorme 
de grupos de “maus”. Depende apenas das circunstâncias o fato de este ou 
aquele grupo se exacerbar, se transformar em malta e se lançar sobre a malta 
inimiga. (CANETTI, 1983, p. 332).  
 

 Julgamos e sentenciamos: dividimos e classificamos. É nesse momento, rompendo 

com esse movimento, que Canetti introduz o perdão, como um elemento do poder. Se perdoar 

é um dos elementos do poder, grande poder é o da vítima em relação ao perdão. Pois o 

agressor pode pedir o perdão. A vítima é a que pode (tem o poder) de perdoar ou negar o 

perdão. É um lugar que comporta uma irredutível liberdade. É o grande momento da inversão 

das relações de poder, que, em algum momento, estavam cristalizadas e pendendo para o lado 

do agressor. O poder muda de lugar: do lugar do agressor (aquele que dizia o que era preciso 

que você dissesse e nada mais que aquilo) para o lugar da vítima (que agora pode dizer suas 

palavras). Cabe ao agressor pedir, suplicar o perdão. É direito da vítima negar o perdão. Faz 

parte de sua liberdade – recém-conquistada – negar o perdão.  

Eis uma discussão, portanto, profundamente ligada à discussão sobre as relações de 

poder. Relações de poder que sofrem uma inversão radical no perdão, envolvendo uma 

assimetria que implica em uma irredutível liberdade daquele que concede (ou não) o perdão.  

O lugar da ação – do verbo que se conjuga – é daquele que perdoa. Eu perdoo, tu 

perdoas, ele perdoa. Nós perdoamos. Este é o lugar da ação. Um pede, é um suplicante. O 

outro concede. São lugares diferentes, assimétricos, com poderes – lugares de poder – 

diferentes. O lugar da vítima é o lugar do poder – de conceder. Um ato soberano. Um ato 

majestático. A liberdade fundamental da concessão do perdão. Esta é uma possibilidade de 

liberdade que deve ser resguardada a qualquer preço. 

O lugar do agressor é o do suplicante. Do “humilhado”. Há uma inversão fundamental. 

São situações de poder diferentes e níveis de liberdade diferentes.  

Discussão fundamental para se pensar a possibilidade de reparação, na discussão sobre 

se é possível reparar um dano – pessoal, social, histórico. Pois o perdão nada tem a ver com o 

esquecimento, com a compreensão, com a reparação. Não anula a necessidade da reparação, 

punição, restauração.  

Como se repara um dano? Como se repara um dano pessoal? Como se repara um dano 

social? Como se repara um dano histórico? 

É possível reparar? Quem sabe aqui entramos com uma relação que ainda não havia 

aparecido, introduzida por Arendt (1989), entre o perdão e a promessa. Esta questão retoma a 
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discussão da liberdade irredutível de todo ser humano. Sua ação é irreversível? Aparece o 

fundamento do perdão. A ação é imprevisível? Formula-se a promessa. As duas faculdades 

são aparentadas: perdoar serve para desfazer os atos do passado, que pendem sobre cada 

geração; obrigar-se, através de promessas, serve para criar, no futuro, ilhas de segurança.  

Não é possível discutir, portanto, perdão sem a promessa. Muito menos a reparação. 

Um se refere a um fato do passado: outro se refere ao futuro. A promessa garante que aquilo 

que foi não se repetirá. Exercitar o perdão significaria a possibilidade de superação do 

passado. Mas esta possibilidade só existe quando há a promessa. Que contém a possibilidade 

do futuro.  

Estas faculdades – o perdão e a promessa – são, mesmo quando ocorrendo entre 

indivíduos, necessariamente públicas e políticas.  

A punição é complementar ao perdão: tenta pôr um fim a uma situação que se 

prolongaria indefinidamente. Este é o problema do mal radical. Fica além do perdão ou da 

punição. Aqui talvez resida uma chave para pensar o exercício do perdão, ligado à 

irreversibilidade da ação humana, ligado ao poder (sua inversão), à liberdade irredutível 

daquele que perdoa, ligado à punição, ligado, principalmente, à promessa de que esse mal não 

se repetirá. 

Como lidar com os sucessivos pedidos de perdão da atualidade? Perdão pela 

escravidão; perdão pelos crimes do Estado; perdão pela agressão à natureza; os pedidos de 

perdão se sucedem. Estes só podem ser levados em consideração se unidos a promessas. De 

que nunca nada assim se repetirá. De que serão mudadas as condições que permitiram esses 

crimes acontecerem.  
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CAPÍTULO 5 – EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: REFLEXÕES 

SOBRE O PODER, A VIOLÊNCIA E A AUTORIDADE NA ESCOLA 59 

 

 

5.1 Apresentação 

 

 

“Só se pode confiar nas palavras quando se tem certeza 

que a função delas é revelar e não dissimular.” (ARENDT, 
1973, p. 139).  

 

 

Nos últimos anos, presencia-se o esforço desenvolvido por setores governamentais e 

não governamentais para disseminar a informação, o debate e a prática dos direitos humanos 

nas organizações.  

Há uma primeira dificuldade a ser destacada: a difícil história dos direitos – e das leis 

que os materializam – no Brasil. Como trabalhar com “direitos”, quando os direitos são vistos 

como privilégios, quando demoram tanto para serem universais?  Quando parecem desligados 

dos deveres, seu correlato imprescindível? Como trabalhar com o Estado de Direito, com o 

respeito às leis, em um país que as percebe como injustas, ineficazes, reprodutoras da 

desigualdade social? Quando lidamos com a violência, com suas múltiplas faces?  

Este é, ainda hoje, o grande desafio de um trabalho de educação em direitos humanos. 

O valor da lei para a manutenção da liberdade, da igualdade, da segurança, sem privilégios 

nem discriminação, precisa ser construído coletivamente. O mesmo acontece com o 

reconhecimento dos direitos como universais e recíprocos. Enfrentar estas questões é 

fundamental para este discurso sobre os direitos humanos e para que a educação não seja mais 

um “discurso bonito” e impotente. Como realizar os direitos humanos no cotidiano, quais são 

as responsabilidades da escola e quais os seus limites, qual será o caminho para a construção 

de uma vida justa em comum? Qual é o lugar a ser ocupado por nós, professores?  

Neste texto pretende-se articular a discussão sobre o trabalho com direitos humanos 

nas escolas com as questões do poder, da violência e da autoridade. Para tanto, recorro ao 

relato de uma experiência de intervenção em escolas da rede pública, que apresentavam 
                                                 
59  SCHILLING, Flávia. Educação em direitos humanos: reflexões sobre o poder, a violência e a autoridade na 

escola. Universitas Psychologica, Bogotá, Colombia, v. 7, n. 31, p. 685-694, sept./dic. 2008a. Republicado 
em: PUPPIM, Ana Sílvia; CYMBALISTA, Célia; BOONEN, Petronella Maria. 30 anos de luta por direitos 

humanos. São Paulo: CDHEP, 2011a. p. 13-32. 



 110 

situações de violência em seu cotidiano. O trabalho de intervenção revelou que o tema da 

autoridade, a possibilidade de construção de relações de poder democráticas e de uma 

autoridade democrática é uma das chaves para a resolução não violenta de conflitos, para o 

não apagamento do outro.  

 

 

5.2 Relato de uma experiência de intervenção: violência, poder e autoridade na escola  

 

 

É como se estivéssemos sob algum encantamento, que nos permitisse 
realizar o “impossível” com a condição de não podermos mais fazer o 
possível, para realizarmos proezas fantasticamente extraordinárias com a 
condição de não sermos mais capazes de atender nossas mais banais 
necessidades diárias. (ARENDT, 1973, p. 155-156). 

 

Em 2004-2005 participamos de um trabalho de cultura da paz nas escolas.60 O projeto 

teve como ponto central a construção de um diagnóstico sobre as situações de violência no 

ambiente escolar de três escolas da rede pública e, a partir deste diagnóstico, a construção, 

naqueles coletivos, de uma proposta de metodologia de intervenção.  

O ponto de partida foram as queixas dos professores, coordenadores e diretores. Uma 

primeira constatação foi a verificação de ausência de precisão na descrição das violências que 

permeavam o cotidiano escolar. Algumas escolas pareciam mergulhadas em um ambiente de 

violência. Foi preciso perguntar: quais são as situações compreendidas como violentas? O que 

é violência? Onde aparece? Ocorre contra quem, entre quem? Verificava-se que, em algumas 

escolas, predominava um ambiente hostil: o bairro e os alunos eram temidos, a relação entre 

os adultos era de desconfiança. A sensação predominante era de desamparo, impotência, 

temor.  

Percebeu-se, no decorrer do trabalho, que a instituição escolar não tinha compreensão 

de sua história – no bairro, por exemplo –, do lugar que ocupava, da importância de sua 

fundação naquele lugar. Qual é a história de uma instituição considerada pelos seus agentes 

como “violenta”? Há uma história desta violência que precisava ser recuperada. Havia uma 

atribuição de responsabilidade à situação vivida internamente, na escola, ao bairro e ao 

                                                 
60  Projeto Cultura de Paz nas Escolas, da SEE-FDE/Comunidade Presente-PREAL. Este projeto foi coordenado 

– brilhantemente – pelas professoras Jurema Reis Corrêa Panza e Maria Lúcia Viera Libois. Contou com a 
participação de Uyara Schimittd, Adriana Gomes Mendonça, Dirce Maria Silva Banti e Paula Guimarães 
Marques de Souza. Participaram deste projeto piloto três escolas da rede estadual de ensino da Cidade de São 
Paulo-SP/Brasil, durante os anos de 2004-2005. 
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entorno. Porém, constata-se que a violência não é uma fatalidade e a violência externa à 

escola não necessariamente produz uma escola violenta.   

Havia ausência de clareza nos papéis desempenhados pelos diversos atores 

envolvidos: diretor, coordenadores, professores, alunos, pais. Nestas escolas, ninguém sabia 

qual era o lugar que ocupava ou como construir um lugar de autoridade, quais seriam as 

competências e atribuições de cada um. Esta observação reforçava algo que já sabíamos a 

partir de alguns relatos:  

 
De um modo geral, pudemos perceber que se a omissão ou a postura 
autoritária e repressiva de diretores e professores tem efeitos devastadores na 
piora da violência nas escolas, a superação desse quadro de medo parece 
estar diretamente ligada à capacidade que a escola demonstra ter para 
debater e enfrentar os problemas e as situações de violência como uma 
situação comum a todos e que, por isso, necessita do apoio e da compreensão 
de todos para ser superada. (BRASIL, 2002, p. 81). 

 

As estratégias propostas refletiram uma determinada compreensão da complexidade da 

instituição escolar em suas relações com a localidade, a cidade, o Estado. Não haveria, 

portanto, possibilidades de intervenção – transformação das relações estabelecidas no 

cotidiano escolar – sem levar em consideração essa complexidade. Algumas dimensões e 

princípios que nortearam as ações foram os seguintes:  

 

1) A escola está na cidade. Discutiu-se a escola como um bem público, que representasse 

um lugar de interlocução e de desenvolvimento local, com uma história e uma 

contribuição. Desta constatação surgiram estratégias que diziam respeito à 

participação de diversos parceiros locais, de acordo com os projetos que se 

desenvolveram.  

2) A escola está em um sistema de educação. Não é uma instituição isolada, pertence a 

um sistema com determinadas normas e regras. Não tem autonomia total para 

mudanças, depende de um bom relacionamento com os demais níveis hierárquicos. 

Muitos dos problemas detectados no cotidiano escolar derivam das regras gerais de 

funcionamento do sistema. Este é, portanto, um dos pontos a ser considerado no 

desenvolvimento de estratégias de intervenção. 

3) A escola é um espaço de encontros (e de conflitos) entre gerações, entre profissionais 

de diferentes especializações e hierarquias, entre diferentes visões sobre educação, 

sobre ensinar e aprender. As relações entre equipe de direção e professores, 

professores e alunos, alunos, professores, direção e demais funcionários, alunos entre 
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si, professores entre si, são, desta forma, um ponto central das estratégias de 

intervenção que visaram à compreensão da possibilidade do fazer educativo sem 

violência a partir do tratamento dos conflitos, constituintes deste fazer. Parte-se do 

princípio que o que define uma democracia ou uma instituição democrática não é 

necessariamente o consenso, mas a possibilidade de lidar com o dissenso de forma não 

violenta. Daí a orientação geral, nestas estratégias de intervenção, de refazer (ou 

construir) possibilidades de encontro e interlocução entre os vários atores que estão na 

escola.  

4) Outro princípio que rege estas estratégias de intervenção é a confiança na capacidade 

de cada um dos atores envolvidos de propor, decidir e transformar seu cotidiano. Cada 

um dos setores envolvidos tem seu papel, suas atribuições e capacidades para 

transformar a escola. Se esta tarefa apresenta-se como inglória ou impossível quando 

pensada no plano individual, torna-se possível quando pensada como uma construção 

coletiva. 

5) As estratégias propostas, mesmo que humildes e simples, devem ser vistas como 

primeiros passos em uma tarefa de médio e longo prazo, que passa pela possibilidade 

de transformações mais profundas da vida da cidade, do sistema escolar estatal e da 

escola.  

 

 Verifica-se, portanto, que o projeto de redução da violência no ambiente escolar tem 

como centro um intenso trabalho de diagnóstico das condições de cada uma das escolas. A 

ausência de clareza sobre possibilidades de atuação por parte dos adultos da escola era central 

para o clima de desânimo, medo, incerteza, temor em relação aos alunos, vistos como fonte de 

todas as violências. Esta situação refletia-se na dificuldade para o trabalho em conjunto, para 

o planejamento e formulação de um projeto político-pedagógico da escola, para as trocas 

cotidianas. As visões de cada um dos setores sobre si mesmos e sobre os demais apareciam 

marcadas por estereótipos e preconceitos. Havia, também, dificuldades como o de 

compreensão do que seria um “projeto”. De fato: como construir um projeto – uma tentativa 

de construir algo que aponta para um futuro – em um ambiente marcado pela incerteza, 

insegurança e ausência de motivação?  

 À medida que este trabalho de diagnóstico se desenvolveu, as primeiras ações visaram 

ao fortalecimento da instituição e de cada um de seus segmentos: tratou-se da formação, do 

fortalecimento dos professores e da equipe técnica. Isto derivou do dado já citado – da 

dificuldade de ocupação do lugar de autoridade – que sugeriu a necessidade de ações para que 
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cada um pudesse ocupar o seu lugar como autoridade, que possui um saber, uma experiência, 

um lugar institucional. Neste trabalho de aproximação e criação de possibilidades de 

interlocução, tentou-se dar conta de superar a relação de desconhecimento – e, desta forma, de 

medo –, que permeava as relações entre professores, destes com os dirigentes e de todos em 

relação aos alunos.  

Um ponto de partida foi a discussão sobre o lugar da potência, sobre o que seria 

possível fazer. Desta identificação saíram as linhas mestras de atuação do projeto. Nem tudo é 

possível, porém, algo é possível: a identificação deste ponto é central. Desta definição 

conjunta do que é possível, começam as definições de competências, de responsabilidades. O 

que cabe ao poder público, representado pela Secretaria de Educação? O que cabe ao diretor, 

aos alunos?  Foi fundamental, nesta reflexão, a revisão e retomada constante dos objetivos do 

projeto, identificando possibilidades e limites, retomando, a todo o momento, as competências 

e os lugares a serem ocupados por cada um dos integrantes. Se em todo trabalho de 

intervenção há limites, estes devem ser especialmente claros quando lidamos com situações 

de violência. É importante reconhecer quais são os limites que podem e devem ser superados 

e quais são os que, detectados, não dependem diretamente da intervenção da equipe do projeto 

e devem ser encaminhados.  

Há limites que existem por carecerem de políticas públicas mais gerais de reversão da 

violência. Há aqueles derivados de limites estruturais do próprio sistema de educação 

brasileiro, que se reflete, por exemplo, na remoção e troca constante das equipes das escolas.  

Há uma instabilidade estrutural no corpo de professores nas escolas brasileiras que dificulta – 

ou impede – qualquer proposta de ação que envolva um coletivo. E, como sabemos, uma 

transformação do cotidiano escolar depende exatamente da possibilidade de construção de 

coletivos, do desenvolvimento de ações coletivas. Essa questão, estrutural, tem 

consequências: cria, nas escolas, uma enorme fragmentação entre as pessoas e grupos, não 

possibilitando a construção de uma história e uma trajetória comum, de um diálogo entre os 

setores que diziam sentir-se isolados e enfraquecidos, não acreditando em qualquer 

possibilidade de mudança ou superação dos problemas das escolas. A instabilidade estrutural 

do quadro dos trabalhadores das escolas é um dado e define limites ao trabalho.  

A diversidade das estratégias montadas espelhou a concepção original do projeto 

“Cultura da Paz” que entende a escola como uma organização complexa e sujeita, portanto, a 

intervenções múltiplas para conquistar o objetivo da mudança das relações.  

Tratou-se, portanto, a partir da definição de competências, de um projeto de 

intervenção sobre todos os setores: os dirigentes da Secretaria da Educação, direção, equipe 
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pedagógica da escola, professores, funcionários, alunos e pais. Envolveu, também, 

organizações não governamentais que trabalham no apoio às escolas. Este é um tipo de 

estratégia muito relevante, pelos resultados obtidos e, principalmente, pela superação do 

isolamento da escola. Como exemplo desta estratégia de trabalho, cabe ressaltar as reuniões 

entre escolas participantes do projeto. Os participantes percebem que fazem parte de um 

movimento maior, que há experiências bem sucedidas que podem ser trocadas; é possível 

reverter um quadro de desânimo e violência. Inclusive, cabe ressaltar a justeza da escolha 

destas escolas participantes, com níveis diferentes de comprometimento e tempos já diferentes 

de intervenção. Esta heterogeneidade do grupo de escolas participantes revelou-se um ganho e 

pode ser considerado como um dos resultados do trabalho: quando se elege um grupo de 

instituições para intervenção, recomenda-se que se formem grupos de escolas com patamares 

diferentes de organização e problemas.  

As ações desenvolvidas foram, assim, elaboradas em dois níveis: 

a) aquelas que trataram do fortalecimento da equipe de professores, da equipe técnica, 

para a elaboração de propostas de melhoria das relações e resolução de conflitos no 

cotidiano escolar;  

b) aquelas que ampliaram as possibilidades de diálogo entre os diversos setores da escola 

e da escola com setores da comunidade local, quebrando o isolamento que cercava a 

escola.  

Alguns resultados imediatos são aparentemente singelos: a melhoria das condições de 

limpeza da escola, seu embelezamento, a possibilidade de que os horários pedagógicos 

fossem usados com esta finalidade e fossem produtivos, a possibilidade de que os professores 

conversassem entre si, entre si e com os alunos, com a direção. Porém, sem o estabelecimento 

destas condições mínimas, não há como mudar o ambiente escolar, construir uma “cultura da 

paz”.  

Retomando, brevemente, podemos dizer que uma política pública que vise à redução 

da violência no ambiente escolar deve considerar que: 

a) há especificidades em cada escola em relação à violência no ambiente escolar e há 

caminhos próprios para a sua superação, tanto em relação às parcerias internas e 

externas possíveis como em relação à linguagem e conteúdo do trabalho. Ignorá-las 

seria tratar os sujeitos como “coisas” e reproduzir a violência política (institucional). 

Daí a importância de um intenso e profundo trabalho de diagnóstico institucional. Ao 

mesmo tempo, é possível perceber caminhos comuns, diretrizes para a ação que 

podem ser multiplicadas;  
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b) a escola é uma instituição complexa, inserida em uma rede estatal e pública, com 

diferentes atores que devem participar. Dirigentes, diretores, equipe pedagógica, 

professores, alunos, funcionários, familiares, setores da sociedade civil, são chamados 

a ocupar o seu lugar na defesa da escola, na construção de uma escola democrática e 

inserida no desenvolvimento local, regional e nacional. Esta rede de cultura permite 

uma primeira superação da sensação de isolamento dos diversos setores que compõem 

a instituição escolar. Fundamental foi a presença de organizações da sociedade civil, 

de representantes da diretoria de ensino, apoiando e participando das ações, das 

famílias e dos encontros entre as escolas participantes, trocando experiências; 

c) as atividades propostas partiram do pressuposto do reconhecimento dos problemas 

maiores, estruturais e organizacionais, sociais e econômicos existentes, mas 

centraram-se nas ações possíveis, naquelas que estão ao alcance de todo cidadão. Estas 

ações possíveis, propostas de dentro da escola, com os grupos que se dispõem a mudar 

a escola e seu ambiente, podem ser pequenas ou humildes ações. Basicamente trata-se 

de desenvolver uma cultura de “potência” que se opõe à impotência ou à onipotência, 

da criação de “pontes”, diálogos, encontros entre as diversas pessoas da instituição. 

Foi assim que houve a possibilidade de cada um, na instituição, vir a ocupar um lugar. 

 

.  

5.3 A questão da autoridade: quando ninguém ocupa seu lugar  

 

 

A tirania moderna é multicentrada, além de substituir a autoridade pela força, 
cria um vazio de ordem, preenchido pela violência, onde os mecanismos 
educacionais deveriam funcionar. À incivilidade e à incapacidade de 
negociar, adicione-se a incapacidade de exercer compaixão ou empatia, isto 
é, de se colocar no lugar do outro. Em vez disso, a rapidez em colocar 
rótulos e em identificar os inimigos ou culpados, junto com a rapidez de 
justiçá-los através da violência. (ZALUAR, 1994, p. 261). 

 

A participação neste projeto deixou clara a importância de discutir poder e autoridade 

na educação. Uma das constatações do diagnóstico nas escolas que apresentavam queixas 

sobre violência no ambiente escolar foi a de que “ninguém ocupa o seu lugar”: o aluno não 

ocupa o seu lugar de aluno, o professor não ocupa o seu lugar de professor, os coordenadores 

não coordenam, a direção não dirige. A percepção era de ambientes abandonados, lugares de 

passagem, não lugares. 
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Porém, o que é ser professor senão ocupar um lugar? Que lugar é este, na atualidade? 

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?  

Encontramos uma interessante discussão sobre a autoridade no Brasil, em um texto de 

Alba Zaluar, que tem um título muito significativo: A Autoridade, o Chefe e o Bandido. 

Verifica a fusão do conceito de autoridade à de autoridade governamental. Quem não ouviu 

falar de “desacato à autoridade?” Constata, no país, o cruzamento entre o tipo de autoridade 

tradicional com a autoridade racional-legal, como se o pré-político houvesse entrado na 

república, fazendo com que o conceito de autoridade, entre nós, se tornasse fársico. Percebe o 

“uso indevido do termo autoridade para camuflar um poder não mais derivado do valor moral 

do superior hierárquico que acumula as funções educativas, na medida em que servem de 

exemplo para as gerações seguintes”. (ZALUAR, 1994, p. 258).  

Aqui, a autoridade confunde-se com o “chefe”, aquele cuja autoridade não induz ao 

respeito, mas consegue obediência pelo medo do seu poder. É materializada na figura de uma 

chefia despótica, que se rege por valores privados, com pouca atenção às regras da 

impessoalidade ou da justiça. Desta forma, por conta desta contaminação, hesitamos quando 

nos pedem que atuemos como autoridades. Teme-se que esta atuação esteja impregnada de 

autoritarismo, de violência, de despotismo. Daí a dificuldade em exercer um poder 

democrático, em pensar na autoridade democrática. 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.  

Porém, haveria, segundo vários autores, antagonismo entre autoridade e violência e 

entre poder e violência. Para Arendt (1973, p. 123), o poder é a capacidade não apenas de agir, 

mas de agir de comum acordo. Há uma autorização dada a uma autoridade que é 

legitimamente vista como tendo poder para agir, de comum acordo com o decidido. A 

violência, em troca, se opõe ao poder e à autoridade.  

 
O poder não necessita de justificação, sendo inerente à própria existência de 
comunidades políticas; o que realmente necessita é de legitimidade. O 
comum emprego destas duas palavras como sinônimos é tão enganoso e 
confuso quanto a identificação entre obediência e apoio. O poder brota onde 
quer que as pessoas se unam e atuem de comum acordo, mas obtém sua 
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legitimidade mais do ato inicial de unir-se do que de outras ações que se 
possam seguir. A legitimidade quando desafiada fundamenta-se a si própria 
num apelo ao passado, enquanto a justificação se relaciona com um fim que 
existe no futuro. A violência pode ser justificada, mas nunca será legítima. 
(ARENDT, 1973, p. 129) 61 

 

E a autoridade e o poder da pedagogia? A autoridade da pedagogia advém dela ser 

uma área que detém um saber sobre a criança (sobre o adolescente e o jovem) sabendo como 

governar seus corpos e suas almas, como dispor as coisas no tempo e no espaço de forma a 

alcançar seu objetivo: a boa educação.  

 
Nós, educadores que ocupamos uma posição particular na transmissão da 
cultura da sociedade [...] temos um poder e uma autoridade que nos 
transcendem como indivíduos e que estão associados à posição social que 
ocupamos. (DUSSEL; CARUSO, 2003, p. 226). 

 

A erosão do conceito de autoridade – ou o fato da autoridade, no Brasil, ser fársica – 

leva às seguintes perguntas: sabemos sobre as crianças, sobre seus corpos e almas? Sabemos 

como governar a sala de aula? Qual é o nosso prestígio social em uma época de erosão deste 

prestígio? De erosão do valor do saber, do conhecimento? Vive-se a condição de desprestígio 

ligado à condição salarial, de feminização do magistério, de falência da condição do adulto 

como alguém capaz de guiar – o jovem – a um lugar seguro. Há, ainda, algum lugar seguro? 

Para situar as alternativas que temos, traremos algumas contribuições do livro A 

invenção da sala de aula (DUSSEL; CARUSO, 2003, p. 227):  

 
A palavra autoridade vem do latim AUCTOR: aquele que causa ou faz 
crescer – portanto, fundador, autor. Vem também do francês antigo, em sua 
raiz AUGERE: incrementar. Nas duas acepções existe a idéia de uma força 
ou poder externo que provoca alguma coisa, que institui, que determina um 
sentido de mudança. Pensemos nestas afirmações: a autoridade decreta, a 
autoridade ordena, a autoridade penaliza, e a autoridade castiga [...] a 
autoridade também implica a ação de autorizar: dar permissão, deixar falar, 
sancionar como válido e legítimo.  

 

É possível continuar a explorar o termo, pensar em como podemos ser autores: de uma 

ideia, de uma música, de uma história; ser autores de um determinado modo de fazer algo. Ser 

autores de nossa própria história. Encontrar, na palavra “autoridade”, a “idade”. Pensar que, 

                                                 
61  Resumindo: em termos de política, não basta dizer que violência e poder não são a mesma coisa. Poder e 

violência se opõem; onde um deles domina totalmente o outro está ausente. A violência aparece onde o poder 
está em perigo, mas se a permitem seguir seus próprios caminhos, resulta no desaparecimento do poder. Isto 
implica em não ser correto pensar no oposto da violência como sendo a não violência; falar em poder não 
violento é uma redundância. A violência pode destruir o poder, mas é totalmente incapaz de criá-lo. 
(ARENDT, 1973, p. 132). 
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para sermos autores, é preciso ter certa idade. Estar no tempo, além de estar em determinado 

lugar. Ter idade, entre outras coisas, para reconhecer que o mundo existiu antes de nós, que 

outros autores criaram antes de nós. Supõe uma determinada relação com os saberes 

anteriores.  

Para complicar, e enriquecer um pouco mais a discussão, proponho retomar a 

classificação de tipos de autoridade, segundo os tipos de controle que exerce, de Weber 

(DUSSEL; CARUSO, 2003, p. 228). Teríamos, portanto: 

a) a autoridade tradicional, cujo fundamento é a tradição e o costume; 

b) a autoridade racional-legal, cujo fundamento é a legalidade das normas e o direito dos 

indivíduos de ocuparem postos de comando em virtude de seus méritos para ocupá-los 

(diploma, concurso); 

c) a autoridade carismática, que se baseia no vínculo entre o líder e as massas.   

É evidente que não há “tipos puros” de autoridade. Se pensarmos em nós, professores, 

como autoridades, veremos que esta função se caracteriza por possuirmos – em diferentes 

graus ou formas – elementos dos três tipos descritos por Weber: a tradicional, a racional-legal 

(que cresce nos últimos anos com as exigências de diplomas, cursos, concursos) e a 

carismática.   

Para Weber, a questão primordial da autoridade é sua legitimidade: as pessoas 

obedecem voluntariamente à autoridade porque acreditam que é justa e as levará a um lugar 

seguro. Quando a autoridade é imposta por meio da força, já não se trata de um gesto de 

autoridade e sim de uma falta de autoridade, que fracassou na conquista do apoio voluntário 

das pessoas. Esta mesma ideia aparece nos escritos sobre autoridade de Hannah Arendt 

(1973). Diz, quando tenta diferenciar, poder, violência, força, autoridade: 

 
Autoridade, que se refere ao mais ardiloso destes fenômenos, e que, 
portanto, é o termo mais maltratado, pode ser aplicado a pessoas – existe 
algo assim com a autoridade pessoal, como no caso das relações entre pai e 
filho, entre professor e aluno – ou pode ser aplicado a cargos, como no 
sentido romano nos cargos hierárquicos da igreja. Sua garantia é o 
reconhecimento incondicional daqueles que devem obedecer; não é 
necessária coação nem persuasão. (ARENDT, 1973, p. 123-124)  

 

Aquele que é autor, que causa e faz crescer, incrementa, que limita, que sanciona e 

legitima não precisa nem da persuasão nem da coação. Precisa do reconhecimento da justiça 

do seu argumento e sua legitimidade.  

São, portanto, elementos da autoridade:  

a) o saber, vinculado à tradição; 
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b) a experiência; 

c) o apoio legal, institucional. 

Estes são alguns parâmetros para que possamos pensar no poder democrático, na 

autoridade democrática, que trabalha com as tensões institucionais, sem o uso da violência ou 

o apagamento do outro. Pensar sobre a diferenciação entre autoridade e violência ou poder e 

violência permitirá que ocupemos nosso lugar, em uma educação comprometida com os 

direitos humanos e a democracia. O desafio de pensar uma autoridade democrática implica 

em primeiro lugar poder conter estas duas questões: construir certa ordem que esteja, ao 

mesmo tempo, aberta e disposta à crítica e à transformação. O desafio seria pensar em ordens 

que contenham o paradoxo da autoridade e da liberdade em uma equação que não subordina a 

segunda nem desfaça a primeira. (DUSSEL; CARUSO, 2003). 

 

 

5.4 Caminhos possíveis para a realização dos direitos humanos na educação  

 

 

A educação é um dos direitos humanos fundamentais para a realização de uma série de 

outros direitos humanos. Apenas as práticas educativas das escolas podem realizar de forma 

intensa o direito humano que nos diz que toda pessoa tem o direito de participar livremente da 

vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus 

benefícios.62 Este é o objetivo central da escola, possibilitar o acesso aos bens científicos e 

culturais produzidos pela humanidade. Da mesma forma, é nestas práticas que conquistamos o 

exercício da liberdade de expressão, do acesso à informação que possibilite o usufruto dos 

direitos civis e políticos, dos direitos sociais e econômicos. Lembrando, sempre, que cada um 

destes direitos implica em seu dever correlato posto que o direito é necessariamente universal 

e recíproco.  

As experiências de educação em direitos humanos são diversas. Tratam do acesso à 

justiça, da redução da violência e atendimento a vítimas, da luta contra a discriminação por 

idade, sexo, opção sexual, origem regional, raça. Desenvolvem projetos sobre saúde, trabalho 

e consumo, meio ambiente, de luta pela realização dos direitos econômicos e sociais. Estes 

projetos refletem a multidimensionalidade dos direitos humanos. Os direitos humanos são um 

conjunto de direitos, estreitamente relacionados entre si – indivisíveis – o que não quer dizer 

                                                 
62 Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 27. 
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que mantenham, entre si, uma relação isenta de conflitos. São os direitos civis e políticos: os 

direitos da liberdade de expressão, reunião, associação, de crença e religião, de ir e vir, de 

escolher seus representantes, de não ser torturado, de ter um julgamento justo.63 São os 

direitos econômicos e sociais: de igualdade, de um trabalho64 e vida digna, de saúde, 

previdência social, moradia e educação. São os direitos culturais e ambientais: os direitos da 

fraternidade, o direito ao desenvolvimento, à paz. São direitos que dependem uns dos outros 

para serem realizados: como poderemos assegurar o direito de todos à vida, à liberdade e à 

segurança pessoal em uma sociedade que não respeita o direito de todos a um padrão de vida 

capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar?65 

Há experiências de educação em direitos humanos nas escolas, em diferentes níveis do 

ensino fundamental e médio. Priorizam, em alguns casos, a inserção da temática nos 

conteúdos das áreas e, em outros, a transformação da gestão escolar, a construção de uma 

gestão democrática. Sustentamos que o relato da intervenção no projeto Cultura de Paz nas 

escolas é um exemplo que ilustra a necessidade de uma intervenção no cotidiano escolar.  

Trata-se do desafio de transportar o conteúdo das declarações contidas nos 

documentos escritos à vida das pessoas, alunos, professores e comunidade. Como, porém, 

desenvolver um trabalho desta natureza, contrariando aspectos culturais que parecem 

extremamente persistentes, quando contamos com escolas que se encontram em posição de 

grande fragilidade, quando há aspectos estruturais e conjunturais tão negativos para a 

realização plena e universal destes direitos?  

O projeto de intervenção citado explicitou em seu título um termo: “paz”. Para não 

correr o risco de ser mais um “discurso bonito” e inócuo, focalizou as situações vistas como 

violentas pelos atores das escolas. Foi um projeto de resistência a certo estado das coisas, um 

projeto que se opôs à ideia da violência como inevitável. Porém, qual é o significado do 

direito à paz?  

 Tratou-se de lidar com os conflitos. Significou, portanto, alguns reconhecimentos 

essenciais:  

a) o reconhecimento do conflito; 

b) o reconhecimento do outro; 

c) o reconhecimento da possibilidade de agir, de fazer, de dialogar com este outro ou com o 

reconhecimento de que podemos encontrar aliados que nos ajudem a resolver o conflito.  

                                                 
63 Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigos 11, 12, 13, 18, 19, 20. 
64 Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigos 22, 23, 24, 25.  
65 Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigos 3 e 25, respectivamente.  
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Três momentos, portanto, essenciais, nesta primeira e simples proposta de 

compreender o significado que, neste projeto, teve o termo “paz”: os conflitos existem, fazem 

parte da vida em sociedade; os outros não são o nosso inferno; somos potentes, podemos 

resolver estes conflitos. Coube, portanto, a partir desta definição simples e inicial, perguntar: 

quais são estes conflitos, quais são as relações de poder envolvidas, quem são estes outros, 

qual é a possibilidade de agirmos e com quem? O que é possível fazer? Contrapondo-se ponto 

a ponto – sombra que é – a esta definição, podemos pensar que a violência expressa a 

existência de conflitos, porém é uma tentativa de eliminação do conflito eliminando o outro 

como sujeito.  

Resumindo, a concepção de “paz” do projeto, não foi sinônimo de supressão de 

conflitos. Foi, ao contrário, a de mostrar a possibilidade de lidar com eles, de forma a abrir as 

visões e as escolas para um mundo maior, conseguir encontrar formas de superar o 

silenciamento, o isolamento, o abandono, a impossibilidade de ocupar um lugar na instituição. 

O projeto trabalhou o tempo todo em torno do eixo de “colocar em contato, conectar”. Partiu 

do pressuposto de que era necessário escolher uma ação inicial, começar a fazer, sem se 

preocupar com o tamanho ou dimensão da ação. Parte do pressuposto de que o trabalho de 

potência começa dentro da escola, depende da qualidade da relação do coletivo da escola. É 

de dentro que se transforma uma instituição. Além de conectar internamente, houve 

preocupação em conectar externamente. Enfrentou o desafio de construir coletivamente um 

lugar que pudesse orgulhar a todos que o frequentam, que pudesse ser apresentado como 

exemplo, por se opor, em seu dia a dia, a que gente fosse tratada como coisa. Lidou, desta 

forma, com a ideia de autoridade (autor): autoria de projetos, autoria de ações, recuperação de 

saberes e experiências.  

Essa ação pode ser um exemplo de uma ação de direitos humanos nas escolas. Simples 

e complexa, girou em torno de uma determinada compreensão do lugar da escola, da 

complexidade das relações da instituição escolar, verificando seus limites e possibilidades de 

atuação. Para tanto, mais do que apresentar a informação sobre os direitos (e deveres), tentou-

se uma transformação do cotidiano que permitisse que estes começassem a acontecer. Este 

movimento teve como ponto central a discussão sobre a autoridade na escola, a possibilidade 

de pensar – e ocupar – este lugar dentro de uma perspectiva democrática e de direitos 

humanos.  
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DIGRESSÃO 4 

AUTORIDADE 66 

 

 

Há mais de 20 anos trabalho em educação, de uma ou de outra forma. De uma ou de 

outra forma quer dizer: em sala de aula, com crianças, ou no governo, em projetos de políticas 

públicas, ou na universidade.  

Isso significa que há mais de 20 anos, quase que diariamente, ocupo um lugar. Um 

lugar no espaço e no tempo. Exponho meu corpo a um grupo de pessoas. Expor o corpo é 

expor sua vulnerabilidade. Sua fragilidade. Ocupar um lugar e expor o corpo é algo difícil, 

algo que mobiliza. Lembrei-me, há pouco, de um colega de serviço público, que, por acaso, 

em determinado momento, precisou ocupar um cargo de diretor interino. Ele dizia, para quem 

quisesse ouvir, como detestava estar ocupando aquele lugar, expondo seu corpo: sua ambição, 

naquele trabalho, era permanecer invisível. Pois o lugar de autoridade cria uma posição de 

vulnerabilidade. Nós, como professores, expomos nosso corpo, ocupamos um lugar – no 

espaço e no tempo – diariamente.  

Perguntei a colegas mais experientes da universidade se algum dia passava o frio no 

estômago, o nervosismo que antecede cada aula que damos: disseram que não. Quem não se 

lembra do aconchegante que é estar do lado de lá – no lugar do aluno. Quem não se lembra 

como é difícil transpor este espaço e passar para o lado de cá. Ocupo também um lugar como 

mãe, há 20 anos: também é um lugar que se conquista cotidianamente, que expõe nossas 

fragilidades e dúvidas. Um papel sem roteiro.  

Quando comecei minha vida universitária, foi na Faculdade de Medicina. Um dos 

pensamentos que me acompanhou quando escolhi medicina foi o de que era um lugar 

menos exposto: de certa proteção. Recordo como era consolador, desde o primeiro ano, o 

uso do avental branco. Quando vestíamos o avental, nos sentíamos, de alguma forma, 

protegidos: pela tradição, pela força da instituição, pelo poder que ela detinha e que nos 

contaminava, independentemente de nossa fragilidade ou impotência individual. Como 

fazer com que nosso frágil corpo não sofra violência, quando exposto, quando ocupa um 

lugar – separado?  

Eu fiquei preocupada quando fui convocada para discorrer sobre autoridade: qual era a 

minha autoridade para falar sobre autoridade? Tema tão difícil e que parece que escorrega o 

                                                 
66  Palestra no CEU Butantã, Seminário de Formação de Professores em Direitos Humanos, 2004.  
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tempo todo. Como ocupar um lugar de autoridade para falar com autoridade sobre exatamente 

o tema mais preocupante para todos nós: o tema da autoridade? Mas, obedeci.  

Obedeci e estudei, me preparei e ocupei um lugar, com o risco que isto implica – 

de errar.  

Decidi discutir com vocês, do ponto de vista sociológico, algumas relações entre 

autoridade e poder; poder e violência. E a situação no Brasil, em relação à autoridade, vendo o 

que nossa situação peculiar em relação à autoridade repercute em nossa possibilidade de 

ocupar um lugar como autoridades na escola.   

 Posso iniciar contando um trabalho que faço com os meus alunos com trechos do livro 

de Lewis Carroll, As aventuras de Alice através do espelho e o que ela encontrou lá. Gosto 

muito do encontro da Alice com o Humpty Dumpty. Ele é o guardião das palavras. O dono do 

sentido das palavras. Ele (Humpty Dumpty) nos diz que a palavra “glória” significa 

“argumento arrasador”, o que é questionado por Alice. Vejamos o diálogo: 

 
Quando uso uma palavra – disse Humpty Dumpty em tom escarninho – ela 
significa exatamente aquilo que eu quero que signifique... nem mais nem menos. 
A questão – ponderou Alice – é saber se o senhor pode fazer as palavras 
dizerem coisas diferentes. 
A questão – replicou Humpty Dumpty – é saber quem é que manda. É só isso.  
 

Este é, talvez, um problema principal que temos: quem é que manda? Como se 

manda? Quem nos dá o mando? Como mantenho o mando? Como conquisto o mando?  

No livro Invenção da sala de aula (DUSSEL; CARUSO, 2003), nos é dito que a 

palavra autoridade vem do latim AUCTOR, aquele que causa ou faz crescer, aquele que é 

fundador, aquele que incrementa, que institui uma mudança. A autoridade é aquele que 

autoriza, deixa falar, autoriza aquele sentido como válido e legítimo (DUSSEL; CARUSO, 

2003, p. 227).  

Com os meus alunos, eu brinco ainda mais com a palavra: tento, como Humpty 

Dumpty, desvesti-la, deixá-la o mais nua possível. Ser autor: de uma ideia, de uma música, de 

uma história; ser autor de um determinado modo de fazer algo. Ser autor de nossa própria 

história; ser autor. E ter idade. Autor + idade = autoridade. Para poder ser autor é preciso ter 

certa idade. Estar no tempo, além de estar em determinado lugar. Se saber vivendo. Ter idade, 

entre outras coisas, para saber o que outros autores criaram antes de nós. Supõe uma 

determinada relação com os saberes anteriores. É, mais do qualquer outra coisa, uma 

possibilidade aberta.  

Seguindo Max Weber (1864-1922), vemos que, na própria palavra “autoridade”, 
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aparecem as características do tipo de autoridade tradicional, baseada na força das tradições 

herdadas e do costume que legitimam os caminhos seguros propostos; também da autoridade 

racional legal, que conquistou, com  o tempo e o esforço, sua posição num quadro formal; a 

da autoridade carismática, que guia, institui o novo, promove a mudança. É evidente que não 

há “tipos puros” de autoridade. Se fossemos pensar em nós, professores, como autoridades, 

veríamos que esta se caracteriza por possuir elementos dos três tipos descritos por Weber: a 

tradicional, a racional-legal (que cresce nos últimos anos com as exigências de diplomas, 

cursos, concursos) e a carismática, que também aparece.  

Para Weber, a questão primordial da autoridade é sua legitimidade: as pessoas obedecem 

voluntariamente à autoridade porque acreditam que seja justa e que as levará a um lugar seguro. 

Quando a autoridade é imposta por meio da força, já não se trata de um gesto de autoridade e sim 

de uma falta de autoridade, que fracassou na conquista do apoio voluntário das pessoas.  

Esta mesma ideia aparece nos escritos sobre autoridade de Hannah Arendt. Diz, 

quando tenta diferenciar poder, violência, força, autoridade: pensa a autoridade como o mais 

ardiloso dos fenômenos, difícil de definir, difícil de reconhecer. Esse reconhecimento 

acontece quando é obedecida, sem o uso da coação ou da persuasão. Se o modo mais seguro 

de miná-la é a risada, diferencia-se da violência, pois esta, se pode desfazer ou matar uma 

autoridade, não consegue constituí-la.   

Só para voltar para a história de Humpty Dumpty, aquele que dá o sentido às palavras, 

não há antagonismo entre autoridade e poder e sim entre autoridade e violência e poder e 

violência. Para Arendt, o poder é a capacidade não apenas de agir, mas de agir de comum 

acordo – há uma autorização dada a uma autoridade que é legitimamente vista como tendo 

poder para agir, de comum acordo com o decidido. A violência, em troca, se opõe ao poder e à 

autoridade. Assim, aquele que é autor, que causa e faz crescer, que incrementa, que limita, que 

sanciona e legitima não precisa nem da persuasão nem da coação. Precisa do reconhecimento 

destas características, do convencimento via argumentos racionais, da justiça do seu 

argumento e sua legitimidade.  

O que fazer?  

Violência, desrespeito, fragilidade, medo. Meu diploma basta? Minha experiência de 

vida basta? Nada disso é óbvio.  

Nossa tarefa implica em uma conquista cotidiana: junta saber, experiência e o 

reconhecimento de certo anseio de conduzir aqueles que estão comigo para um lugar seguro. 

Porém, há lugares seguros? Como conduzir a um lugar seguro (um lugar ao sol) se não sei se 

estes existem? Como educar na incerteza, educar na possibilidade?  
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Desafio cotidiano para nós, que expomos nosso corpo, que estamos no face a face, na 

frente dos conflitos. Quais são os apoios que teremos?  

Talvez pensá-los múltiplos e coletivos, como forma de superar a vulnerabilidade. 

Talvez pensá-los no saber (em sua busca constante), na certeza da importância daqueles que 

nos precederam, na generosidade em apresentá-los aos que chegam ao mundo, na franqueza 

em compartilhar a angústia da não existência de lugares seguros, mas da possibilidade de 

viver nas encruzilhadas e construir um lar.  
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CAPÍTULO 6 – QUEM SABE? REFLEXÕES SOBRE A 

POSSIBILIDADE DE UMA ESCOLA JUSTA67 

 

 

6.1 Violência e justiça 

 

 

O tema? Violência nas escolas! A proposta? Talvez para sair da sensação de eterna 

repetição que, por momentos, nos invade em relação ao tema, tentaremos elaborar a relação 

entre violência e justiça (injustiça) e pensar, além dos diagnósticos necessários, mas, 

principalmente, muito além do pânico cotidiano que nos cerca, imaginar, talvez, uma escola 

sem violência, uma escola justa. Quem sabe? Talvez essa inversão possa ser útil, essa inversão 

de perspectiva que vai na contramão, no contrapelo, no arrepio, talvez possa ser útil. Este 

texto recupera um pouco da discussão que desenvolvi em meus cursos de graduação do curso 

de Pedagogia de 2006 e 2007, em torno da pergunta: o que é uma escola justa? A relação entre 

justiça e violência aparece explicitada na seguinte definição, que nos diz que “violento” é 

aquilo que é contrário ao direito e à justiça:  

 
Violência significa: 1) tudo o que age usando a força para ir contra a 
natureza de algum ser (é desnaturar); 2) todo ato de força contra a 
espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém (é coagir, constranger, 
torturar, brutalizar; 3) todo ato de violação da natureza de alguém ou de 
alguma coisa valorizada positivamente por uma sociedade (é violar); 4) todo 
ato de transgressão contra o que alguém ou uma sociedade define como justo 
e como um direito.  (CHAUI, 1999, p. 5). 
 

 Seria possível imaginar uma escola justa, que se realiza como um direito, e que, assim, 

se opõe à violência? É possível imaginar uma escola justa numa sociedade injusta? Em 

exercício de imaginação (de liberdade), as(os) alunas(os) consideraram, no primeiro dia do 

curso, que a escola justa seria aquela livre/democrática/inclusiva/pluralista/acolhedora/aberta 

aos questionamentos/que valoriza o professor/com papéis definidos/igualitária/flexível/com 

autonomia/pública/laica/sem preconceito/reflexiva/curiosa/utópica.   

Porém, o que é justo, o que é justiça e qual é a relação entre esses termos e a 

educação? Como ocorre esta definição?  

Para iniciar, cabe uma breve retomada sobre qual seria a relação entre escola/educação 

                                                 
67  Schilling (2008d). Este artigo também foi modificado.  
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e violência. Para Adorno 68, a principal tarefa da educação seria a de construir um mundo que 

pudesse opor-se a novos Auschwitz, ou seja, caberia à educação a recusa da violência. Tal 

oposição, tal recusa implicaria em poder construir novas palavras para opor-se à banalidade 

do mal, ao terror. Mesmo que estas palavras sejam a da anti-poesia, o do pensar-se contra si 

mesmo.69 Seria, assim, tarefa da educação mobilizar-se a favor da justiça e da realização do(s) 

direito(s), para recusar a violência.  

Em tempos difíceis para todos os que trabalhamos com educação, talvez o maior 

desafio seja o do debate sobre como unir a reflexão sobre os tempos contemporâneos, sobre a 

violência, com o conceito de cidadania democrática que pressupõe uma constituição de 

prováveis sujeitos éticos, livres, dotados de palavra, racionais e sensíveis, com direito a ter 

direitos. Esta utopia estará definitivamente comprometida? Como fazer para que o nosso 

cotidiano não seja povoado de lugares que emudeçam, e que, ao contrário, contemple as 

várias possibilidades de discursos, o debate, o dissenso e a fala sobre o que preocupa e o que 

nos acontece no espaço público e em público? Como trazer para a escola a temática dos 

direitos humanos, o que implica na política, na tensão entre igualdade e diferença, entre os 

vários grupos de direitos e deveres? O que seria, em suma, uma escola justa? 

 

 

6.2 Uma escola justa em uma sociedade injusta?  

 

 

Uma primeira questão a ser debatida: se a sociedade é desigual e injusta, é possível 

sequer imaginar uma escola igualitária e justa?  

Seria possível imaginar que as funções da escola, de integração, distribuição e 

subjetivação, não reproduzissem cega e mecanicamente os preconceitos, a pobreza e a 

injustiça da sociedade em geral?  

Indo além: o que acontece hoje com as escolas, vistas por muitos analistas como 

perdendo sua centralidade em relação a estas funções, vivendo, assim, como outras 

instituições centrais da modernidade, situações de crise? A escola, como meio de 

confinamento central (quando universalizada), que, ao definir e inventar um lugar – a infância 

                                                 
68  ADORNO, Theodor. A Educação após Auschwitz. Disponível em: 

<http://www.educacaoonline.pro.br/index.php?option=com_content&view=article&id=179:educacao-apos-
auschwitz&catid=11:sociologia&Itemid=22>. Acesso em: 25 fev. 2012. p. 1-8.  

69  Ver Educação e crise, ou as vicissitudes do ensino, de Shoshana Felman (2000), artigo do livro Catástrofe e 

Representação, de Nestrovski e Seligmann-Silva. 
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e a adolescência –, com seus tempos específicos de preparação (aposta no futuro), de 

modelagem dos imaturos em um meio separado dos adultos, ao concentrar, distribuir no 

espaço, com sua ordenação específica do tempo, com sua forma tão peculiar, com suas 

disciplinas/disciplina, tão eficazes em alguns momentos históricos na produção dos homens e 

mulheres necessários para uma sociedade, estaria passando por crises de seus modelos, 

parecendo hesitante, perdendo funções.  

 Que lugar a escola pode ocupar, na sua tarefa de reprodução da sociedade (tal como é), 

quando esta sociedade parece revolucionar-se novamente, mudar seus regimes de controle 

social e de produção dos sujeitos? Pensamos com Deleuze (2006, p. 220):  

 

Não se deve perguntar qual é o regime mais duro, ou o mais tolerável, pois 
em cada um deles que se enfrentam as liberações e as sujeições. Por 
exemplo, na crise do hospital como meio de confinamento, a setorização, os 
hospitais-dia, o atendimento a domicílio puderam marcar de início novas 
liberdades, mas também passaram a integrar mecanismos de controle que 
rivalizam com os mais duros confinamentos. Não cabe temer ou esperar, mas 
buscar novas armas.  

 

 Para que os impasses dos debates atuais não nos paralisassem, resolvemos trabalhar 

com uma pergunta que consideramos chave: “há alguma coisa que pode ser feita agora?” 

(APPLE, 1989, p. 181). Esta pergunta nos permite pensar – não nos cabe temer ou esperar – e, 

assim, buscar novas armas. Perceber que estes momentos de crise também são aqueles em que 

há possibilidades de liberdade antes não percebidas. Retomamos, na discussão sobre o lugar 

da escola, com sua função de reprodução da sociedade, as possibilidades que esta tem de 

“produção”, de “resistência”. Se é verdade que o sistema educacional tende a reproduzir as 

desigualdades (e as injustiças) sociais, econômicas, culturais, esta reprodução nunca se faz 

sem conflitos e contradições.  

 
Mesmo quando a educação “funciona” para sustentar a manutenção de nosso 
presente modo de produção, as razões disso são altamente mediadas e 
sempre envolvem mais do que simples funcionalidade. Em grande parte, isso 
se deve ao fato de que não se pode ler a cultura e a política como se fossem 
imagens especulares que passivamente refletissem os interesses da classe 
dominante. (APPLE, 1989, p. 181).  
 

E mais:  

 
[...] se vemos a cultura e a política como locais de lutas, então o trabalho 
contra-hegemônico dentro dessas esferas torna-se muito importante. Se a 
forma e o conteúdo culturais e o estado (assim como a economia) são 
inerentemente contraditórios, e se essas contradições são experenciadas na 
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própria escola, por professores e alunos, então a gama de ações possíveis 
amplia-se consideravelmente. [...] Embora seja importante compreender que 
as escolas contribuem para reproduzir relações de gênero e as relações 
sociais de produção, elas também historicamente reproduzem, ‘por detrás de 
suas costas’, formas específicas de resistência. (APPLE, 1989, p. 182).  
 

 Se o registro teórico é outro, buscamos, com lucidez, exatamente o espaço que 

precisávamos, que nos permite perceber, ao lado, junto, sob as determinações, a possibilidade 

da ação humana, da liberdade, da produção do novo. Pode-se, então, dizer, sem ingenuidade 

nem ufanismo, que sim, é possível que se produzam efeitos de igualdade, democracia, justiça 

em uma dada relação social, na sociedade que também é produtora e reprodutora das 

desigualdades e das injustiças. Sem esquecer, claro, que “não podemos perder de vista que o 

fator de igualdade essencial é antes de tudo a redução das próprias desigualdades. Nenhuma 

escola consegue, sozinha, produzir uma sociedade justa.” (DUBET, 2004, p. 545). 

 

 

6.3 O que seria a escola justa: a contribuição de Dubet 

 

 

As(Os) alunas(os) se perguntavam: o que é justiça, o que é ser justo? Qual a relação 

entre democracia e justiça? Uma escola democrática é uma escola justa? Qual a relação entre 

justiça, diferenças, diversidade, desigualdade? A justiça pressupõe igualdade?  

Dubet (2004), em seu artigo O que é uma escola justa, nos permitiu organizar um 

pouco os debates. Haveria, de forma irredutível, tensões entre algumas questões: 

igualdade, diferença. Paira, no debate, a ideia de que esta tensão – mesmo irredutível – 

seria mais bem resolvida em uma sociedade com democracia e numa escola onde se 

pudesse decidir coletivamente sobre como viveremos juntos naqueles dias, naquelas horas. 

Haveria, então, relação entre justiça e democracia, pois um governo democrático, na 

escola, auxiliaria no equacionamento da tensão entre igualdade e diferença. Dubet nos 

ajudou a entender que as respostas aos dilemas que cercam a ação justa e a busca por uma 

escola justa não são formuladas de uma vez para sempre, nem há uma solução perfeita, 

resultando de uma “combinação de escolhas e respostas necessariamente limitadas” 

(DUBET, 2004, p. 540). 

Os dilemas são assim organizados, quando o autor elenca os termos do que faria uma 

escola ser justa:  

1) ser puramente meritocrática, com uma competição escolar justa entre 
alunos social e individualmente desiguais? 
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2) compensar as desigualdades sociais, dando mais aos que têm menos, 
rompendo assim com o que seria uma rígida igualdade? 
3) garantir a todos os alunos um mínimo de conhecimentos e competências? 
4) preocupar-se principalmente com a integração de todos os alunos na 
sociedade e com a utilidade de sua formação? 
5) tentar fazer com que as desigualdades escolares não reproduzam as 
desigualdades sociais? 
6) permitir que cada um desenvolva seus talentos específicos, 
independentemente de seu desempenho escolar? (DUBET, 2004, p. 540). 
 

 Se todas estas formulações são importantes para a definição da escola justa, estas são 

internamente contraditórias: dilemas e mais dilemas... como agir? Cada uma das propostas 

acima listadas tem sua importância na ação da escola e tem seus limites.  

 O princípio meritocrático permitiria que, tendo como ponto de partida a igualdade de 

tratamento (dou o mesmo a todos, todos têm igualdade de oportunidades), cada qual se 

destacasse, a partir de seu esforço individual, e chegasse até onde fosse possível. Supõe a 

igualdade de acesso e, principalmente, a igualdade de oportunidades, ou seja, um ensino de 

qualidade para todos. Este princípio, no Brasil, é profundamente afetado pela desigualdade social. 

Mesmo sem considerar a heterogeneidade do sistema escolar, com sua rede privada e pública, 

pensando apenas nas escolas públicas, há uma enorme diferença entre as escolas: exatamente o 

princípio meritocrático faz com que os melhores professores possam escolher as melhores 

escolas, deixando para os professores com menor formação a difícil tarefa de ensinar em escolas 

menos valorizadas. Como resultado, temos escolas pobres para pobres, minando o princípio da 

igualdade de oportunidades. A escola, assim, trata pior os menos favorecidos.  

 
Quanto mais favorecido o meio do qual o aluno se origina, maior sua 
probabilidade de ser um bom aluno, quanto mais ele for um bom aluno, 
maior será sua possibilidade de aceder a uma educação melhor, mais 
diplomas ele obterá e mais ele será favorecido. (DUBET, 2004, p. 543). 
 

Além das diferenças entre as pessoas, o sistema meritocrático deixa de lado as 

diferenças entre os sexos e os grupos sociais, transformadas, pela ação da escola, em 

desigualdades escolares e, novamente, em desigualdades sociais, econômicas e culturais. Os 

“vencidos”, neste sistema, serão vistos como os únicos responsáveis pelo seu fracasso (pois 

estiveram, teoricamente, claro, em um ambiente de igualdade de oportunidades e não 

souberam aproveitá-las).  

Conhecemos muitos casos que ilustram esta produção: são aqueles que consideram 

que não “tem cabeça para aprender”, que, em muitos casos, se colocam na posição daqueles 

que não ousarão sonhar na continuidade de seus estudos. Que, também, se socializarão 

paralelamente e contra a escola, lugar para eles identificado com o seu fracasso.  
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Dubet, porém, questiona sobre se devemos abandonar o critério meritocrático, baseado 

na igualdade. Propõe algumas correções para este princípio, que poderiam produzir efeitos de 

mais justiça: cuidar para que exista igualdade na oferta escolar, evitar trapacear (confirmar 

“destinos sociais”), cuidar para que todos os competidores conheçam as regras do jogo (o que 

não é óbvio, pois as regras escolares só são familiares para aqueles alunos que já provêm de 

famílias escolarizadas), garantir o acesso e combinar este princípio a outros, derivados de um 

olhar sobre as diferenças: “para obter mais justiça, seria preciso, portanto, que a escola levasse 

em conta as desigualdades reais e procurasse, em certa medida, compensá-las” (DUBET, 

2004, p. 545).  

Seria importante combinar o princípio da meritocracia com o da discriminação 

positiva, evitando, porém, a criação de guetos de cultura. Esta combinação da igualdade com 

políticas compensatórias derivadas da compreensão de que de fato não há uma igualdade de 

condições, se traduziria em atividades e ações como os estudos dirigidos, as atividades 

esportivas e culturais, a preocupação com a estabilidade e boa qualidade das equipes 

educacionais nos bairros mais pobres, a preparação específica para concursos e exames. Estas 

políticas compensatórias, porém, se conseguem uma maior igualdade de luta para aqueles 

setores identificados como em situação de desigualdade, geram novos conflitos com os quais 

a escola precisa lidar.  

Outras alternativas, que proporiam que “a justiça do sistema escolar pode ser medida 

pelo modo como trata os mais fracos” (DUBET, 2004, p. 546), seriam aquelas que garantiriam a 

aquisição de um mínimo comum, a aquisição de competências elementares. Porém, como 

definir este mínimo? Haveria que combinar estes elementos com a preocupação, por parte da 

escola, com a utilidade de seus estudos, com a formação profissional de seus alunos.  

 São dilemas e possibilidades que permeiam a ação das escolas, mas que derivam de 

uma confiança primeira, na existência de espaços (como dizia Apple) de independência entre 

as esferas que fazem com que as escolas não reproduzam cegamente as desigualdades e 

injustiças sociais.  

 
A escola cria suas próprias desigualdades, a economia cria suas próprias 
desigualdades, a cultura cria suas desigualdades, a política cria suas 
desigualdades... as desigualdades de cada um desses domínios podem e 
precisam ser combatidas. Mas há desigualdades e injustiças novas quando as 
desigualdades produzidas por uma esfera de justiça provocam 
automaticamente desigualdades em outra esfera. (DUBET, 2004, p. 549).  
 

Um sistema justo deveria assegurar certa independência entre estas esferas. Dubet 

sugere que esta independência pode existir e as ações justas – ou que tendem a não reproduzir 



 132 

mecanicamente a injustiça – deveriam comportar uma combinação das ações listadas: modelo 

meritocrático, discriminação positiva, acesso a bens escolares fundamentais, um mínimo 

escolar, utilidade dos diplomas, velar para que as desigualdades escolares não reproduzam as 

desigualdades sociais, tratar bem os “vencidos”.  

 

 

6.4 A justiça (na escola) como reconhecimento (da diferença) com 

redistribuição/igualdade (de saberes) e paridade de participação 70 

 

 

Estas tensões são amplamente trabalhadas por Nancy Fraser em artigo de 2007: 

Reconhecimento sem ética?. Se Dubet nos permite compreender os termos em que se 

traduzem na educação escolar as tensões entre igualdade e diferença, Fraser propõe um 

modelo para superar – pelo menos como um guia teórico e metodológico de ação – os 

modelos dicotômicos usuais e encontrar uma possibilidade de pensar a justiça como 

reconhecimento (da diferença) e como distribuição/redistribuição (igualdade). Retomaríamos, 

assim, com outra base teórica, os dilemas da escola que são permeados pela tensão irredutível 

entre igualdade e diferença e que, dependendo de como são tratados, podem auxiliar a pensar 

em uma escola justa, sem violência, ou agravam a situação de violência e injustiça.  

Fraser (2007, p. 2) parte, em sua análise, da constatação do divórcio existente no 

debate teórico entre reconhecimento (da diferença) e redistribuição (a busca pela igualdade):  

 
Em alguns casos, além disso, a dissociação tornou-se uma polarização. 
Alguns proponentes da redistribuição entendem as reivindicações de 
reconhecimento das diferenças como uma “falsa consciência”, um obstáculo 
ao alcance da justiça social. Inversamente, alguns proponentes do 
reconhecimento rejeitam as políticas redistributivas por fazerem parte de um 
materialismo fora de moda que não consegue articular nem desafiar as 
principais experiências de injustiça. Nesses casos, realmente estamos diante 
de uma escolha: redistribuição ou reconhecimento? Política de classe ou 
política de identidade? Multiculturalismo ou igualdade social?  
 

Esta dicotomia é muito claramente reconhecida na polêmica sobre as ações afirmativas 

ou cotas para grupos específicos no Ensino Superior. O debate oscila entre a demanda por 

igualdade (com a melhoria geral da escola pública) e o reconhecimento da diferença (com a 

promoção de meios compensatórios imediatamente). Essa dicotomia também aparece na 

                                                 
70  Trecho do texto de Schilling (2010b), Violência na escola: reflexões sobre justiça, igualdade e diferença, 

capítulo do livro Violência, Indisciplina e Educação, organizado por Henning e Abbud.   
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análise de Dubet (2004), quando invoca a meritocracia (que pressupõe uma igualdade de 

condições e oportunidades comuns) e a diferença/reconhecimento de que essa igualdade de 

condições e oportunidades não é uma realidade por meio de ações afirmativas.  

Fraser (2007, p. 4), mudando a perspectiva analítica do reconhecimento para o de 

status social, como meio de introduzir o conceito de paridade social – igualdade de 

participação na vida social – infere a necessidade de políticas – justas – que visem a superar a 

subordinação de algum grupo social: “as reivindicações por reconhecimento no modelo do 

status procuram tornar o sujeito subordinado um parceiro integral na vida social, capaz de 

interagir com os outros como um par”.  

A norma da paridade participativa invocada justificaria reivindicações por 

reconhecimento nas condições de um pluralismo valorativo que permitiria a busca por estima 

social sempre e quando essa busca seja em direção a uma maior paridade de todos os grupos 

envolvidos. Bauman (2003, p. 74) segue a mesma linha de análise quando critica a busca por 

reconhecimento independentemente da busca e da luta por redistribuição (de poder, de 

riqueza, de cultura e saber, ou seja, mais igualdade): “o reconhecimento do direito humano, o 

direito de lutar pelo reconhecimento, não é o mesmo que assinar um cheque em branco e não 

implica numa aceitação a priori do modo de vida cujo reconhecimento foi ou está para ser 

pleiteado”.  

Para dar conta desses dilemas, Fraser propõe uma concepção ampla de justiça que trata 

a distribuição e o reconhecimento como duas distintas perspectivas/dimensões. A partir do 

conceito de paridade de participação,  

 
De acordo com essa norma, a justiça requer arranjos sociais que permitam a 
todos os membros (adultos) da sociedade interagir uns com os outros como 
parceiros. Para que a paridade da participação seja possível, eu afirmo que, 
pelo menos, duas condições devem ser satisfeitas. Primeiro, a distribuição 
dos recursos materiais deve dar-se de modo que assegure a independência e a 
voz dos participantes. Essa eu denomino a condição objetiva da paridade 
participativa [...] ao contrário, a segunda condição requer que os padrões 
institucionalizados de valoração cultural expressem igual respeito a todos os 
participantes e assegurem igual oportunidade de alcançar estima social. 
(FRASER, 2007).  
 

Agora, como distinguir aquelas reivindicações por reconhecimento justificadas das 

injustificadas, para não cair no risco, como alerta Bauman, de “assinar um cheque em 

branco”, que nos faria cair em um relativismo absoluto? No caso, o que separaria uma 

reivindicação justificada de uma não justificada seria novamente a norma da paridade 

participativa, que não pode criar uma nova relação de subordinação.    
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Outro problema que se acrescenta a essa análise é o de que se todas as disparidades 

são sempre injustas ou se há a possibilidade de pensarmos em disparidades justas. Aqui 

voltamos às questões escolares levantadas por Dubet (2008), em seu livro sobre a escola 

justa, quando trata da meritocracia. Caso estejam asseguradas as condições objetivas, a 

igualdade básica de oportunidades, as disparidades que emergem no exercício da vida 

escolar seriam disparidades justas. Seriam disparidades derivadas de talentos, esforço, 

dedicação. Porém, como assegurar essa igualdade? Novamente aqui voltamos à ideia da 

educação como um direito humano, que pode e deve assegurar que todos e todas (em sua 

diferença) tenham acesso irrestrito (igualdade) aos bens culturais e científicos produzidos 

pela humanidade.  

A proposta de Nancy Fraser, que pode ser deslocada para o âmbito da discussão da 

educação escolar em seu desafio de vencer a violência, é a da paridade de participação, que 

nos leva ao conceito de democracia ampliada. É verdade que há diferenças naqueles que 

compõem aquele coletivo e elas não devem ser ignoradas. Porém, caminhar no sentido de 

uma ampliação da democracia, da paridade da participação pode auxiliar exatamente para 

detectar os conflitos que permeiam esse cotidiano e que, ao serem ignorados 

sistematicamente, criam e recriam a desigualdade e a injustiça social.   

Estas são algumas considerações sobre as relações entre violência, justiça/injustiça e 

educação, que podem iniciar um debate sobre essa escola que queremos e podemos construir, 

que recuse a violência em seu cotidiano. Um caminho a ser trilhado é o da realização da 

educação como um direito, com suas faces de igualdade e diferença e de uma escola justa, que 

consiga agir nessa tensão.  

 

 

6.5 Ações possíveis: o incalculável do ofício de ensinar 71 

 

 

Justiça é tratar com igualdade, mas não indiferença. É quando há igualdade 
de direitos e oportunidades. Quando há direitos respeitados, não apenas dos 
alunos, mas dos professores. Quando garante todos os direitos do ser 
humano. Uma escola justa pode ser aquela onde as coisas são decididas 
coletivamente. (Alunas(os) de Sociologia II e Educação e Atualidade, 2007) 
 

Além das discussões formalizadas, na tentativa de construir um marco teórico para 

como lidar com os dilemas postos pela possibilidade de práticas justas, todas(os) as(os) 

                                                 
71  Faço menção aos textos de Estanislao Antelo, citados nas referências.  



 135 

alunas(os) disseram que a escola justa se preocuparia/encontraria a possibilidade de lidar com 

os seguintes dilemas, estabelecer as seguintes relações, que envolveriam a todos: 

a) acesso/permanência;  

b) acesso ao conhecimento/qualidade;  

c) que conheça seus alunos/respeitar o sujeito. 

 Cabe marcar que a terceira questão por eles levantada é básica para que se possa dar 

conta dos desafios concretos de práticas justas: que o professor conheça seus alunos! Os 

alunos: nossos grandes desconhecidos! Este é um resultado recorrente nas pesquisas com 

escolas com queixas de violência. Quem são estes jovens que não aderem à forma escolar, que 

nos questionam, que perguntam sobre a utilidade dos estudos, que nos desafiam no cotidiano 

pois não sabemos o que dizer quando perguntam: o que você quer que eu faça, pois as regras 

não são claras, parece que os “destinos sociais” já estão predeterminados, o esforço não vale, 

não há como ter interesse e paixão por uma atividade que parece burocrática, que me 

desqualifica? Estamos lá, quase todos, cinco dias por semana: o que preencherá nosso tempo? 

Como descobrir a alegria e o prazer e o desafio do conhecimento? Quem são eles?  

 Todas(os) também consideram importante, a partir deste conhecimento, aceitar o 

desafio das diferenças, se relacionando, trocando, mudando de lugar, permitindo que nos 

tornemos distintos daquilo que somos: 

– equidade/ações afirmativas/pluralidade cultural/respeito à diversidade/valorização dos 

talentos individuais e de grupos/relacionar-se com grupos/participação/comunidade.  

 Mas isso é pouco, há um cotidiano que é preciso rever: 

– rever a avaliação, progressão continuada/inclusão/diálogo/participação nas decisões/respeito 

aos professores/participação dos professores nas decisões/fortalecer a figura do professor em 

sua relação com a justiça (o professor justo)/discutindo as relações de poder da escola/com 

número de alunos reduzido/adequadas condições de trabalho/salários/com professores bem 

formados e remunerados.  

 Os professores são também os nossos grandes desconhecidos, exigidos por todos, 

criticados, em formação (permanente), com seus saberes permanentemente questionados. 

Nada acontecerá sem o seu fortalecimento, sua possibilidade de se construir como uma 

autoridade (por seu saber e sua experiência e sua capacidade de justiça). Para tanto, quem 

sabe isso se traduz em melhores condições de trabalho?  

 Porém a tentativa de imaginar efeitos de justiça, escolas mais justas, passa também 

pelo currículo, pelos saberes, pela paixão pelo conhecimento: 

– currículo com parte diversificada/desvinculada da ideia de vestibular/que ofereça todas as 
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possibilidades/fim das matérias “desvalorizadas”/com conexão com a realidade/um sonho 

coletivo (produtivo)/um projeto comum/que prepara para a vida pública/trabalha com o 

espírito crítico/que a diversidade sirva para a qualidade/que garante igualdade de direitos e 

oportunidades/cobra responsabilidades individuais e coletivas/com possibilidade de 

liberdade/sem repressão, humilhação/segue os preceitos constitucionais/não reproduz as 

desigualdades sociais. 

 O centro: a paixão e o interesse. Utopia? Quem sabe? Talvez tenha sido útil este 

exercício de imaginar a contraposição entre violência & justiça, a possibilidade de banir a 

violência do cotidiano escolar pensando na escola justa.  
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CAPÍTULO 7 – PRIMEIROS RESULTADOS DE UMA PESQUISA, A 

ESCOLA JUSTA 

 

 

“Quem pretenderá ser justo poupando-se da angústia?” 
(DERRIDA, 2007, p. 39). 

 

 

No projeto que teve como título “Direitos Humanos, justiça e violência: percepções 

sobre a escola justa”72, tratou-se de pesquisa que teve como objetivo geral articular a discussão 

sobre a redução/tratamento da violência no ambiente escolar com a temática dos direitos 

humanos, tendo como foco a construção de uma escola justa. Para tanto se propôs um estudo 

que sistematizou os debates contemporâneos sobre o tema, com ênfase na tensão entre 

igualdade/diferença, como elemento-chave para a construção de uma ideia de justiça; realizou-

se, também, um estudo sobre as pesquisas existentes sobre justiça, percepções de 

justiça/injustiça nos vários âmbitos da sociedade brasileira, com ênfase nas pesquisas que tratam 

esse tema no cotidiano escolar; desenvolveu uma pesquisa empírica sobre as percepções de 

alunas(os) da pedagogia da FEUSP e outra com professores e alunos de uma escola da rede 

pública – Ensino Médio – da cidade de São Paulo sobre o que seria uma escola justa.  

Michel Foucault (2010) nos auxiliou na organização da perspectiva metodológica do 

trabalho a partir de sua análise dos “focos de experiência” ou “matrizes da experiência”, 

principalmente na primeira parte da pesquisa, em sua vertente das formas de um saber possível.  

Os focos de experiência articulam, segundo o autor, uns sobre os outros, as formas de 

um saber possível, as matrizes normativas de comportamento para os indivíduos e os modos 

de existência virtuais para sujeitos possíveis (FOUCAULT, 2010, p. 4). Daí a impossibilidade 

de separação das vertentes, assim como sua irredutibilidade, conforme as propostas de 

Derrida (2007) em sua análise específica sobre justiça e direito, apontando para a existência 

de relações simultaneamente heterogêneas, necessárias e irredutíveis: daí a possibilidade de 

analisar as vertentes da verdade, do poder e do sujeito como campos heterogêneos e 

interpenetrados, sobrepostos e em constante tensão e deslocamento uns em relação aos outros.  

Essa perspectiva nos indica a possibilidade de um trabalho constante de interrogação e 

problematização e o uso de um conjunto de estratégias analíticas de descrição (LARROSA, 

2002, p. 37), que tem como foco o presente, como neste se apresentam teorias e práticas, 

                                                 
72  Bolsa PQ2 do CNPq, 2009-2012.  
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como são reconhecidas, modelam, são apropriadas e transformadas pelos sujeitos em seu 

cotidiano institucional.  

Cabe assinalar a importância da inclusão das leituras de Derrida (2007, 2005), Ewald 

(1993), Fraser (2008), Ricoeur (2008), Heller (1998), Arendt (2004). Estas são leituras 

centrais no debate sobre justiça e o justo, que serão incluídas, direta ou indiretamente, nas 

análises. Com certeza, autores muito importantes e fundamentais (já com uma vasta lista de 

comentaristas) ficarão ausentes deste debate. Talvez possa dizer que se fazem presentes 

indiretamente no debate. Cito especificamente John Rawls (2002), fortemente presente na 

obra de Ricoeur (2008) e Fraser (2008).   

Retomando, havia (e há) como ponto de partida, a constatação do impasse e da 

circularidade que cerca o debate sobre a violência no cotidiano escolar.73 Como lidar com os 

conflitos que aí acontecem, de forma, quem sabe, mais oblíqua, lidando de outra maneira com 

demandas por uma escola mais justa, pensando em práticas que podem nos permitir ocupar 

outro lugar? Ricoeur (2008) discorre longamente sobre a justiça como fazendo parte do 

conjunto de alternativas que a sociedade opõe à violência. A justiça se opõe tanto à violência 

aberta e reconhecida como à violência dissimulada e sutil, assim como à violência da 

vingança (RICOEUR, 2008, p. 179). O que seria, então, uma escola justa? É possível uma 

definição a priori? Seria aquela que trata de maneira integrada os direitos humanos em seu 

cotidiano? O que se compreende por “direitos humanos” nas escolas? Qual a relação entre 

direitos e justiça? Enfim, foi essa constatação de uma repetição e da existência de uma 

desarticulação entre temas, que talvez componham uma vizinhança frutífera, que sustentou o 

debate que levou a uma primeira pesquisa exploratória das percepções sobre a escola justa, na 

visão de seus protagonistas.  

 

 

7.1 Justiça: contornos 

 

 

Justiça?  

 

                                                 
73  Cabe destacar, como uma tentativa de escapar a essa circularidade, a publicação de Henning e Abbud (2010), 

Violência, indisciplina e educação. Nessa coletânea há uma tentativa de ampliação do escopo das análises, 
com estudos da área de psicologia, história, filosofia, sociologia, arquitetura, artes, direito. Nessa coletânea 
publiquei o texto Violência na escola: reflexões sobre justiça, igualdade e diferença (SCHILLING, 2010b). 
Além dessa publicação, contamos com duas ICs já concluídas, vinculadas ao projeto, assim como um 
mestrado e um doutorado que exploram, de outros ângulos, a temática. Cito também O’Malley (2006).  
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É preciso ser justo com a justiça, e a primeira justiça a fazer-lhe é ouvi-la, 
tentar compreender de onde ela vem, o que ela quer de nós [...] é preciso 
também saber que essa justiça se endereça sempre a singularidades, à 
singularidade do outro, apesar ou mesmo em razão de sua pretensão à 
universalidade. (DERRIDA, 2007, p. 37). 
 

Tratou-se, assim, de produzir uma vizinhança entre temáticas que, por momentos, 

apresentavam-se separadas, desarticuladas. Essa tentativa de articulação, mais reconhecida 

nas discussões sobre segurança pública e justiça (no sentido estrito), como, por exemplo, nas 

análises sobre as formas de punir contemporâneas74, é pouco tratada no âmbito da micro-

justiça escolar, e, especialmente, quando desvinculada de práticas formalizadas, como as da 

justiça restaurativa, círculo restaurativo, mediação.75  

Tais temas, porém, sugeririam novas maneiras de inter-relação, não podendo ser 

discutidos de forma isolada ou separada. Bauman levanta esta questão quando propõe discutir 

a justiça no marco da democracia e dos direitos humanos, tendo como seu horizonte a redução 

da violência: 

Não é preciso mencionar que o problema da justiça não pode ser sequer 
postulado a menos que já haja um regime democrático de tolerância que 
assegure, em sua constituição e na prática política, os direitos humanos – ou 
seja, o direito de conservar a própria identidade e singularidade, sem risco de 
perseguição. (BAUMAN, 1998, p. 82).76 
 

Porém, é preciso, antes de tudo, antes de avançar, pensar se é possível pensar uma escola 

“justa”: o que seria? O que é justiça? É possível definir o “justo”? Trabalharei com algumas 

definições bastante correntes e me apoiarei em três autores para problematizar inicialmente os 

contornos da ideia de justo/justiça: Ewald (1993), Derrida (1994, 2007) e Fraser (2008).  

Etimologicamente, o termo justiça (lat. justitìa,ae) significaria  “justiça, equidade; 

direito escrito, leis; justeza, exatidão (do peso); bondade, benignidade” (HOUAISS, 2002). 

Porém, como posso saber a “exatidão do peso” quando decido? Quais serão os critérios que 

usarei, qual a medida de comparação? Trabalharei a partir do critério da igualdade ou da 

diferença, do mérito ou do esforço despendido? Dependerá da “bondade” do professor, do juiz?  

Novamente a busca da palavra nos dicionários nos ajuda, ao mostrar algumas 

dimensões sobre o que seria “justiça”:  

                                                 
74  Como, por exemplo, no livro organizado por Slakmon, Machado e Bottini (2006), Novas direções na 

governança da justiça e da segurança. Neste livro há uma multiplicidade de possibilidades de articulação 
entre justiça, governança, segurança, punição. Há uma forte ênfase nas formas alternativas de resolução de 
conflito como chave para a resolução dos impasses do judiciário. 

75  Esta foi uma questão explorada em uma dissertação de mestrado por mim orientada que analisou os 
documentos emitidos pela SEE/SP, Normas de Conduta e Sistema de Proteção Escolar (TIBÉRIO, 2011), 
intitulada A judicialização das relações escolares: um estudo sobre a produção de professores.  

76  Cabe mencionar que é condição necessária, porém não suficiente, pois não promove, por si, a transformação da 
tolerância em solidariedade que comporta a responsabilidade em relação ao outro. (BAUMAN, 1998, p. 82).  
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1. Caráter, qualidade do que está em conformidade com o que é direito, com o 
que é justo; maneira pessoal de perceber, avaliar aquilo que é direito, que é justo;   
2. Princípio moral em nome do qual o direito deve ser respeitado;  
3. O reconhecimento do mérito de alguém ou de algo;  
4. Conformidade dos fatos com o direito;  
5. O poder de fazer justiça, de fazer valer o direito de cada um;   
6. O exercício desse poder. (HOUAISS, 2002).77  
 

 Como saber o que está em conformidade – na modernidade líquida? Reconhecer os 

princípios morais e o mérito e assim distribuir punições ou honrarias?78 

Não haverá, em momento algum, a pretensão de trabalhar com a justiça ou o justo 

como um universal abstrato. Seguindo Ewald (1993, p. 60), inspirado no trabalho de Michel 

Foucault, a partir da suspensão desse universal, o que há são práticas. Práticas de justiça, por 

momentos práticas jurídicas, sempre particulares, concretas, localizadas, em uma relação 

complexa em regimes de saber e de poder produzindo efeitos.  

 
Trata-se menos de lutar por uma justiça mais justa contra as injustiças da 
justiça [...] que de luta contra a justiça como peça de uma economia do 
poder, com os saberes a ela contíguos e as refinadas tecnologias políticas que 
lhes servem de suporte.  (EWALD, 1993, p. 14).  
 

Ewald (1993, p. 130), seguindo Aristóteles, retoma a questão de que a justiça designa 

um problema que se caracteriza pelo fato de, apesar de não ter solução teórica possível (o 

justo não pode ser definido a priori) tem sempre solução prática. Mais do que ter solução 

“prática”, porém, são-nos exigidas respostas constantes que envolvem – sempre – conflitos. 

Há uma relação peculiar entre teoria e prática com a justiça, pois esta designa uma prática de 

avaliação, de comparações a partir de uma medida comum, pressupondo uma noção de 

igualdade, sendo específica a um determinado lugar e tempo histórico, envolvendo sempre 

dilemas sem solução definitiva.  

Na tentativa de delimitar o campo em que se encontram essas práticas, alguns 

elementos servem como referência:  

a) trata-se de uma virtude, no caso de referir-se a um plano individual;  

b) trata-se de um estado das coisas, de certa configuração da sociedade: implica em uma 

ordem social e política, na lei da cidade. Nesse caso, a justiça será legal;   

                                                 
77  Em outro dicionário vemos: sf (lat justitia) 1 Virtude que consiste em dar ou deixar a cada um o que por direito 

lhe pertence. 2 Conformidade com o direito. 3 Direito, razão fundada nas leis. 4 Jurisdição, alçada. 5 Tribunais, 
magistrados e todas as pessoas encarregadas de aplicar as leis. 6 Autoridade judicial. 7 Ação de reconhecer os 
direitos de alguém a alguma coisa, de atender às suas reclamações, às suas queixas etc. 8 Poder de decidir sobre 
os direitos de cada um, de premiar e de punir. 9 Exercício desse poder. (MICHAELIS..., 2007).  

78  Cito o capítulo A moralidade começa em casa; ou o íngreme caminho para a justiça, em que Bauman 
trabalha com Levinas, Rorty, referências nesta discussão sobre a justiça, autores que reaparecem com muita 
força nos textos trabalhados de Derrida e Fraser (BAUMAN, 1998, p. 62-90).  
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c) trata-se de certo tipo de distribuição: “atribuir-se a cada um o que é seu” (honrarias, 

bens), referindo-se, assim à justiça particular. (EWALD, 1993, p. 132-133).  

Ewald recupera os três componentes arqueológicos do conceito de justiça (sempre 

segundo Aristóteles). 

O primeiro componente é o da igualdade: a justiça reside essencialmente numa relação 

de igualdade (seres da mesma categoria serão tratados da mesma maneira). Essa igualdade 

pode corresponder a uma proporção geométrica ou a uma proporção aritmética:  

 
A justiça não se encontra ligada a um tipo determinado de igualdade, o que 
quer dizer que uma relação de justiça não é uma maneira de impor uma 
igualdade (de direito) onde a realidade é feita de desigualdades, mas sim que 
ela nunca é mais do que uma maneira de articular igualdade e desigualdade, 
sem que uma tenha que se sacrificar à outra. (EWALD, 1993, p. 133).  
 

Haveria, assim, a necessidade de uma avaliação constante, de um juízo, pois implica 

em uma maneira de estabelecer uma equivalência entre coisas necessariamente desiguais, 

distintas e diferentes: de combinar, portanto, igualdade e desigualdade. (EWALD, 1993, p. 

133). Esse seria o dilema central da justiça social.79 

O segundo componente da justiça é o do estabelecimento da medida comum: como 

supõe a resolução do problema da comparação das coisas mais díspares haveria a necessidade 

de se estabelecer uma medida comum, um mínimo comum, um padrão de dignidade. Não há 

justiça sem medida, sem uma regra que torne as coisas comparáveis e permita pensar a 

igualdade entre elas.  Aqui está colocado o dilema do equivalente geral.  

O terceiro componente implica a reciprocidade, a solidariedade. Implica no 

estabelecimento de uma convenção, pois a regra de justiça é o que torna possível a troca e 

confere aos homens sua identidade recíproca, por conta de ocuparem um lugar na ordem 

(EWALD, 1993, p. 134-135). Quem sou eu e quem é o outro? Qual é o lugar que ocupo e qual 

é o lugar que o outro ocupa? Aqui estão os dilemas da justiça distributiva, obviamente ligados 

à questão da igualdade e do estabelecimento de uma medida comum, assim como as questões 

em torno das lutas por reconhecimento.  

 Cada um desses componentes é, sem dúvida, objeto de conflito, sem ser possível 

determiná-los (pelo menos totalmente) a priori. É possível ter um acordo sobre a medida em 

                                                 
79  Bauman (1998, p. 75) comenta: “ao contrário dos desastres naturais que podem ser universalmente 

reconhecidos como prejudiciais e indesejáveis, uma vez que golpeiam a esmo e não prestam atenção a 
privilégios conquistados ou herdados, a justiça é um ponto notoriamente contencioso [...]. Pode-se 
sensatamente esperar que, numa sociedade dividida e, acima de tudo, numa sociedade moderna que é – 
simultaneamente! – acentuadamente desigual e devotada à promoção da igualdade como um valor supremo, a 
essência da justiça permanecerá eternamente um objeto de controvérsia”.  
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comum (por exemplo, do mínimo necessário para viver com dignidade), porém, essa 

medida, será sempre objeto de controvérsia e mudança. Uma grande questão é: quem 

determina o que me cabe? Quem determina o que cabe ao outro? Além do “quem” 

determina, há a questão de a “quem” a justiça se dirige. Junto a isso, coloca-se o embate em 

torno do “quê” deverá ser distribuído ou reconhecido. Fraser (2008) trabalhará estas 

questões, além do “como” proceder, como realizar a justiça. Esta é uma precaução 

necessária, pois o problema da justiça também se encontra na determinação de um “bem”, 

ao contrário do que afirma Ewald (1993, p. 137): 

 
O problema da justiça, portanto, não se encontra na determinação de um 
bem, mas na conquista dessa objetividade do juízo de si sobre si próprio (e 
sobre os outros) que é o verdadeiro bem político. A justiça depende assim da 
problemática do juízo. A objetividade é a condição da justiça do juízo, da 
existência de um juízo justo, de um direito, portanto, de uma prática de juízo 
cuja coerção não será apenas suportada, mas reivindicada enquanto 
possibilitadora de uma vida coletiva pacífica.  
 

A determinação da igualdade, da medida comum e da reciprocidade apoia-se em um 

determinado conhecimento, em uma determinada possibilidade de dizer, em uma “veridição” 

(EWALD, 1993, p. 137). Novamente: quem estará autorizado a dizer sobre meu lugar nesta 

distribuição? Abre-se, assim, a verificação das relações de poder que constroem e são 

construídas em torno da verdade sobre esse lugar, nesse tempo, nessa sociedade.  

 Ewald analisa três configurações epistemológicas das práticas de justiça, três figuras 

da justiça: o direito natural clássico, o direito natural moderno com suas noções de 

reciprocidade, igualdade e direito e o direito social.  

Analisará com detalhes as questões da justiça social, derivadas do direito social:  

 
[...] o problema da justiça social é saber se existe uma regra acerca da qual se 
concorde, e que permita a cada um comparar-se com os outros e avaliar o 
preço da solidariedade. E isso, não em vista de um consentimento definitivo, 
mas de uma reivindicação perpétua. (EWALD, 1993, p. 150).  

 

Discutirá que essa regra, em torno da qual se estabelece uma concordância, é a norma. 

A justiça social é a justiça da norma.  

 
Nas sociedades de solidariedade, no quadro do Estado-Providência, a norma 
desempenha o papel de medida comum que anteriormente tinham podido 
desempenhar, por um lado, a noção de bem comum e, por outro, o princípio 
de igualdade. (EWALD, 1993, p. 150-151). 
 

Ater-se à norma seria ser justo, pois esta designa uma maneira de pensar a igualdade, 
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de compor relações de igualdade e desigualdade, em torno de ideias de equilíbrio e média. 

Porém, o que isso significa quando nos apoiamos em algo que é, por definição, móvel?  

 
A norma tem uma estrutura epistemológica diferente. Multiplica as 
desigualdades, fá-las aflorar [...] assinala as distâncias. [...] 
correlativamente, a igualdade, à qual a norma reenvia, não corresponde a 
nada no real: não existe mais homem médio do que existiria homem 
normal. A norma é um puro instrumento de comparação, uma craveira de 
que a sociedade se dota para seguir as suas próprias transformações e que, 
é esse o ponto, se transforma com as transformações que descreve. 
(EWALD, 1993, p. 151).  

 

Tarefa sem fim, campo de luta. Daí a constante reivindicação de igualdade, de 

tentativa de escape da sujeição, próprias da atualidade:  

 
Aristóteles, julgando naturais as desigualdades, procurava uma regra 
que as respeitasse. A norma obedece a um jogo mais complexo: assinala 
as desigualdades, mas com a idéia de que elas não são naturais, que 
nunca são dadas, mas sempre adquiridas, de algum modo o efeito de 
processos normativos anteriores [...] trata-se de mobilizar as 
desigualdades para as combater. Com o fim de instaurar a igualdade? 
Não, se se entender por igualdade, uma igualdade de fato, conceito 
contraditório numa ordem normativa que, por princípio, desigualiza; 
sim, se se trata de reduzir as desigualdades julgadas “anormais”, isto é, 
que excedem certos limites ou certos limiares, eles próprios variáveis. 
(EWALD, 1993, p. 152). 
 

 Cabe assinalar que as lutas acontecem cada vez que se “desigualiza”, que se detectam 

desigualdades “anormais”: o que seria tolerado como normal ou anormal no campo da justiça 

e da justiça social? Cabe, também, lembrar que um dos componentes da justiça implica no 

reconhecimento do lugar que cada um ocupa, que o outro ocupa, pois há uma reivindicação de 

honrarias ou punições. A norma funcionaria como uma medida comum para que cada 

indivíduo reconheça o seu lugar e o seu valor. Mas essa norma nada tem de natural, é feita a 

partir de uma medida que muda sem cessar. Qual é o meu lugar? O que me cabe? Quem diz 

qual é o meu lugar e o que me cabe?80 

                                                 
80 Ewald (1993, p. 154) sugere um quadro para visualizar as mudanças da noção de justiça no decorrer do tempo:  

 DIREITO NATURAL 
CLÁSSICO 

DIREITO NATURAL 
MODERNO  

DIREITO SOCIAL 

Epistemologia Ontologia Física Sociologia 
Medida 
comum 

Bem comum  O direito como forma 
de reciprocidade 

Norma 

Igualdade Proporção geométrica Igualdade dos direitos Misto de igualdade geométrica e 
aritmética 

Jurisdição Direito prudencial Cisão do fato e do 
direito 

Reconciliação do fato e do direito 
numa jurisdição de tipo sociológico 
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Esta pequena introdução nos servirá como parâmetro para a compreensão da justiça e do 

justo como práticas concretas, com componentes determinados, sujeitas às lutas sociais. Poderá 

ser útil para guiar nosso olhar sobre os resultados da pesquisa que inquiriu sobre o justo/o injusto.  

 

 

7.1.1 A justiça é o outro  

 

 

Impossível não apresentar algumas reflexões colhidas da obra de Derrida (1994, 

2007). Estas servirão para problematizar ainda mais as propostas iniciais e introdutórias que 

apresentamos a partir de Ewald (1993). Derrida reforça a ideia de que só é possível tratar a 

“justiça” de forma oblíqua, ou seja, não se poderia falar diretamente da justiça, tematizar ou 

objetivar a justiça, dizer “isto é justo” ou “eu sou justo” (DERRIDA, 2007, p. 17). Não é 

possível tratá-la como um universal abstrato e como uma essência, algo dado. Chama a nossa 

atenção para a complexa relação entre justiça, força, violência, autoridade, direito e leis. 

Novamente: quem diz o que me cabe, o meu valor? De onde retiro a legitimidade, o poder, a 

força para julgar o que é justo?  

Torna ainda mais tensa a problemática já assinalada de quem diz – a um outro – qual é 

o lugar que lhe cabe, quais serão as punições ou honrarias que receberá. Quem é esse outro 

que o jogo da norma determinou ser “anormal”, ou aquele que, encaixado na média, pretende 

seu lugar ao sol? Qual será o seu valor? Quem diz? Qual é a legitimidade, o alcance, o poder 

desse regime de veridição?  

Uma ideia central, em sua obra, é que o justo é levar em conta o peso do outro, é o 

outro.81 Logo ao início do livro Força de Lei, ao justificar por que fala em uma língua que não 

é a dele, que é a dos ouvintes da palestra, diz:  

 
Devo falar numa língua que não é a minha porque será mais justo, num outro 
sentido da palavra “justo”, no sentido da justiça, um sentido que diremos, 
sem refletir demasiadamente por enquanto, jurídico-ético-político: é mais 
justo falar a língua da maioria, sobretudo quando, por hospitalidade, esta dá 
a palavra ao estrangeiro (DERRIDA, 2007, p. 6).82 
 

                                                 
81  Segue Emmanuel Levinas (1997), assim como outros autores.  
82  Impossível não lembrar Michel Foucault (2004, p. 2), comentando sua dificuldade com a língua, quando 

vivia em Suécia: “eu via as palavras que queria dizer sendo travestidas, simplificadas, tornando-se pequenas 
marionetes irrisórias à minha frente, assim que as pronunciava. Nessa impossibilidade de usar minha língua 
própria, percebi, em primeiro lugar, que esta possuía uma espessura, uma consistência, que ela não era 
simplesmente como o ar que respiramos”. 
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 Chama de “justiça” o peso do outro que dita a minha lei, me faz responsável, me faz 

responder, me obriga a lhe falar. Diz: “é sempre o diálogo com o outro, o respeito a sua 

singularidade e alteridade o que me impele a tentar ser justo com o outro, ou comigo mesmo 

enquanto outro” (DERRIDA, 1994, p. 1). Para tanto, o trabalho da tradução se faz inevitável: 

seria um acontecimento, pois implicaria no abandono de toda tentativa de uma 

homogeneidade, pois a tradução (sempre precária) buscaria um acordo e manteria o encontro 

das singularidades em sua irredutibilidade.83 Assim, justiça poderia ser também pensada, a 

partir de Derrida (2007, p. 30), como uma experiência do impossível:  

 
O direito não é a justiça. O direito é um elemento do cálculo, é justo que haja 
um direito, mas a justiça é incalculável, ela exige que se calcule o 
incalculável; e as experiências aporéticas são experiências tão improváveis 
quanto necessárias da justiça, isto é, momentos em que a decisão entre o 
justo e o injusto nunca é garantida por uma regra.  
 

 Haveria, por conta desse outro que é a justiça, uma irredutibilidade da justiça a qualquer 

representação jurídica ou moral. A justiça ou o agir justo não se contentaria com uma regra 

justa, assim como nada garantiria um agir justo seguindo as regras do direito: a questão da 

justiça e do justo exige uma invenção, a cada vez, de como lidar com a distribuição, a 

adequação e a proporção. Haveria, assim, um “indecidível” a cada momento, que oscila entre a 

singularidade e unicidade e o respeito ao direito universal e à equidade. Essa lembrança da 

“indecidibilidade” seria a garantia de uma busca por justiça, com esta sendo vista como algo 

interior à justiça. Se há, portanto, um excesso da justiça em relação ao direito, isso não quer 

dizer que possam existir de forma separada: são heterogêneos e indissociáveis.  

 
Como conciliar o ato de justiça, que sempre deve concernir a uma singularidade, 
indivíduos, grupos, existências insubstituíveis, o outro ou eu como outro, numa 
situação única, com a regra, a norma, o valor ou o imperativo de justiça, que tem 
necessariamente uma forma geral, mesmo que essa generalidade prescreva uma 
aplicação que é, cada vez, singular? (DERRIDA, 2007, p. 31).  
 

 Fazer justiça implicaria assim endereçar-se a outro em sua língua, o que sugere 

uma impossibilidade por sua irredutível singularidade: seria uma possibilidade que 

haveria que inventar. Sugere um duplo movimento para lidar com isso que nos interpela 

sem cessar, que nos obriga a agir: isso é justo? O primeiro movimento implicaria em uma 

responsabilidade sem limites diante da memória. Lembrar a história e os limites do 

conceito de justiça, lei, direito, norma, valores e prescrições, “ouvi-la” (DERRIDA, 2007, 

                                                 
83  Cito especificamente o trabalho de Peter Sloterdjik (2009), Derrida, um egípcio, que brinca com essa 

estrangeiridade, essa (im)possibilidade da tradução.  
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p. 37). Nesse movimento haverá uma percepção de uma exigência de mais justiça, de um 

compromisso com mais justiça.  

O segundo movimento trata da responsabilidade diante do próprio conceito de 

responsabilidade: responsabilidade que regula a justiça e a justeza de nossos comportamentos, 

de nossas decisões teóricas, práticas, ético-políticas (DERRIDA, 2007, p. 38). Pautadas em 

uma tensão entre liberdade e responsabilidade, se emoldurada por regras e leis, 

necessariamente, não se restringe a uma aplicação das regras e das leis.  

 
Em suma, para que a decisão seja justa e responsável, é preciso que, em seu 
momento próprio, se houver um, ela seja ao mesmo tempo regrada e sem regras, 
conservadora da lei e suficientemente destruidora ou suspensiva da lei para dever 
reinventá-la em cada caso, re-justificá-la, reinventá-la pelo menos na reafirmação 
e na confirmação nova e livre de seu princípio. (DERRIDA, 2007, p. 44). 
 

 Por fim, nesse breve apanhado, Derrida nos convoca a pensar a urgência da justiça: ela é o 

que não espera. Uma decisão justa é sempre requerida imediatamente, agora. Daí o instante da 

decisão (tendo em vista a “indecidibilidade” característica da justiça que, cercada de regras vai 

sempre além, em todo caso, restaurando-a ou re-instituindo-a) ser um momento de loucura, talvez 

da angústia citada na abertura deste tópico. Conceito que transborda, para Derrida; talvez ela 

permaneça um porvir. “A justiça, como experiência da alteridade absoluta, é inapresentável, mas é a 

chance do acontecimento e a condição da história” (DERRIDA, 2007, p. 56).  

 Creio que é possível, com estes auxílios, emoldurar as discussões das práticas de 

justiça, do justo. Há lutas em torno do “quê” da justiça, o que será distribuído ou será 

reconhecido. Esta questão, que é candente, parece apoiar-se em outra, na de “quem” é o alvo 

da justiça, quem entra nessa distribuição, nesse reconhecimento, no marco da globalização.84 

As lutas pelo “quem” (quem determina “quem é titular de direitos e de justiça”?) são 

inseparáveis do “como” da justiça (FRASER, 2008).  

 

 

7.1.2 A justiça anormal: a justiça reflexiva 

 

 

 Temos que o justo/a justiça é aquilo que é impossível; ao mesmo tempo, é aquilo 

que é urgente, que tem sempre solução prática. Supõe a igualdade e a irredutível 

                                                 
84  Fraser analisa o debate em torno do “quem” da justiça, acontecendo entre nacionalistas liberais, 

internacionalistas igualitários e cosmopolitas. Chama a atenção para o fato de quem determinaria o “quem” da 
justiça seriam as ciências sociais (FRASER, 2008, p. 72). Cabe lembrar o papel da norma, a determinação, a 
partir dos grupos, dos desvios, das anomalias, fortemente apoiada no discurso estatístico e das ciências sociais.  
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singularidade. Supõe um excesso, um transbordamento da regra, mesmo necessariamente 

de olho na regra.  

Como operar a busca de uma escola justa nesse marco? Sem a pretensão de uma 

resposta pronta, avançamos um pouco mais na construção do contorno desse debate.  

Fraser (2008) nos auxilia, encarando a angústia que convive com a iniludível questão 

da justiça. Quais são as formas possíveis de praticar a justiça na era da globalização? Quando 

há o rompimento dos antigos marcos, aqueles que emolduram uma justiça “normal”?85 

No marco da justiça normal há um destinatário, o cidadão nacional. Se julgar é 

deslindar para pôr fim à incerteza (RICOEUR, 2008, p. 175), como julgar na sociedade da 

incerteza? Nesse marco, há aquele que julga, que tem essa legitimidade. Há técnicas, meios 

que garantiriam o julgamento justo. Ricoeur já descreve, porém, o que chama um “mas”, um 

intervalo, uma pausa, característica da justiça e da busca do justo. Se o justo se situa entre o 

legal e o bom, se produzindo de acordo com as leis escritas, com a presença de um âmbito 

institucional bem definido na forma de tribunais e cortes de justiça, na atuação de pessoas 

qualificadas, encarregadas de julgar, com uma ação bem definida em termos de processo, seu 

âmago é a-partar, se-parar. Para conseguir esse feito, diz, é preciso ir ao âmago do conflito, 

que existe por trás do processo, do litígio, da pendência. Para ele, como pano de fundo do 

conflito, está a violência: 

 
O lugar da justiça encontra-se assim marcado em negativo, como que 
fazendo parte do conjunto das alternativas que uma sociedade opõe à 
violência, alternativas que, ao mesmo tempo, definem um Estado de direito. 
(RICOEUR, 2008, p. 179).  
 

 Opor-se à violência é o que mostra o caráter de urgência da justiça. No movimento do 

julgar, se aparta cada parte, separo minha parte da sua e isso permitiria que cada um pudesse 

tomar parte na sociedade.86 Porém, como conseguir isso hoje, quando as demandas se somam 

e se sobrepõem, quando não é claro o quê, o quem, o como da justiça?  

Fraser trabalhará com as noções de mapa e balança, para tentar equacionar quais as 

escalas de justiça que nos garantiriam em relação a uma justiça justa. Trabalhando com os 

conceitos de redistribuição, reconhecimento e participação, enfrenta os dilemas colocados em 

relação a essas questões na sociedade pós-westfaliana. Proporá pensar esses dilemas no marco 

da justiça anormal, pois não haveria mais concordância entre o que será objeto de disputa, 
                                                 
85  O fim do “triuno”, segundo Bauman (2009): Estado, território e nação.  
86  Aqui, Ricoeur segue basicamente Rawls, com a visão da sociedade como um processo distributivo. Assim, a 

ênfase estaria na virtude das instituições que visam à promoção do bem daqueles que nela tomam parte, 
garantindo liberdades iguais da cidadania (igualdade) e respeito pela diferença de autoridade e 
responsabilidade, mesmo que isso implique em desigualdade. (RICOEUR, 2008, p. 76). 
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quem (quais os atores) tem direito nessa disputa, quais as instituições que deverão garantir a 

justiça, no como se fará justiça.  

É importante assinalar já, na sua análise da justiça anormal,87 que esta comporta um 

lado positivo e um negativo. Essa questão é, para nós, muito importante, para não cairmos na 

tentação conservadora de, rapidamente, frente aos dilemas da sociedade atual, do presente que 

não cessa de mudar e deslizar, inventar um novo marco fixo, ou retornar a alguma questão 

anteriormente dada.88 Assim como vários outros autores propõem, nos tempos atuais que 

incluem a justiça anormal, há uma expansão bem-vinda do campo de impugnação 

anteriormente dado, há uma oportunidade de se opor às gramáticas anteriores que limitavam a 

possibilidade da justiça. Essa expansão da possibilidade de se pensar em outras formas de 

justiça dá-se tanto no plano do “quê” será objeto de disputas (em termos de redistribuição, de 

reconhecimento ou de participação) como no plano do “quem” poderá formular novos pleitos 

e no “como” estas serão resolvidas.89 

 
Si asumimos, como pienso que debemos hacerlo, que el reconocimiento 
fallido, la representación fallida y el des-enmarque pertenecen en principio al 
catálogo de las auténticas injusticias, la desestabilización de una gramática 
que las encubría debe situarse entre las evoluciones positivas. Este es, pues, 
el lado bueno de la justicia anormal: mayores posibilidades de rechazar la 
injusticia. (FRASER, 2008, p. 112).  
 

O lado negativo dessa situação de justiça anormal (daí a importância de propor a 

justiça reflexiva) é que o fato das lutas estarem acontecendo não significa que exista a 

possibilidade de derrota da injustiça. Os meios para responder, reparar, estariam também em 

questão: não haveria, quem sabe, os meios necessários.  

 

O “quê” da justiça: está em questão o objeto da justiça. Este objeto se desdobra em 

três dimensões, sendo a primeira a dimensão econômica, comportando as lutas por 

redistribuição. A injustiça dessa dimensão está na desigualdade econômica, na má distribuição 

da renda. Internamente a essa dimensão econômica há uma luta constante, pois não há 

                                                 
87  Heller (1998) discute o conceito de justiça dinâmica. Partindo da regra máxima da justiça, a de que todas as 

normas e regras se aplicam a todos os membros do grupo, a justiça dinâmica seria aquela onde as regras e 
normas existentes são testadas, questionadas e invalidadas e, onde outras, por sua vez, são validadas. A 
justiça anormal, no sentido de Fraser, é mais radical, há ontologias que se opõem, os pressupostos 
constitutivos do debate estão em questão.  

88  Explicitamente homenageia e segue a análise de Richard Rorty sobre discurso normal/discurso anormal. 
Segue também Thomas Kuhn, com sua ideia de ciência normal: um discurso ou uma ciência é normal quando 
as discordâncias ou a desobediência sobre seus pressupostos constitutivos permanecem sobre controle. O que 
não é o caso na justiça, discurso ou ciência anormal.  

89  Cabe lembrar Derrida (2005, p. 66): “O direito mesmo, e a justiça, apenas progrediu trilhando o caminho das 
questões intoleráveis e ‘intoleradas’. Inconfessáveis”.   
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consenso sobre o que deverá ser distribuído, como, qual o alcance, quem deverá ser 

contemplado. Exemplos abundam: políticas focalizadas de redução da pobreza ou políticas 

universais de renda mínima? O que compõe o “mínimo” necessário para uma vida digna? 

Quais os níveis de impostos aceitáveis, quem paga, deve ser o imposto direto ou indireto, qual 

a destinação dos impostos arrecadados?  

A segunda dimensão que compõe o objeto da justiça é de ordem “cultural” (o que não 

significa que se encontre imbricada à dimensão econômica, sem se esgotar nessa ordem), 

ligada ao status de determinado grupo em uma sociedade: são as lutas por reconhecimento ou 

contra uma determinada hierarquia de status. Essa dimensão, que envolve as lutas por 

reconhecimento, também é móvel, complexa, apoiando-se em demandas por mais justiça 

social, por uma nova distribuição de poder.  

A terceira dimensão, que transparece nas lutas sobre qual deveria ser o objeto de 

atenção da justiça, é de ordem política, implicando na luta por superação de déficits de 

representação, falta de participação política. Novamente, essa dimensão é inseparável das 

demais, tem uma imbricação com a distribuição de bens, com a distribuição de possibilidades 

de reconhecimento de igualdade de status.90 (FRASER, 2008, p. 114). 

Quando a justiça é anormal, há disputas em torno de qual dimensão do objeto da 

justiça deverá prevalecer. Não há concordância sobre se a ênfase estará na redução da 

injustiça distributiva, na luta por reconhecimento, no déficit de representação. Dependendo do 

caso, do lugar, de quem está envolvido, haverá uma dissonância na leitura de qual a injustiça 

deve ser sanada, com uma prática talvez levando a novas formas de injustiça.  

Para operar nesse campo, Fraser (2008, p. 113) propõe pensar uma teoria da justiça 

que, em relação a essa questão, leve em consideração “uma ontologia social multidimensional 

e um monismo normativo”. Isso significaria  

 
Aceptar como bien formuladas e inteligibles en principio reclamaciones fundadas 
en, por lo menos, las tres distintas percepciones del “qué” de la justicia, a saber: 
redistribución, reconocimiento y representación. Aceptando provisionalmente una 
perspectiva de la justicia, centrada en la economía, la cultura y la política, la teoría 
debería permanecer, no obstante, abierta a la eclosión de otras dimensiones 
ganadas con la lucha social. (FRASER, 2008, p. 117).  
 

Porém, qual será a medida comum que permitirá que, com a urgência requerida pelas 

demandas de justiça, encontremos as respostas? Propõe como princípio normativo geral a 

                                                 
90  Cabe comentar que Fraser situa Honneth (2003) como um representante da vertente que coloca como eixo 

central nas lutas sociais a falência do reconhecimento e Dworkin (2010) como representante da posição que 
coloca a má distribuição de recursos como central nas lutas sociais.  
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paridade da participação. A justiça requer que todos participem como pares na vida social. 

Assim, superar a injustiça significaria eliminar todos os entraves a essa participação, sejam 

eles econômicos, culturais, políticos. A ideia central é a da igualdade de todos na possibilidade 

da determinação dos rumos da sociedade, sem a construção de novas relações de 

subordinação. Esse seria o limite claro para a ação. Com essa dupla precaução, da 

multidimensionalidade e do monismo normativo, essa proposta consideraria tanto o aspecto 

positivo (a expansão inusitada das demandas por justiça) como o negativo (como dar conta, 

como medir a justiça ou injustiça de uma determinada demanda).  

 

O “quem” da justiça: quem é o sujeito da justiça, seu destinatário principal? 

Trabalharemos em termos do Estado Nação, do interesse comum da região? Quem são os 

afetados por determinada política ou decisão de alguma empresa multinacional? Quem 

pertence ao círculo dos que têm direito a igual tratamento? São os cidadãos da Grécia ou as 

decisões afetam, também, os cidadãos norte-americanos? Qual é o alcance, a abrangência do 

“quem” será detentor de uma determinada política pública ou de direitos?91 

Se esta é uma questão clássica dos estudos sobre a justiça (ARENDT, 1979), a 

proposta de Fraser, para dar conta dos impasses de justiça anormal atual, é de uma teoria da 

justiça que seja ao mesmo tempo reflexiva e determinativa. O problema, aqui, é o marco da 

justiça. Há uma dimensão de injustiça metapolítica que surge por conta da divisão do espaço 

político em sociedades políticas delimitadas.92 Aqui se encaixam as questões de injustiça da 

dívida financeira global, do aquecimento global, da pobreza, por exemplo. Serão questões 

resolvidas no âmbito dos Estados nacionais?  

 
Al considerar la posibilidad de que los enmarques de primer orden de la 
justicia puedan ser ellos mismos injustos, este nivel entiende el problema del 
marco como una cuestión de justicia. En consecuencia aporta la reflexividad 
necesaria para analizar las disputas sobre el “quien” en la justicia anormal. 
(FRASER, 2008, p. 123). 
 

Porém, nessa proposta que permite operar a urgência da justiça, as respostas a 

demandas, a reflexividade não é suficiente, é preciso que exista um marco normativo. 

Lembrando Derrida, se a justiça é irredutível ao direito, se é irredutível à norma, se transcende e 

                                                 
91  Fraser situa, em relação ao “quem” quatro pontos de vista em disputa: westfaliano; local-comunitarista; 

transnacional-regional e global-cosmopolita.  
92  É interessante analisar decisões polêmicas atuais, por exemplo, emitidas pelo Supremo Tribunal Federal, 

como refletindo a justiça anormal, combinando de maneiras inéditas lutas por reconhecimento, redistribuição, 
grupos específicos sendo privilegiados: cabe lembrar a demarcação de terras indígenas na região da “Raposa 
Serra do Sol”. Considera-se como titular o “brasileiro”, o “fazendeiro”, o membro da nação indígena?  
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irrompe, exige sempre uma ruptura, necessita do direito e da norma. Os princípios hoje 

existentes se dividiriam em: o princípio da condição de membro, no marco de uma 

nacionalidade ou cidadania compartilhada; outro princípio apelaria à condição comum de todos 

como membros da humanidade; outro grupo apelaria para o princípio da justiça transnacional, 

do todos afetados, marcando que existem relações sociais de interdependência a considerar. 

Como alternativa a esses enfoques, que ou limitam excessivamente o marco ou o diluem 

demais, Fraser propõe um princípio normativo denominado “princípio de todos os sujeitos”: 

 
De acuerdo con ese principio, todos aquellos que están sujetos a una 
estructura de gobernación determinada están en posición moral de ser sujetos 
de justicia en relación con dicha estructura […] en el mundo actual, todos 
estamos sujetos a una pluralidad de diferentes estructuras de gobernación, 
locales, nacionales, regionales o globales. Lo que urge, por tanto, es 
delimitar distintos marcos según se trate de distintos problemas.  El principio 
de “todos los sujetos”, capaz como es de distinguir muchos “quiénes” según 
fines distintos, nos indica cuándo y dónde aplicar un marco o bien otro, y, 
por lo mismo, quién tiene derecho a participar paritariamente con quién en 
un caso determinado. (FRASER, 2008, 127-129). 
 

 Outra questão que cabe mencionar nessa complexa questão do “quem” da justiça é de 

quem julgará, quem terá legitimidade de mediar, medir, comparar, falar? Trata-se de algo 

trabalhado por Fraser quando discute o “como” da justiça e que emerge com grande força nos 

conflitos sociais atuais. Há um outro lado da discussão sobre o “quem”, ou seja, aquele que 

instaura um discurso verdadeiro sobre o “quê”, por exemplo, ou o “quem” da justiça. Quais 

serão as instâncias que julgarão? Os representantes políticos do povo ou o poder judiciário? 

Os pais ou os especialistas em comportamento? Quem decide a norma, a medida, que uma 

determinada demanda é justa?  

 

O “como” da justiça: não haveria um acordo sobre como deveriam resolver-se as 

disputas e demandas sobre a gramática da justiça. Quais seriam as autoridades 

institucionalizadas, como agiriam? Propõe uma teoria que seja ao mesmo tempo dialógica93 e 

institucional. Supõe a legitimidade das demandas, da existência de muitas vozes (correntemente 

dissonantes) que possam se fazer presentes e o desafio de imaginar essas vozes aparecendo em 

novas instituições democráticas globais. Talvez esta seja a questão mais polêmica e fracamente 

desenhada no presente estudo. Haveria um equilíbrio, absolutamente precário que não se 

                                                 
93  Em sua defesa do conceito ético-político incompleto de justiça, Heller (1998, p. 303) aponta para a 

inexistência de um padrão de vida ideal e defende a existência de um universo pluralístico onde cada cultura 
se ligaria a outra por laços de reciprocidade. Esta reciprocidade simétrica excluiria relações de 
superordenação e subordinação, hierarquia e dominação. Inclui, basicamente, o intercurso social, a 
comunicação, entendimento mútuo, cooperação.  
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centralizaria em nenhum setor/instituição da sociedade, de forma específica. Talvez uma 

precaução a tomar fosse a de que nessa relação dialógica não exista a possibilidade da 

cristalização de novas subordinações. Nem necessariamente o Estado, nem necessariamente a 

sociedade civil, nem os partidos, nem as ONGs estariam em condições de decidir o “como” se 

promove/instaura justiça. Haveria a necessidade, segundo Fraser, de a cada caso delimitar quem 

seriam esses atores institucionais, para dar conta do “como” da justiça.  

Estas seriam dimensões e níveis da justiça anormal, que funcionam como ponto de 

partida para a ação, para a luta contra as injustiças. Uma última precaução seria problematizar 

a questão da justiça normal e da justiça anormal, tendo como parâmetro a ideia de justiça 

reflexiva. Esta seria a forma de contornar o perigo das análises centradas na fluidez, mudança, 

dilemas da atualidade, invalidando a possibilidade de se perseguir mais justiça. Permitiria 

manter viva a chama do interesse pela emancipação, acreditando na possibilidade de uma 

reconstrução da gramática da justiça “de forma que permita al subalterno hablar en términos 

acreditados” (FRASER, 2008, p. 144).  

Retomando novamente Derrida (2007, p. 33), “a violência de uma injustiça começa 

quando todos os parceiros não compartilham totalmente o mesmo idioma”. Como construir a 

possibilidade do falar em termos reconhecidos?94 

A importância da análise de Fraser é inegável: permite pensar além, e, principalmente, 

numa perspectiva de liberdade, imaginar possibilidades de justiça, de práticas justas.  

 

 

7.2 O debate, primeiros resultados e descobertas 

 

 

A perspectiva analítica considerou a existência de tensões irredutíveis, em todos os 

campos temáticos, que se condensam em lutas em torno da igualdade (busca de igualdade) e 

da diferença (reconhecimento das diferenças), qual será a medida comum e quem será sujeito 

da justiça. O quê, quem, para quem, como estão em questão, mesmo que ainda pouco 

tematizados ou explicitados nos artigos acadêmicos que discutem a justiça/o justo.  

Os estudos iniciais identificaram alguns autores que contribuíram para reflexões já 

                                                 
94  Ressonâncias nos levam a citar Heller (1998, p. 335-336), quando discute a justiça dinâmica: “Uma 

‘sociedade justa’, uma sociedade sem justiça dinâmica, é indesejável. Desejável é a generalização e 
universalização de justiça dinâmica como um procedimento justo. O único procedimento justo para justiça 
dinâmica (generalizada e universalizada) é o  discurso. O discurso pode ser tal procedimento se as partes 
contestantes forem livres e iguais. E elas são livres e iguais numa sociedade onde uma ‘regra de ouro’ é 
universalizada e generalizada – assim, em uma sociedade de reciprocidade simétrica”.  
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mais focadas na questão da justiça em suas tensões em instituições, em suas tentativas de 

aplicação, como Dubet (2008a, 2008b, 2004, 2006), Estêvão (2006, 2002), Scalon (2007), 

Fry, Maggie e Grin (2005), Freire (2009) e outros. Esse foi o ponto de partida para o projeto.  

Para ampliar o campo de debates, conforme proposto, a pesquisa realizou um 

levantamento do debate sobre o tema, com uma busca sistemática na Scielo (Scientific 

Electronic Library Online).95 

Uma busca por justiça no campo assunto foi realizada no dia 4 de fevereiro de 2010, 

apresentando 107 resultados (ver quadros em anexo). A partir desses resultados foram 

pensados alguns aspectos importantes para a análise: quais eram as revistas que mais 

publicavam artigos sobre o tema, quantos artigos apareciam por revista, quais eram as áreas 

das revistas e artigos, quais os temas específicos.  

Apareceram na busca 44 revistas com publicações sobre a temática, sendo a com 

maior número de artigos a revista Psicologia: Reflexão e Crítica, com dez artigos, seguida de 

Revista Brasileira de Ciências Sociais, com nove artigos. Foram feitos agrupamentos das 

revistas por grandes áreas de conhecimento, para visualizar o tratamento que cada área dava 

ao tema.96  

Agrupar as revistas ajudou a visualizar e organizar os artigos por áreas. A área de 

saúde (incluindo psicologia) foi a que apresentou o maior número de revistas (dez), porém 

foram as ciências sociais que produziram mais artigos (35). Os artigos apresentavam 

discussões que envolviam justiça distributiva, justiça retributiva e formas de punição, 

violência, desigualdades sociais, estudos sobre teoria da justiça, justiça ambiental, justiça 

criminal e justiça social. Estas foram as temáticas que mais se fizeram presentes nos artigos. 

Além das ciências sociais, há que marcar a relevância das reflexões na área da saúde, focada 

nas desigualdades sociais e no estudo de algumas formas de justiça e da psicologia, focada na 

justiça distributiva, no desenvolvimento do julgamento moral e nas representações e 

percepções de justiça em diferentes contextos organizacionais. 

Todos estes dados nos deram o esboço da discussão sobre justiça em pesquisas 

acadêmicas: a produção não é ainda muito extensa, apesar de crescer rapidamente, o que nos 

indica que o tema tem ganhado importância em áreas diversas. Podemos notar também que a 

discussão sobre o tema nas revistas de educação ainda é pequena. Alguns artigos, de outras 

áreas, também podem ser relacionados à educação, mas de maneira mais indireta. Alguns 

                                                 
95  O projeto abrigou duas iniciações científicas, ambas já concluídas. Uma delas teve por objetivo fazer o 

levantamento do debate acadêmico na Scielo: Direitos Humanos, Justiça e Violência: o debate acadêmico 

sobre o tema (SOUZA, 2010).  
96  Ver o quadro em anexo.  



 154 

enfoques parecem ser predominantes quando relacionamos justiça e educação, como a 

questão das representações de justiça e/ou constituição do julgamento moral em crianças, a 

partir de uma perspectiva teórica cognitivista, mostrando a força da área de psicologia nesse 

debate. Este é um eixo forte das análises sobre a justiça.  

Comentaremos brevemente o perfil de algumas dessas pesquisas, sem pretender fazer 

um estado da arte ou esgotar a apresentação das pesquisas sobre o tema. Mencionaremos 

algumas vertentes e alguns artigos, pois serão úteis para dialogar com a pesquisa empírica que 

será apresentada a seguir.   

O desenvolvimento moral foi base de muitas dessas pesquisas – as da área da 

psicologia – e junto ao tema está o conceito de justiça distributiva e suas fases, trabalhadas 

pela psicologia cognitivista, tendo como principal referência Jean Piaget (SAMPAIO et al, 

2007, 2008; LA TAILLE, 2006; DELL'AGLIO; HUTZ, 2001; SALES, 2000).  

 Outra perspectiva recorrente, e que é trabalhada no artigo de Rego (2001), tem como 

base a justiça organizacional, e traz os conceitos de justiça distributiva, com foco na 

distribuição de recompensas/salários e tarefas; justiça procedimental, que foca no processo, ou 

seja, na justiça dos meios usados para alcançar os fins; e justiça interacional que trata a 

qualidade da interação dos empregados com os tomadores de decisões. A grande maioria dos 

estudos sobre justiça nas organizações segue essa partição e esse marco teórico.  

 Há, assim, um quadro que aponta para pesquisas com marcos teóricos e recortes 

empíricos heterogêneos. Buscam, a partir de determinado marco, verificar o “como” 

acontecem as vivências de justiça/injustiça entre pessoas diversas: trabalhadores(as); 

aluno(as), jovens infratores. Geralmente os autores partem de categorias bem definidas de 

tipos de justiça e de justiça. Trata-se de verificar o quanto nos encaixamos (ou não) nas 

categorias, de acordo com nossa idade, condição social, raça, gênero, nacionalidade. Em 

poucos trabalhos, há uma “suspensão” teórica ou uma pausa. Nestes, mais abertos, há a 

possibilidade de uma apreciação um pouco mais ampla dos dilemas e tensões, contradições e 

hesitações em torno do tema. São estes, mais abertos ou de maior fôlego, que mais nos 

interessam para dialogar com nossos resultados de pesquisa. Apresentaremos alguns, com 

mais detalhe, pois são alguns textos que consideramos representativos dos esforços de 

análises mais abertas, que tratam de percepções/representações de justiça, lei, direito.  

Menin (2000), no artigo Representações sociais de justiça em adolescentes infratores: 

discutindo novas possibilidades de pesquisa, busca associar o conceito de justiça com as 

instituições de justiça. Para isso realiza um estudo com 20 adolescentes notificados a 

comparecer na Promotoria Pública (Presidente Prudente – SP), por terem cometido infrações. 
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São interessantes para nós algumas partes da pesquisa, como as representações de justiça dos 

adolescentes, relacionadas (por associação livre) ao crime, à punição e à lei; as leis que eles 

colocaram como mais importantes para uma sociedade foram as que trazem princípios de 

respeito mútuo, igualdade de direitos e de poder, independência e liberdade e aquelas que 

proíbem os maus-tratos. 

Também no âmbito do Sistema de Justiça está a pesquisa de Ciarallo e Almeida 

(2009), porém esta buscava perceber como o adolescente era retratado nos processos judiciais. 

Concluem que “elementos da doutrina da situação irregular ainda se fazem presentes nas 

negociações praticadas no contexto da justiça infanto-juvenil” (CIARALLO; ALMEIDA, 

2009, p. 624), justamente o que pretendia ser mudado pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA).  

No artigo Representações sociais de lei, justiça e injustiça: uma pesquisa com jovens 

argentinos e brasileiros utilizando a técnica de evocação livre de palavras, de Shimizu e Menin 

(2004), os resultados nos mostram que as associações mais frequentes de justiça são, para os 

jovens brasileiros, a da justiça principalmente como um direito a ser garantido pela lei:  

 
Com base nisso, podemos sugerir que essa representação possui dois 
sentidos. O primeiro é o de que a justiça, enquanto instituição, deveria 
garantir pela lei o respeito à igualdade de direitos. Além disso, fazer justiça 
implica, no sentido moral, respeitar e tratar todos com igualdade. De 
qualquer forma, no primeiro ou no segundo sentido que se dê à justiça, nem 
sempre ela é garantida, visto que, mesmo não tão consensualmente, mas 
pertencendo a esse campo representacional, estão no quadrante direito 
superior do gráfico e próximas entre si, as palavras falta e desigualdade. 
(SHIMIZU; MENIN, 2004, p. 243).   
 

 Já para os jovens argentinos, a justiça tem como seu maior representante o juiz que, 

pela lei, garante a igualdade de direitos. As palavras verdade, correto e justo também estão 

associadas à justiça (SHIMIZU; MENIN, 2004, p. 244).  

 Quanto à injustiça, os brasileiros citam a desigualdade, a corrupção e o preconceito, 

com esta tríade conformando sua percepção central. Aparecem também os termos crime e 

pobreza. Os jovens argentinos relacionam a injustiça à mentira e à corrupção, associadas à 

desigualdade, ao crime e à imoralidade.  

 Para as autoras, 

 
A justiça, por sua vez, é representada pelos jovens de ambos os países, 
sobretudo no sentido institucional, sob a idéia de que o que é justo é o que é 
legal, e de que a justiça é feita pelos representantes do sistema judiciário 
(juiz e julgamento). Nesse contexto representacional, a justiça é concebida 
como um direito que garante o princípio de igualdade na aplicação da lei, e 
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esse sentido tem uma força representacional maior entre os jovens da 
Argentina, uma vez que, enquanto as palavras lei, direito e igualdade estão 
bem próximas para o grupo daquele país, entre os brasileiros a proximidade 
maior ocorre primeiramente entre as palavras lei e direito e, em seguida, 
entre os vocábulos igualdade e respeito – o que carrega a palavra igualdade 
de um duplo sentido, moral e/ou legal. Observamos, então, que enquanto 
para os jovens brasileiros o direito está em ter a lei para garantir essa 
igualdade, seja moral ou legal, para os argentinos está explícito que a justiça 
deve garantir, por meio da lei, não só o direito à igualdade, como também a 
igualdade de direitos. (SHIMIZU; MENIN, 2004, p. 245). 
 

 Há, em ambos os grupos pesquisados, uma desconfiança e insatisfação em relação à 

lei e à justiça, “falta justiça”, com a diferença de que entre jovens brasileiros essa falta é 

associada à desigualdade e nos jovens argentinos é associada à corrupção (SHIMIZU; 

MENIN, 2004, p. 245).  

 Outra pesquisa analisada foi Representações de estudantes universitários sobre alunos 

cotistas: confronto de valores (MENIN et al., 2008), com um debate sobre cotas no ensino 

superior. Os conceitos de justiça predominantes neste trabalho foram os de justiça 

meritocrática, trazida pelos estudantes em suas respostas, e a compensatória, que vem na base 

do debate sobre as cotas e é defendida pelos autores e por alguns pesquisados.  

 Cabe mencionar, nessa mesma temática, a pesquisa do Projeto Observa, coordenado 

por Fry, Maggie e Grin (2005), “Percepções de desigualdade, equidade e justiça social no 

ensino superior: o caso da UFRJ”. A pesquisa buscou identificar percepções e avaliações de 

justiça e equidade quanto à reserva de vagas no ensino superior. Há várias questões 

importantes que direcionam a pesquisa empírica: 

 
Não se pergunta apenas a opinião dos respondentes sobre se eles são a favor 
ou contra as reservas de vagas [...]. Mais do que isso, se quer saber como 
eles compreendem essa iniciativa vis a vis as desigualdades sociais [...] trata-
se de aquilatar [...] seus sentimentos de injustiça sobre desigualdades, 
avaliações e expectativas sobre igualdade e mobilidade social, juízos sobre a 
quem caberia a responsabilidade. (FRY; MAGGIE; GRIN, 2005). 
 

 Pergunta-se, também, sobre como estas desigualdades poderiam ser combatidas. Daí 

as perguntas sobre desigualdade racial no contexto educacional, o papel do mérito e das 

capacidades individuais. O que pesa mais para o êxito social: habilidades individuais, origem 

social, cor/raça, sorte? Permite perceber, também, o conflito entre a crença no universalismo 

dos direitos e as políticas públicas focais.97  

 A pesquisa analisou respostas de professores, estudantes e funcionários da UFRJ. 

Traremos apenas alguns elementos que são úteis para a nossa pesquisa. Há uma visão (que 

                                                 
97  O relatório da pesquisa está integralmente disponível na internet em: <http://www.observa.ifcs.ufrj.br/index.htm>.  
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tem maior adesão por parte dos funcionários) de que as pessoas são compensadas por seus 

esforços. Porém, essa visão é matizada pela ideia (com a qual todos os segmentos concordam) 

de que no Brasil é importante conhecer pessoas “bem colocadas” para subir na vida, 

percebendo o país como uma sociedade relacional. Todos os segmentos concordam em parte 

com a afirmação de que é preciso ter sorte para se dar bem na vida. Todos concordam 

totalmente que é responsabilidade do governo diminuir as diferenças de renda entre as 

pessoas; os pesquisadores comentam esse dado como sendo o reflexo da visão do Estado 

como “salvador”. Simultaneamente, todos concordam, também totalmente, sobre a 

responsabilidade de todos os indivíduos no combate à desigualdade social. 75% dizem haver 

um conflito muito forte entre ricos e pobres e 40% consideram também muito forte ou forte o 

conflito entre negros e brancos. Quanto à percepção de justiça/injustiça da reserva de vagas, 

há uma pequena maioria que considera injusta a reserva de vagas para pobres e egressos da 

escola pública. Já em relação à reserva para pessoas negras, há maior resistência, com os 

alunos menos favoráveis que os professores e funcionários. Acreditam que vão acirrar o 

conflito racial, concordam que a democracia racial é uma farsa e, simultaneamente, acreditam 

(uma vasta maioria) que a cultura miscigenada é o maior patrimônio do Brasil.  

 Algumas conclusões da pesquisa são interessantes: há uma rejeição bastante geral da 

reserva de vagas, prioriza-se o mérito, o esforço e as qualidades individuais;98 a maioria 

percebe o governo como o grande responsável pelo combate às desigualdades sociais: o 

combate à pobreza e às desigualdades passa pelo investimento em zonas pobres e negras. 

Simultaneamente e, talvez, contraditoriamente, todos concordam em que toda a sociedade é 

responsável pela diminuição das desigualdades sociais. Os dados mostram que brancos e 

pardos têm percepções mais semelhantes entre si sobre cotas raciais, conflito racial e 

discriminação do que a existente entre pardos e pretos. Quanto à percepção dos maiores 

problemas do país, estão: educação, corrupção, desigualdade de renda, saúde, pobreza e 

segurança. Em últimos lugares aparecem racismo e desigualdade entre os sexos.  

 Outra pesquisa para nós importante é a de Scalon (2007), Justiça como igualdade? A 

percepção da elite e do povo brasileiro. Este artigo traz parte dos resultados de pesquisa no 

país como parte de pesquisa ampla do International Social Survey Programme. Parte do 

pressuposto de que a desigualdade social é a característica principal do país e trata-se de 

perceber como esta é vista, sua dimensão, papéis do Estado e da sociedade. Trabalhou com 

opiniões e valores da elite vis a vis com os demais grupos da população. Como elite, elegeu 

                                                 
98  Trabalharemos mais adiante com as pesquisas de Lívia Barbosa (1996 e 2003) sobre meritocracia no Brasil e 

seus dilemas e impasses.  
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os 10% de maior renda familiar per capita e o survey foi aplicado por critério amostral de 

acordo com o Pnad.  

 Várias questões foram propostas em torno de justiça e igualdade e o artigo tenta 

mostrar as semelhanças e diferenças entre as percepções do “povo” e da elite. Uma primeira 

pergunta analisada trata da aprovação ou não da afirmação “no Brasil, as diferenças de renda 

são muito grandes” (SCALON, 2007, p. 131). A grande maioria dos respondentes da elite 

(89%) e do “povo” (85%) concorda totalmente, mostrando o reconhecimento cognitivo da 

situação. Isso se altera quando se solicita aos respondentes que classifiquem níveis salariais e 

profissões. A elite tende a valorizar mais salarialmente profissões de maior prestígio social, 

revelando aceitar uma desigualdade de renda maior que o povo, numa perspectiva normativa. 

Ambos percebem, por outra parte, a sociedade brasileira formada por uma pequena elite e por 

uma grande maioria compondo a base da pirâmide, sendo que, igualmente, povo e elite 

desejariam que esta fosse uma sociedade composta por uma maioria de classe média. Nossa 

sociedade, assim, estaria longe do que seria um modelo de sociedade justa.  

 Outra questão tratou de qual seria o critério de justiça distributiva para definir 

remuneração: escolaridade, hierarquia de posições de emprego ou a situação familiar, sendo 

os dois primeiros ligados a características individuais (mérito, esforço individual) e o outro as 

necessidades de manutenção de família, apontando para políticas compensatórias. Ambos os 

grupos apontaram para a prioridade do social sobre o individual. A autora observa para 

possíveis dificuldades da formulação da questão, mas que os resultados podem levar a 

considerar que no país, por conta da importância do tema da família e dos filhos, haveria o 

predomínio de uma perspectiva mais humanista que igualitarista.  

 Este tema é, para nós, muito importante, e será discutido com mais vagar nos 

próximos itens, por revelar as peculiaridades de concepções que misturam de formas únicas 

componentes do mérito e do esforço individual com componentes assistencialistas e 

paternalistas em relação a determinados setores da população, vistos como do “bem” e 

vulneráveis, jamais donos de seus destinos. Barbosa (2003) analisará o igualitarismo existente 

no país, principalmente com sua vertente “substantiva”. A vertente formal da igualdade 

(igualdade perante as leis) de fato é um dos grandes problemas detectados no país, um dos 

componentes centrais da percepção de injustiça. Resta, assim, a vertente substantiva, que 

responde a um sistema moral. Ao se atribuir toda a desigualdade existente às condições 

sociais, o indivíduo tende a ser visto como passivo, apenas reativo a estas condições. A 

pesquisa de Scalon toca nessa questão.   

 O encargo principal na transformação da situação de desigualdade estaria a cargo do 
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governo, tanto para a elite (74%) como para o povo (74%). Poucos chamam para si a 

responsabilidade (6% e 4% respectivamente) ou percebem as ONGs, por exemplo, 

importantes nessa mudança. Quando inquiridos sobre os maiores problemas do país, houve 

concordância em torno da segurança e da saúde para ambos os grupos. O povo mostrou-se 

mais preocupado com o desemprego e a elite com a corrupção. Para resolver os problemas 

apontados, os dois grupos concordaram na necessidade de melhoria dos serviços públicos 

(elite, 44,6%, e povo, 40,6%). Diferiram em relação à reforma agrária e à diminuição do ritmo 

populacional. Se todos concordam abstratamente no aumento do imposto para os ricos, o 

povo adere mais à ideia de mais impostos que os mais ricos.  

 A pesquisa reitera dados anteriores sobre congruências entre visão de elite e povo e 

mostra também divergências. Uma destas é em torno do valor da educação, do mérito e do 

esforço pessoal, com mais adesão por parte do povo. Um destaque foram as respostas sobre 

quem poderia mudar esse quadro: 

 
Como vimos, os brasileiros, pertençam ao povo ou a elite, não se 
reconhecem como os principais atores no combate às desigualdades, mas 
igualmente concordam com a afirmação de que as pessoas não se unem para 
acabar esse problema social, o que foi apontado por 85% da elite e 86% do 
povo. Contudo, ainda ficamos por conhecer quem seriam essas pessoas que 
deveriam se unir para lutar contra esse que é o mais grave problema do 
Brasil. Por um lado, a solução passa pelo Estado [...]. Por outro, a sociedade 
civil não aparece como o principal ator [...] diante de tal cenário, parece não 
haver saída possível. (SCALON, 2007, p. 147).  
 

 Há, assim, certo sonho de justiça, de uma sociedade mais justa, que permaneceria no 

nível do sonho, ao não termos, de fato, agentes de transformação.  

 Outra pesquisa importante, de âmbito nacional, é a de Venturi (2010), sobre 

percepções dos direitos humanos. Com outro enfoque, pelo menos inicialmente, reitera 

algumas percepções já verificadas em outras pesquisas, sobre justiça, justiça social, a partir da 

investigação sobre os direitos humanos.  

 Começarei comentando um dado relevante da pesquisa: o conceito dos direitos 

humanos está associado primeiramente a direitos civis (58%), em seguida aos direitos sociais 

(31%) e praticamente não é relacionado aos direitos políticos (3%). Benevides (2010) e Kehl 

(2010) comentam essa questão. Benevides (2010, p. 95) chama a atenção para a importância 

dos direitos políticos, pois, quando estes não existem, os direitos poderão apenas ser 

“concedidos”, como favor ou privilégio. São duas as questões centrais que tentará responder: 

por que essa fraca percepção dos direitos políticos? O que pode ser feito a respeito? Ou seja, 

como realizar o sonho de uma sociedade mais justa (já apontado em outras pesquisas, resolver 
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a “falta de justiça”) se não há quem o faça, se não há a percepção da participação política, da 

luta política como central? O “como” da justiça estaria especialmente comprometido. 

Benevides propõe que essa indiferença pode expressar a persistência da mentalidade da 

“menoridade política” do povo, a dificuldade de compreender a relação dos direitos políticos 

com os demais direitos da cidadania, a percepção dos direitos políticos especificamente como 

votar e ser votado e não em uma perspectiva mais ampla, de participação nas decisões da vida 

comum. Cabe recordar a pesquisa citada anteriormente, de Scalon (2007), com todos os 

respondentes sendo enfáticos na necessidade do governo responsabilizar-se pela redução das 

desigualdades, sem haver um reconhecimento da possibilidade de alguma atuação 

protagonizada por organizações civis ou partidos (ou com os indivíduos mudando seus 

destinos sociais).  

 Conjuga-se a isso algo observado em outra resposta: para a garantia dos direitos, a 

pesquisa verifica que esta aconteceria predominantemente pela família e pelos esforços 

pessoais. Trata-se de uma peculiaridade em relação ao “quem” dos direitos humanos, o 

“quem” da justiça. Os resultados são os seguintes para a questão que inquire sobre os fatores 

mais importantes para a garantia dos direitos: apoio da família (55%), esforço pessoal (49%), 

políticas de governo (44%), apoio de amigos e conhecidos (20%), informações da mídia 

(20%), apoio de entidades assistenciais (19%), participação em associações ou grupos 

organizados (15%).99   

 Benevides (2010, p. 97) comenta como esse resultado pode expressar uma noção 

precária de cidadania que perde o sentido da vida pública para refugiar-se nos limites da vida 

privada. Traduz, também, uma sociedade em que o princípio da igualdade frente às leis é 

constantemente violado em favor de relações clientelistas, familistas, de favorecimento aos 

amigos. Implica, também, no reforço dos valores tradicionais da sociedade brasileira, 

centrados na autoridade e na solidariedade familiar, assim como no esforço pessoal.  

 A família também aparece como fundamental para o aprendizado dos direitos políticos 

e dos direitos humanos.100 Kehl (2010, p. 34) também comenta esse aspecto em sua análise da 

pesquisa:   

 

                                                 
99  Cabe assinalar que a pergunta, reproduzida na introdução do livro, pode ter induzido a uma percepção 

individualista, pois aparentemente foi a seguinte: “qual o fator mais importante para fossem garantidos os 
próprios direitos” (VENTURI, 2010, p. 18, grifo nosso). Ao perguntar sobre os próprios direitos e não sobre 
os direitos de todos, há um direcionamento da resposta para um viés individual. Mesmo assim, é uma 
resposta surpreendente.  

100  Observamos, paralelamente a essa função da família, na lista das piores violências ou violações de direitos 
humanos, aparece o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes (67%), que acontece 
preferencialmente no seio da família.  
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Mais uma vez espera-se que a frágil célula constituída por laços de amor e 
parentesco, somada ao esforço solitário do indivíduo sejam capazes de 
garantir aquilo que nem as instituições governamentais e políticas públicas 
conseguem assegurar. 
 

 Kehl assinala, assim como Benevides, que esta questão parece apontar para as 

dificuldades do reconhecimento da universalidade dos direitos humanos. “Que direitos serão 

reconhecidos acima dos direitos dos membros daquela família em particular?” (KEHL, 2010, 

p. 34). 60% dos entrevistados também consideram que aprendem sobre os direitos em casa ou 

com a família.  

 Há, assim, dificuldades para a construção da sociedade justa, sonhada como uma 

sociedade de classe média (conforme a pesquisa de Scalon), pois não haveria a percepção de um 

“como” – meios políticos – nem um “quem” que poderia realizar as necessárias transformações.  

 A frase proposta na pesquisa e que obteve maior adesão foi: “respeito é bom e todo 

mundo merece”, apoiada por 98% dos entrevistados. A questão do respeito/falta de respeito no 

país é algo que merece destaque, é um elemento fundamental no sentimento de 

justiça/injustiça detectado na pesquisa empírica.  

 Venturi (2010, p. 16) considera que, apesar de todas as contradições da pesquisa, há uma 

tendência ao reconhecimento do caráter universalista dos direitos humanos e sua relevância para o 

bem comum, uma tendência a reivindicá-los e a apoiar políticas para sua promoção, sempre que 

propostas. Continuando, quando inquiridos sobre quais seriam os direitos mais importantes, 

aparecem os direitos sociais e em primeiro lugar o direito à saúde (47%), educação (38%), 

emprego (26%); após os direitos sociais são considerados importantes por 53% os direitos civis, 

vindo em último lugar os direitos políticos. O direito considerado mais desrespeitado foi o direito 

à segurança (63%). A esse respeito, comenta Kehl (2010, p. 38): 

 
É fato que a garantia de uma base mínima de segurança para a vida social, a 
circulação e a atuação política é condição para o exercício de todos os outros 
direitos. O cidadão ameaçado de violência dificilmente sente-se em 
condições de reivindicar ou defender seus outros direitos.  
 

 É possível relacionar estas informações com as percepções detectadas sobre as 

desigualdades no país, sobre direitos de igualdade e violações contra esses direitos. Entre os 

direitos humanos mais desrespeitados, listados no questionário, aparecem: a proteção igual 

perante a lei (refletindo a profunda rejeição ao clássico uso de “dois pesos e duas medidas”), o 

direito à vida, as liberdades de expressão e de ir e vir, o direito à saúde, os de tratamento igual 

a brancos e negros e a ricos e pobres.  

 Se é considerado prioritário o combate à discriminação racial (70%) e essa igualdade é 
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reconhecida por todos (95%), não parece haver igual tolerância com aqueles que desenvolvem 

ações políticas em torno de políticas de reconhecimento. As taxas de tolerância com aqueles 

que pensam de forma diferente e com as minorias é bem relativa. Aceita-se que as pessoas 

tenham ideias diferentes desde que não as divulguem, que sigam a opinião da maioria. É 

paradoxal essa questão, pois um dos direitos mais desrespeitados assinalados é justamente o 

da liberdade de expressão. Não haveria, assim, uma postura de uma forte defesa desse direito 

para algumas minorias que defendem ideias diferentes da maioria. Não resistimos à tentação 

de citar Barrington Moore Jr. (1987, p. 19): 

 
Era uma vez aqueles dias felizes em que os estudantes dos assuntos humanos 
estavam seguros de seu terreno, quando era possível traçar uma nítida 
separação entre um sistema político e social baseado na força e na fraude, e 
um sistema que se baseasse na autoridade racional e na justiça. Ainda que 
fosse bastante difícil encontrar um exemplo empírico convincente de uma 
sociedade justa, tal distinção parecia elementar e óbvia, o fundamento da 
análise política inteligente.  
 

 Tem-se, assim, um quadro bastante rico de pesquisas que tratam de percepções sobre 

igualdade, desigualdade, justiça social, direitos. São pesquisas que apontam claramente os dilemas 

e impasses, a impossibilidade de, a priori, definir ou emoldurar as questões ligadas ao tema, já 

discutidas na introdução teórica. Apontam, porém, para caminhos, para tentativas de mudança.  

 

 

7.3 Procurando percepções sobre a escola justa, encontramos percepções sobre a 

injustiça101 

 

 

O grito “é injusto!” expressa muitas vezes uma intuição mais clarividente 
sobre a natureza verdadeira da sociedade e o lugar nela ocupado ainda pela 
violência, do que qualquer discurso racional ou razoável sobre a justiça. 
(RICOEUR, 2008, p. 180). 

 

Realizamos dois estudos empíricos sistemáticos sobre as percepções do justo/injusto. 

Estas pesquisas haviam sido precedidas por uma série de pesquisas anteriores, vinculadas a 

trabalhos de sala de aula, quando discutíamos a escola justa. Alguns resultados que havíamos 

obtido sobre o tema nos mostraram o quão difícil e desafiador é imaginar a escola justa. Mesmo 

o ponto de partida da sistematização, o dado por Dubet (2008a, 2008b), revela-se problemático, 

                                                 
101  A outra Iniciação Científica orientada e já concluída no marco da bolsa PQ2 do CNPq foi a de Marko e Gabriela 

(2010), O que é uma escola justa?. Esta IC foi objeto de uma menção honrosa no 18º SIICUSP, de 2010.   
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sempre precário, instável. Esta é uma questão reconhecida na literatura sobre o tema: 

 
Ao contrário dos desastres que podem ser universalmente reconhecidos 
como prejudiciais e indesejáveis, uma vez que golpeiam a esmo e não 
prestam atenção a privilégios conquistados ou herdados, a justiça é um ponto 
notoriamente contencioso. (BAUMAN, 1998, p. 74).  
 

Ponto contencioso, que se apresenta precário e, ao mesmo tempo, urgente: 

 
Ora, a justiça, por mais inapresentável que permaneça, não espera. Ela é 
aquilo que não deve esperar. Para ser direto, simples e breve, digamos isto: 
uma decisão justa é sempre requerida imediatamente, de pronto, o mais 
rápido possível. (DERRIDA, 2007, p. 51). 
 

São dilemas e possibilidades que permeiam a ação das escolas, mas que derivam de uma 

confiança primeira, ou seja, na existência de espaços de independência entre as esferas que fazem 

com que as escolas não reproduzam ou recriem cegamente as desigualdades e injustiças sociais:  

 
A escola cria suas próprias desigualdades, a economia cria suas próprias 
desigualdades, a cultura cria suas desigualdades, a política cria suas 
desigualdades... as desigualdades de cada um desses domínios podem e 
precisam ser combatidas. Mas há desigualdades e injustiças novas quando as 
desigualdades produzidas por uma esfera de justiça provocam 
automaticamente desigualdades em outra esfera. (DUBET, 2004, p. 549).  
 

Um sistema justo deveria assegurar certa independência entre estas esferas. Dubet 

sugere que esta independência pode existir e as ações justas – ou que tendem a não reproduzir 

mecanicamente a injustiça – deveriam comportar uma combinação das ações listadas: modelo 

meritocrático, discriminação positiva, acesso a bens escolares fundamentais, um mínimo 

escolar, utilidade dos diplomas, velar para que as desigualdades escolares não reproduzam as 

desigualdades sociais, tratar bem os “vencidos”.  

Nesta pesquisa sobre as percepções, ainda no pré-teste, conseguiu-se uma boa síntese 

desse contencioso, urgente, que recupera a irredutível alteridade do outro, que estabelece a 

palavra em contraposição ao corpo a corpo, composto por elementos heterogêneos e sempre 

disposto a falhas, entre as(os) alunas(os) do curso de pedagogia: 

 
Justiça é tratar com igualdade, mas não indiferença. É quando há igualdade 
de direitos e oportunidades. Quando há direitos respeitados, não apenas dos 
alunos, mas dos professores. Quando garante todos os direitos do ser 
humano. Uma escola justa pode ser aquela onde as coisas são decididas 
coletivamente. (Alunas(os) de Sociologia II e Educação e Atualidade, 2007) 
 

 Aparentemente singela, esta definição (construída coletivamente) toca em todos os aspectos 

discutidos anteriormente, sobre o quê, o quem, o como da justiça e seus impasses e desafios.  
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Para a pesquisa aqui relatada, optou-se pela utilização de um questionário (em anexo), 

por configurar um instrumento quali-quantitativo muito interessante para coletar as 

percepções de grupos grandes. Além de uma primeira parte, com algumas questões que 

traçavam um perfil do respondente, tínhamos poucas questões, duas das quais abertas e uma 

terceira organizada a partir das propostas de Dubet (2004) sobre a escola justa, já 

mencionadas anteriormente.  

Uma primeira tomada de percepções sobre a escola justa ocorreu na própria Faculdade 

de Educação, com alunas(os) do primeiro ano de pedagogia, do vespertino e noturno, 

totalizando 80 questionários respondidos. A intenção dessa pesquisa inicial foi testar o 

questionário. Os resultados, porém, se revelaram muito bons e realizamos a análise do 

material explorando suas facetas. Foram elaborados quadros analíticos para analisar as 

respostas abertas (a maioria das questões eram abertas) e uma análise quantitativa do perfil 

dos respondentes. É um público feminino (82,5%), que já trabalha majoritariamente em 

educação (63,75% já trabalham, dos quais 75% na área).  

 

Sexo Quantidade Porcentagem (%) 
Feminino 66 82,5 
Masculino 14 17,5 
Total 80 100 
Quadro 2 – Sexo 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Idade (anos) Quantidade Porcentagem (%) 
18 – 19 27 33,75 
20 – 25 21 26,25 
26 – 30 11 13,75 

Mais de 30 14 17,5 
Não responderam 7 8,75 

Total 80 100 
Quadro 3 – Idade 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Trabalha Quantidade Porcentagem (%) 
Sim 51 63,75 
Não 29 36,25 
Total 80 100 
Quadro 4 – Trabalho 
Fonte: Elaboração da autora. 
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Com educação Quantidade Porcentagem (%) 
Sim 39 76,47 
Não 11 21,57 

Não responderam 1 1,96 
Total 51 100 

 Quadro 5 – Trabalho em educação 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Escolaridade Quantidade Porcentagem (%) 
Apenas pública 32 40 
Apenas particular 27 33,75 

Ambas 20 25 
Não responderam 1 1,25 

Total 80 100 
Quadro 6 – Escolaridade 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Cabe ressaltar mais uma vez o perfil das(os) alunas(os) da Faculdade de Educação da 

USP, com 40% das respondentes tendo feito sua escolaridade integralmente na escola pública.  

Realizamos e concluímos um segundo estudo empírico em uma escola estadual na 

zona sul da cidade de São Paulo, em Parelheiros, região com índices relevantes de pobreza e 

violência. A escola em questão foi escolhida por ser uma escola de boa qualidade, sem 

problemas evidentes de violência ou outras queixas; uma escola em que as questões de acesso 

e qualidade de ensino são tratadas pela equipe de professores, gestores e dirigentes. Nessa 

escola, colhemos e analisamos 81 questionários distribuídos entre alunos(as) da 3ª série do 

Ensino Médio regular, alunos(as) da 3ª série do Ensino Médio da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), professores(as) e gestores(as). A distribuição dos questionários foi a seguinte: 

a) A (questionários numerados de 1 a 30): 30 alunos(as) de 3º ano de EM regular matutino; 

b) B (questionários numerados de 31 a 57): 27 estudantes do 3º ano de EJA; 

c) C (questionários numerados de 58 a 81): 24 profissionais entre professores(as) e gestores(as). 

 

 Masculino Feminino 

 Quantidade Porcentagem (%) Quantidade Porcentagem (%) 

A (1 – 30) 10 33,33 20 66,67 
B (31 – 57) 11 40,74 16 59,26 
C (58 – 81) 10 41,67 14 58,33 

Total 31 38,27 50 61,73 
Quadro 7 – Sexo 
Fonte: Elaboração da autora. 
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Muito relevante é a presença marcante das meninas, concluindo o Ensino Médio, 

superando os meninos. Este é um dado importante, já conhecido a partir de outras pesquisas. 

Os meninos se retiram mais cedo da escola; está colocada com mais premência a questão do 

trabalho, do início da vida profissional. Desenvolvem, seguidamente, trajetórias de idas e 

vindas, da escola ao trabalho, do trabalho à escola. As mulheres conseguem permanecer mais 

tempo, haveria um investimento maior em educação. As(os) alunas(os) do Ensino Médio 

regular estão na idade adequada: 28 tem 16 ou 17 anos (em 30 questionários respondidos). A 

idade dos alunos da EJA reflete perfis diferenciados: um grupo de estudantes que, talvez, 

estejam na condição de ir e vir da escola ao trabalho e vice-versa: são 12 entre os vinte e os 

trinta anos, contra 12 com mais de trinta, contando, entre estes últimos, pessoas de quarenta e 

cinquenta anos, no total de 27 questionários respondidos.  

 

Idade (anos) Quantidade Porcentagem (%) 

16 – 19 30 37,04 

20 – 25 7 8,64 

26 – 30 7 8,64 

Mais de 30 32 39,51 

Não responderam 5 6,17 

Total 81 100 

Quadro 8 – Idade 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

A questão que queremos comentar neste breve resumo da pesquisa é a da presença 

dominante de relatos de injustiça frente à questão: “Faça um breve relato sobre uma situação 

reconhecida por você como justa ou injusta. Diga onde, com quem, circunstâncias, resultado”, 

que foi proposta para os respondentes em dois níveis, em relação ao “mundo em geral” e na 

escola (formulário em anexo).102 

Daí o título deste tópico: fomos em busca da escola justa e encontramos um relato de 

injustiças, repercutindo e confirmando as afirmações de vários teóricos sobre a justiça 

(RICOEUR, 2008; BAUMAN, 1998; MOORE JR., 1987; DERRIDA, 2007). Uma breve 

citação de Ricoeur (2008, p. 85): “De fato, nosso senso de injustiça costuma ser mais 

confiável do que nosso senso de justiça”, retomando Rawls, quando este diz que não 

                                                 
102 Ou seja, esta questão se desdobrou em duas questões, uma especificamente solicitando um relato de uma 

situação justa/injusta no mundo em geral e outra especificamente solicitando um relato de uma situação 
justa/injusta na escola.  
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duvidamos que a intolerância religiosa e a discriminação racial são injustas e comentando o 

impacto que tem sobre nós a vivência ou o relato de uma injustiça vista ou vivida, 

reconhecida imediatamente como tal, a partir, claro, de nosso conjunto de valores e normas 

sociais. Retoma, em sua análise, a tradição de Platão e Aristóteles, ao colocar e citar o injusto 

antes do justo: 

 
Nosso primeiro ingresso na região do direito não terá sido marcado pelo 
grito: É injusto! É esse o grito da indignação [...] ora, procuremos lembrar 
quais foram as situações em que nossa indignação se inflamou. Foram, por 
um lado, as das divisões desiguais, que achávamos inaceitáveis [...]. Foram, 
por outro lado, as das promessas não cumpridas [...] foram, também, as das 
punições que nos pareciam desproporcionais [...]. Retribuições 
desproporcionais, promessas traídas, divisões desiguais [...]. Mais que isso: 
não discernimos na indignação uma expectativa precisa, a da palavra que 
instauraria entre os antagonistas a justa distância que daria fim a seu corpo-
a-corpo? Nessa confusa expectativa da vitória da palavra sobre a violência 
consiste a intenção moral da indignação. (RICOEUR, 2008, p. 5). 

 
Foi o que constatamos extensamente nessa primeira pesquisa com alunas(os) da 

pedagogia e na segunda, realizada em uma escola pública estadual.  

As(os) alunas(os) de pedagogia, das 160 possíveis respostas, apresentam 131 situações 

injustas, portanto 81,8%. No caso da E.E.P.N.E., 133 das 162 possuem a mesma 

característica, 82,0% do total. Já a justiça aparece em 22 relatos na pedagogia, 16%, e em 24 

relatos na E.E.P.N.E., 16,28%. Cabe assinalar que a escola E.E.P.N.E. é vista por muitos, 

especialmente pelos alunos do Ensino Médio de EJA, como um modelo de escola justa. Se o 

mundo para eles não apresenta nenhuma situação de justiça, essa justiça está na escola. Há 

relatos muito explícitos nesse sentido, de reconhecimento do trabalho de inclusão realizado 

pela escola por parte desses estudantes. O dado é o seguinte: se no mundo são relatados 7 

casos de justiça (8,6%), na escola aparecem 17 sobre situações justas (20,9%). Já na 

pedagogia, o número de relatos de justiça no mundo e na escola é exatamente o mesmo 

(13,7% para cada uma das situações).103 

 

Onde - Pedagogia Injusto Justo 

No mundo 80% 13,7% 

Na escola 82,5% 13,7% 

Quadro 9 – Onde estão as injustiças? Pedagogia 
Fonte: Elaboração da autora. 

 
                                                 
103  Há relatos que contemplam ambas as situações, há alguns que não responderam a uma ou a outra questão. Daí 

os totais não coincidirem. Lembrando que o total da pedagogia é 80 questionários e o da E.E.P.N.E. é de 81.  
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Onde - E.E.P.N.E. Injusto Justo 

No mundo 86,4% 8,6% 

Na escola 77,7% 20,9% 

Quadro 10 – Onde estão as injustiças? E.E.P.N.E.  
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Citando Barrington Moore Jr. (1987), Bauman (1998, p. 75) comenta: 

 
Sabemos, pela meticulosa e perceptiva análise histórica conduzida por 
Barrington Moore Jr., que ao mesmo tempo em que as “massas” não fazem 
idéia ou, na melhor das hipóteses fazem uma idéia vaga, da noção abstrata de 
“justiça como tal”, elas tendem a reconhecer infalivelmente um caso de 
injustiça. Em oposição ao que a lógica do vocabulário sugere, “injustiça” é 
uma noção “positiva”, enquanto “justiça” é a negativa.  
 

Continuando:  

 
É a injustiça que parece ser a noção primária da ética popular, sendo a 
“justiça” a unidade marcada, um derivado, na oposição [...] justiça 
significa redenção, recuperação do dano, compensação pelos males 
sofridos – que corrija a distorção causada pelo ato de injustiça. [...] é 
difícil dizer sob que condições a percepção popular da condição humana 
como justa e correta tenderá a se desenvolver e é incerto se tal 
desenvolvimento, caso ocorra, será sujeito a normas verificáveis e 
generalizáveis. Por outro lado, pode-se razoavelmente supor que a 
percepção da situação como injusta tenderá a expandir-se e aprofundar-se 
juntamente com a intensificação das provações não experimentadas antes. 
(BAUMAN, 1998, p. 75).104 
 

A percepção da injustiça, assim, é o “positivo”, é o que é perceptível. Este fato é 

confirmado quando levantamos o número de questões que relatam situações de injustiça, 

comparando as que tratam da “injustiça no mundo em geral” e as que tratam da “injustiça 

na escola”. Seria de se esperar que houvesse uma percepção maior de injustiça no mundo 

do que na escola, que a escola seria um lugar onde os relatos de injustiça se veriam 

ofuscados pelos relatos de justiça. Esse não é o resultado que temos, mesmo com a Escola 

Pública, principalmente os alunos da EJA considerando sua escola como modelo de escola 

justa.   

 

 

                                                 
104  Moore Jr., interessado em compreender as “bases sociais da obediência e da revolta”, tentará, via estudo das 

injustiças, compreender como as normas sociais e sua violação são componentes centrais na ira moral e no 
sentido de injustiça. Aponta, também, para o surgimento da indignação e da revolta, que a própria norma 
social pode ser vista injusta e errada (MOORE JR., 1987, p. 21). Resgata, assim, o marco que não contém a 
justiça, mas que é inseparável da nossa possibilidade de pensar a justiça ou a injustiça. É sempre com relação 
a alguma norma, direito, lei que nos colocamos em nosso grito de indignação.  
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7.3.1 Injustiça no mundo 

 

 

7.3.1.1 Macrojustiça ou microjustiça? 
105

 

 

 

Um primeiro elemento interessante que queremos ressaltar é o da percepção da 

macroinjustiça, da injustiça social ou da microinjustiça, aquela do cotidiano, ligada às relações 

interpessoais em instituições como o trabalho ou a família. Trabalhamos, assim, com as respostas 

à questão da justiça/injustiça no mundo. Na pedagogia, das 80 respostas, conseguimos identificar 

30 (37,5%) com um amplo espectro. Uma resposta típica pode ser a seguinte: 

“Considerando a situação de exploração econômica das classes populares no Brasil, 

sobretudo com a ampliação da terceirização, é injusta a fiscalização e apreensão das 

mercadorias dos trabalhadores informais da Rua 25 de Março, visando o benefício dos 

comerciantes locais que recolhem imposto para o governo” (FE5).  

Outro exemplo é: 

“Ver a individualidade e a ignorância de uma sociedade doente onde as condições de 

vida são determinadas pela origem financeira, onde os direitos à qualidade de vida são 

privilégios de poucos” (FE6). 

Trata-se, com certeza, de estudantes com um perfil diferenciado, que tentam pensar as 

questões sociais. Mesmo assim, na Pedagogia, a maioria relatou casos de microinjustiça 

(50%). Um exemplo é:  

“Quando eu estava na terceira série de ensino fundamental, minha mãe trabalhava e 

meu pai também, por isso não podiam me levar à escola; minha mãe decidiu pagar alguém 

para me levar. O ‘tio’ deixava a todos na porta de suas casas, mas como eu morava em uma 

favela, ele me deixava na entrada da favela (longe de casa) porque se recusava a entrar 

naquele lugar (como ele disse à minha mãe)” (FE10).  

Outro exemplo: 

“Trabalho em uma empresa que possui uma filial fabril, no interior de São Paulo. 

Recentemente, fomos notificados de um furto na fábrica e, imediatamente, o Diretor atribuiu 

essa ação a um colaborador negro, anunciando a todos no escritório. Foi até a fábrica, para 

                                                 
105  Apresentaremos as respostas identificadas como FE = alunas(os) da Faculdade de Educação; E = alunos do 

Ensino Médio da E.E.P.N.E.; EJA = alunos de EJA dessa mesma escola; G ou P = professores e gestores 
dessa escola.  
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demiti-lo e ao chegar lá, constatou que não havia sido ele. Resultado: só vergonha, sem 

pedido de desculpas por parte do diretor” (FE12). 

É claro que há relação entre ambos os relatos, os exemplos de microinjustiça refletem 

macroinjustiças, preconceito social e preconceito racial, por exemplo. Vale a citação de 

Bauman (1998, p. 90): 

 
Tanto a moralidade como a justiça (ou, como prefeririam alguns, a micro-
ética e a macro-ética) são fiéis a seu nome somente como condições 
contingentes e projetos cônscios de sua contingência. [...] permitam-me 
repetir que a cena moral primordial, a reunião moral de dois, é o terreno em 
que se cultiva toda responsabilidade para com o Outro e o terreno de 
aprendizado para a ambivalência necessariamente contida na pressuposição 
dessa responsabilidade. Sendo assim, parece plausível que a chave para um 
problema tão vasto quanto a justiça social reside em um problema tão 
(ostensivamente) diminuto quanto o ato primordial de assumir 
responsabilidade para com o Outro próximo, a pequena distância – para com 
o Outro enquanto Rosto. 

 

Cabe apontar que na E.E.P.N.E. encontramos apenas 15 relatos com cunho social, 

apontando para injustiça social ou desigualdade social (18,5%), contra 60 (75%) de relatos de 

microinjustiças, em um total de 81 respostas. Alguns exemplos: 

“Vemos no mundo muitos políticos, pessoas da classe alta, que roubam os pobres e 

não são punidos” (E13).106 

“É difícil relatar uma situação só justa ou injusta, porém, a falta de respeito, 

consideração, falta de educação, cultura e lazer em igualdade de condições são situações que 

considero injustas e que estão presentes em nosso dia a dia” (G77).  

É certo que aquilo que vivemos no dia a dia é o que mais nos toca, indigna, mobiliza. 

Bauman é bastante enfático em sua defesa de que a busca por justiça social se inicia 

exatamente nesse momento de indignação pelo outro próximo, pelo outro que vemos.  

Assumir a responsabilidade frente ao outro seria o passo necessário.  

Os exemplos são: 

“Quando duas meninas estavam abraçadas em uma vila e apareceu um homem falando 

um monte de coisas, achando que elas eram um casal. Eu acho que foi injusto” (E1). 

“Certo dia estava em um ponto de ônibus e lá tinha um garoto deficiente físico e quando o 

ônibus parou as pessoas quase passaram por cima dele. Essa é uma situação injusta” (EJA40). 

   

                                                 
106 Diz Barrington Moore Jr. (1987, p. 64): “Uma das fontes mais poderosas de indignação moral é ver alguém 

escapar impunemente ao desrespeitar uma regra moral que as pessoas fizeram dolorosos esforços para torná-
la parte de seu próprio caráter”.  
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7.3.1.2 Onde as injustiças acontecem?  

 

 

Trabalharemos novamente apenas com as respostas à questão do relato de 

justiça/injustiça em geral, no mundo. Quais são os lugares mais citados, palco das cenas de 

injustiça?  

 

Onde  Pedagogia 

(total = 80) 

E.E.P.N.E 

(total = 81) 

Trabalho 12 – 15% 7 – 8,6% 

Rua  14 – 17,5% 12 – 14,8% 

Transporte público 4 – 5% 13 – 16% 

Casa 6 – 7,5% 2 – 2,4% 

Universidade pública 10 – 12,5% 2 – 2,4% 

Sociedade 10 – 12,5% 8 – 9,8% 

Serviço médico 2 – 2,5% 6 – 7,4% 

Universidade particular 3 – 3,7% 107 – 

Escola 4 – 5% 14 – 17,2% 

Outros (comércio, esporte, 

museu, partido político 

6 – 7,5% 2 – 2,4% 

Banco – 6 – 7,4% 

Justiça/ justiça penal 1 – 1,2% 3 – 3,7% 

Quadro 11 – As injustiças do mundo 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

As diferenças podem ser compreendidas a partir da diferença das experiências. Mesmo 

que os alunos da E.E.P.N.E. sejam alunos do terceiro ano, jovens já em busca ou preocupados 

com o trabalho/emprego, a diferença de idade com os alunos da Pedagogia e o fato da grande 

maioria já trabalhar, faz com que as relações de trabalho e o mundo do trabalho apareçam 

eivados de injustiça.108 

                                                 
107  Estes são relatos sobre um acontecimento ocorrido naquele momento, em que uma aluna com uma saia curta 

foi objeto de perseguição em uma universidade particular.  
108  Assmar (1997) em sua pesquisa sobre injustiça com três grupos sociais detecta o local de trabalho como 

principal cena de ocorrência de injustiça (23,9%), seguido da família e escola (21,2%). Claro que esta 
percepção depende da situação do grupo (trabalhadores ou não, empregados ou não). É interessante que a 
família não aparece em nossa pesquisa com esse destaque.  
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Alguns exemplos: 

“Atitude persecutória em ambiente profissional, injusta e não resolvida, criando 

dificuldades não revelando dados do trabalho, mas cobrando-as e criando dificuldades gerais 

para o exercício das atividades, por mera antipatia ou envolvimento afetivo com determinadas 

pessoas” (FE28). 

“Uma situação injusta é quando em uma entrevista para uma vaga de emprego uma 

pessoa não tem a igualdade de possibilidade de alcançar a vaga por ser negra e não ter o 

padrão de beleza considerado ideal, sendo descartada sem ter sequer a possibilidade de 

mostrar suas habilidades e competências” (FE44).  

“Até agora eu nunca fui chamado para um trabalho, mas eu queria tanto ter um, é um 

dos meus sonhos” (E28).  

A arbitrariedade e a injustiça no ambiente de trabalho são destaques nos relatos, 

principalmente entre aqueles que vivem o cotidiano das empresas atuais.  

A rua é a grande cena das injustiças: moradores de rua, crianças nos faróis, assaltos, 

desrespeito ao pedestre, agressões físicas e verbais, discriminação, abordagem policial. É um 

ponto importante para ser observado, que se liga com as injustiças do transporte público, com 

muitos relatos de desrespeito e injustiça nos ônibus e trens. O desrespeito aos idosos e mulheres 

com crianças de colo é um relato repetido: “já aconteceu uma situação injusta: jovens sentados 

no ônibus enquanto pessoas idosas ficam em pé. Isso não deveria acontecer” (EJA 38). 

A injustiça na casa ou na família foi pouco percebida: é o lugar onde se garantem os 

direitos? Um relato diz o seguinte: “minha família é meio injusta às vezes, pois já tive ideias muito 

boas sobre assuntos de família e ninguém quer me ouvir, pois acham que eu sou nova demais” (E7).  

“Injustiça: minha mãe diz que, quando pequena, sempre que ela ou algum dos seus 

quatro irmãos faziam algo de errado, minha avó batia em todos eles por não saber quem tinha 

feito a ‘arte’, para dar exemplo aos outros, ou porque achava que os outros tinham sido 

cúmplices” (FE 13).  

Seria a família realmente o porto seguro no meio das injustiças das ruas, serviços 

públicos, transporte?  

O aparecimento da Universidade Pública como palco de cenas de injustiça se deve ao 

intenso debate sobre ações afirmativas, cotas, bônus para o ingresso no vestibular, a discussão 

sobre quem está na Universidade Pública, assim como fatos acontecidos naquele ano, a 

desocupação da Reitoria, ou a “seleção pós-fuvest”: 

“Algumas bolsas de iniciação científica (importantíssimas para a vida acadêmica) 

chegam a R$ 500,00, mas geralmente são em torno de R$ 300,00, impedindo quem a recebe 



 173 

de trabalhar, o que seleciona os alunos da classe alta ou deixa em situação de miséria os 

alunos da classe baixa que possam realizá-las” (FE11).  

“A forma como o vestibular é feito dificulta o acesso de pessoas com menor renda e 

que sempre estudaram em escola pública e que não tiveram condições de fazer uma 

preparação específica para esse exame. Sendo assim, uma situação injusta” (FE15).  

Este foi um tópico pouco presente na escola E.E.P.N.E., mesmo com alguns estudantes 

reclamando da injustiça do vestibular. Mais presentes foram os relatos de injustiça no serviço 

médico público e nos bancos (ligados a preconceito e discriminação): “tive uma situação 

injusta em um hospital quando minha mãe estava com câncer e o hospital não tinha vaga para 

internar e então eu fui à luta até eu conseguir porque a paciente não podia ficar em casa. A 

situação era muito difícil” (EJA 53). As denúncias sobre a injustiça do sistema de justiça 

criminal também foram mais presentes entre os estudantes da E.E.P.N.E. Essas situações de 

injustiça também se fizeram presentes nos relatos das estudantes de pedagogia, porém como 

relatos de situações de rua, onde policiais param jovens para revista, discriminando aqueles 

que são negros ou pardos. Há uma denúncia, assim, clara, de discriminação racial.  

 

 

7.3.1.3 Respeito/desrespeito ao princípio da igualdade 

 

 

 Na pesquisa de Venturi (2010), vimos que a frase que obteve maior adesão foi: 

“respeito é bom e todo mundo merece”, apoiada por 98% dos entrevistados.  

 A questão do respeito/falta de respeito aparece fortemente nas falas principalmente 

dos estudantes da E.E.P.N.E., e é um elemento fundamental no sentimento de 

justiça/injustiça detectado. São 45 menções ao respeito/desrespeito (55,5%) contra 27 

(33,7%) entre as(os) alunas(os) da pedagogia. Aparece associada à situação dos idosos – 

principalmente no transporte público ou em atendimentos preferenciais –, à dos deficientes 

físicos, às diferenças de orientação sexual, à cor, origem social e aos que tem “outros 

padrões de beleza”. Ou seja, aparece nos relatos de situações de injustiça entre as pessoas, 

em seu cotidiano de trabalho, estudo, circulação pela cidade. Porém, há também o registro 

do respeito/desrespeito a direitos como pano de fundo: face à saúde, à justiça penal, ao 

direito de ir e vir. Há, também, desrespeito ao princípio da igualdade, que aparece em todos 

os planos de descrição de injustiças.  

 Propomos, aqui, uma nova leitura do material apresentado nas respostas à questão 
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sobre a justiça/injustiça em geral, no mundo, trabalhando com algumas categorias, todas elas 

denotando em diferentes sentidos a quebra de algum princípio de igualdade: 

a) injustiças ligadas à discriminação (reconhecimento): aqui trabalhamos com todas as 

expressões da discriminação, racial, por orientação sexual, por aspecto físico, idade, 

naturalidade, origem regional, local de moradia;  

b) injustiças ligadas à desigualdade social (distribuição): aqui colocamos todas as queixas 

de injustiça ligadas à desigualdade de direitos, desigualdade de acesso a direitos, na 

forma de bens e serviços;  

c) injustiças ligadas à retribuição (de bens ou punições – merecimento): aqui 

organizamos as respostas que faziam menção à injustiça que podiam ser sintetizadas 

na expressão “ela/ele não merecia”; 

d) injustiças ligadas à violação da igualdade perante a lei e as regras (dois pesos e duas 

medidas): ou seja, quando não há simetria ou reciprocidade em relação a leis ou 

regras. Daí a expressão que sintetiza essa indignação: “dois pesos e duas medidas”, 

variando de acordo com o status, classe social, poder, riqueza, autoridade, beleza, etc.;  

e) injustiças ligadas à violência criminal: constituem um item a parte, que aparece com 

mais força na E.E.P.N.E., com relatos de assaltos, agressão, etc.; 

f) injustiças ligadas à violência policial.  

Estas categorias necessariamente se entrecruzam, se ligam entre si, se suportam 

mutuamente, se amplificam. Nos relatos, há mais de uma indicação de categoria, há casos de 

desigualdade que geram situações de discriminação. Porém permitem certo desenho do 

material para sua visualização e compreensão.  

 

Tipo Pedagogia 

(total = 80) 

E.E.P.N.E. 

(total =  81) 

Discriminação/ 
reconhecimento falho 

15 – 18,7% 21 – 25,9% 

Distribuição/ desigualdade 22 – 27,5% 5 – 6,1% 

Retribuição (não merecia) 25 – 31,2% 25 – 30,8% 

Igualdade perante a lei/regra 
(dois pesos e duas medidas) 

5 – 6,2% 15 – 18,5% 

Violência criminal 2 – 2,5% 6 – 7,4% 

Violência policial 2 – 2,5% 1 – 1,2% 

Quadro 12 – Categorias da injustiça 
Fonte: Elaboração da autora. 
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É na situação em que há uma retribuição injusta (um castigo, um favorecimento a 

alguém que não parece merecê-lo) que o sentimento de indignação se revela mais forte. O que 

lhe cabe? O que lhe é devido? Qual é o seu lugar? Lembramos que este é um dos pontos 

centrais dos dilemas da justiça.  

Assmar (1997), em sua análise da injustiça na vida diária, estudando percepções de 

três grupos sociais,109 questiona que o grande fator de mobilização em torno da justiça seria a 

luta por equidade: “a aparente ‘dessensibilização’ à injustiça, demonstrada pelos sujeitos 

brasileiros, pode estar indicando que a crença na proporcionalidade talvez não seja tão 

universal” (ASSMAR, 1997, p. 4). Levanta várias hipóteses para tal resultado, como a falta de 

confiança de que o esforço, a tenacidade e a competência levem a bons resultados, a 

percepção da impunidade para os que violam as regras e levam vantagem, os efeitos das 

mudanças constantes dos planos econômicos e políticas públicas, com a mudança nas regras 

do jogo.  

Sua pesquisa aponta que a maior frequência de experiências de injustiça é de 

“acusação ou censura injustificada” (33,3%), seguindo-se a “avaliação injusta ou não 

reconhecimento do esforço ou desempenho” (14,4%), “punição injustificada” (10,7%), 

“traição de confiança” (9,7%) (ASSMAR, 1997, p. 6).  

Há, assim, coincidência entre as pesquisas, pois estamos chamando de “retribuição 

injusta” esse conjunto que também é falado pelos depoentes com a caracterização de “ele/ela não 

merecia”. Cabe assinalar que, ao contrário da nossa pesquisa que não procurou saber quais as 

reações à injustiça, Assmar encontra que a maior subcategoria foi “não fazer nada”, “aceitar ou 

resignar-se à injustiça” (34,4%). É interessante perceber que o grupo mais “resignado” foi o dos 

adolescentes (39,7%), seguido do grupo dos estudantes universitários (37,7%), terminando com o 

menos “resignado”, o grupo dos trabalhadores (25,9%). Esta “passividade” frente à injustiça é um 

dado a ser pesquisado, que pode relacionar-se com os elementos da pesquisa de Venturi (2010) 

sobre a fraca percepção de um “quem” que pudesse mudar a situação de desigualdade e injustiça.  

 

 

7.3.1.4 Quem sofre a injustiça? 

 

 

É difícil se colocar na posição de vítima de injustiça, de discriminação, de desrespeito, 

relatar um caso que tenha “me” acontecido. A maioria dos relatos trata de situações que 

                                                 
109  Trabalhou com relatos de injustiça com 99 adolescentes, 100 universitários e 98 trabalhadores.  
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envolvem um “outro genérico” ou um “outro próximo”. Os relatos falam de “uma amiga”, 

“meu grupo”, “os alunos”, os moradores de rua, os estudantes.  

 

Com quem aconteceu?  Pedagogia E.E.P.N.E. 

Comigo 6% 7% 

Com o “outro próximo” 23% 40% 

Com o “outro genérico” 56% 44% 

Quadro 13 – Quem sofreu a injustiça? 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Alguns exemplos: “Acredito que uma situação injusta com a qual me deparo todos os dias 

é a dos moradores de rua” (FE1); “Injusta: vi na televisão, uma senhora caminhava num asilo e foi 

agredida por uma enfermeira. Resultado: a pobre senhora cheia de hematomas e com depressão 

profunda. A velhice no capitalismo é algo para se preocupar, sei que um dia poderá acontecer 

comigo ou com qualquer um” (FE2). Há alguns relatos sobre injustiças com “outros próximos”, 

alguém da família, colegas de trabalho, amigos: “dois amigos meus, mulatos, foram parados por 

um carro da polícia na volta de um trabalho voluntário. Os dois estavam com camisetas do 

trabalho e quando eu e minha irmã (ambas loiras) paramos atrás deles para saber o que estava 

acontecendo, os guardas liberaram eles no mesmo momento” (FE18). Um relato pessoal foi o 

seguinte: “uma situação injusta que vivi foi quando fui assaltada a caminho do cursinho pré-

vestibular. Duas pessoas me pararam e roubaram meu celular” (FE37). Outro exemplo é o 

seguinte: “negaram um emprego por causa da falta de experiência” (E6).  

O sofrimento ligado à experiência de injustiça pessoalmente vivida faz com que seja 

difícil falar: em todo caso, contamos alguns casos, ligados à família, a alguma situação 

concreta. Quando envolve discriminação, humilhação, não é possível sequer contar. Isso faz 

com que relatemos casos de injustiças que vimos: fomos todos testemunhas de muitas 

injustiças. Somos testemunhas.  

 

 

7.3.2 Injustica na escola 

 

 

Descreveremos agora, brevemente, o perfil das respostas sobre a injustiça na escola. 

Lembramos que temos, na pedagogia, em relação aos relatos sobre o justo/injusto, um total de 
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80 questionários que ficaram assim distribuídos: 82% trazem relatos de injustiça na escola e 

13,7% relatam situação de justiça. Na E.E.P.N.E. temos um total de 81 questionários que 

trazem respostas sobre o justo/injusto na escola e se apresentam assim: 77,7% trazem relatos 

de injustiça e 20,9% trazem relatos de situações percebidas como justas.  

Onde acontecem os conflitos? 

Como era esperado, o lugar dos conflitos é a sala de aula. Há, porém, interessantes 

diferenças de percepção entre os respondentes da Escola Pública e os respondentes da 

Universidade, que se expressam no quadro a seguir.  

 

Onde E.E.P.N.E. 

(total = 81) 

Pedagogia 

(total = 80) 

Sala de aula  25 – 30,8% 51 – 63,7% 

Banheiro, corredor, entrada, 
cantina, pátio 

13 – 16% 3 – 3,7% 

Sala da direção 3 – 3,7% 2 – 2,5% 

Fora da escola: excursão, 
estacionamento, transporte 

3 – 3,7% – 

Na escola em geral, no sistema 
escolar 

25 – 30,8% 10 – 12,5% 

Quadro 14 – Onde acontecem as injustiças na escola? 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Para as(os) alunas(os) da pedagogia, muitas(os) das(os) quais já trabalham em 

educação, o espaço central do conflito e o lócus das cenas de injustiça é a sala de aula. Já 

os respondentes da E.E.P.N.E. são estudantes, professores e gestores. Entre os professores, 

há especialmente uma crítica geral da injustiça do sistema escolar, que discrimina o 

professor. Há vários depoimentos sobre a injustiça da progressão continuada, das formas 

de avaliação, das condições de trabalho. O problema não estaria na sala de aula e sim em 

um sistema escolar. Os alunos da escola, por outra parte, vivenciam fortemente os 

conflitos na sala de aula. Porém, na escola pública há, também, uma percepção de 

conflitos aparecendo fora da sala de aula e envolvendo relações entre alunos. Esta 

percepção não aparece entre os estudantes da pedagogia.  

Alguns exemplos: 

Um aluno de EJA diz: “eu gostaria que os professores tomassem uma atitude com os 

alunos que ficam bagunçando dentro da sala e atrapalham os outros colegas que saem de casa 

para vir estudar” (EJA 52). Esse mesmo aluno, ao comentar como seria para ele a escola justa, 
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diz: “Uma escola limpa e organizada, uma coordenação que age na hora certa e sempre tenta 

ajudar os alunos que estão com dificuldade para aprender e sempre orientar os alunos para não 

riscar as carteiras” (EJA 52).  

A fila supõe um complexo de normas socialmente estabelecidas, refletindo critérios e 

percepções de justiça (IGLESIAS; GÜNTHER, 2007). É, assim, um dos lugares onde há 

conflitos. “Todos os dias vamos lanchar no refeitório da escola e temos que pegar fila, porém 

tem pessoas que cortam essa fila fazendo assim que a pessoa que já estava na fila fique para 

trás. Essa situação também é injusta” (E14).  

As agressões entre alunos aparecem em vários depoimentos. Um deles nos diz: “desde 

quando eu entrei na escola meu amigo só apanhava, quando não até agora só apanha e nós 

amigos dele tem que proteger ele” (E28). Esse mesmo aluno, quando perguntado sobre o que 

seria uma escola justa, responde: “Para mim uma escola justa não seria nada. Porque tem 

muitos alunos que não ligam para as aulas” (E28). Está, para ele, dada a impossibilidade de 

uma escola justa, pois faltaria um dos atores centrais para que esta acontecesse, ou seja, os 

estudantes que “ligassem” para as aulas.  

É interessante olhar os dados a luz da outra organização que propomos, ou seja, quem 

está envolvido nos conflitos.  

 

Quem E.E.P.N.E. 

(total = 81) 

Pedagogia 

(total = 80) 

Alunos & professores 21 – 25,9% 46 – 57,5% 

Alunos & direção/gestão 7 – 8,6% 8 – 10% 

Alunos & alunos 18 – 22,2% 1 – 1,2% 

Comunidade & escola 2 – 2,4% 3 – 3,7% 

Alunos & sistema escolar 1 – 1,2% 10 – 12,5% 

Professores & sistema escolar 11 – 13,5% – 

Quadro 15 – Quem protagoniza? 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

 Os conflitos são narrados com dor e paixão: “Quando uma aluna avisou o professor 

que estava faltando um ponto de interrogação em uma frase e o professor se sentiu ofendido 

por causa disso, e a ofendeu, chamando-a de macaca” (E1). É lógico que na questão a seguir, 

que pede para que a aluna defina o que seria uma escola justa, esta coloca: “sem preconceito, 

onde todos tivessem os mesmos direitos e deveres” (E1).  
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 Há os exemplos clássicos: “na sala de aula, quando alguns alunos bagunçam, toda a sala é 

punida” (E8). Uma aluna de EJA conta um caso parecido: “minha filha cursa a quinta série e, na 

semana passada, ela ficou sem poder ir a uma excursão que a escola está promovendo porque um 

colega da sala dela, durante uma aula vaga, quebrou um vidro da janela e a sala toda foi castigada, 

mesmo sabendo quem foi o autor da bagunça. Isso é injusto” (EJA 33). Para esta estudante, a 

escola justa seria assim: “é onde todos nós teríamos os mesmos ensinamentos perante outras 

escolas particulares, desde lições, materiais para os professores trabalharem, ambiente, resumindo, 

se é escola, independente de tudo, deveria ser igual ‘por dentro’” (EJA33). É bom ver a forte 

demanda por igualdade, tudo deveria ser igual “por dentro”.  

 Como exemplo dos conflitos entre alunos e sistema escolar, vale transcrever o 

depoimento de uma aluna do EJA: “eu tive uma situação injusta quando meu filho repetiu de 

ano e a escola não estava querendo fazer a matrícula dele, eu tive que correr em várias escolas 

para ele não ficar sem estudar. Como tenho muitas amizades boas eu consegui e agora 

estamos terminando o terceiro com muito orgulho” (EJA53). A sociedade relacional em ação, 

permitindo a garantia do direito. A família é o lugar onde se garantem os direitos?  

 Cabe, também, transcrever um depoimento de uma professora, que pode exemplificar 

os conflitos entre professores e sistema: “promover o aluno sem conhecimento algum, sistema 

de ciclo implantado nas escolas públicas, falta de reconhecimento para com os professores, 

falta de incentivo para que possam estar constantemente em formação, estudando para sempre 

melhorar seus conhecimentos para os alunos” (P59).  

Uma aluna da pedogogia faz o seguinte relato: “na escola onde eu trabalho, que é 

municipal e fica em Heliópolis, presenciei uma situação que considero não só como injusta, 

mas preconceituosa também. Um aluno pediu para sentar-se na frente, pois havia esquecido 

seu óculos e a professora disse que não tinha culpa dele ser um “ceguinho” e o mandou para a 

última carteira” (FE10).  

Outra história: “no segundo ano do ensino médio um aluno considerado ‘ruim’ (que 

senta no fundo da sala e não faz as lições) chegou atrasado na sala de aula, após o intervalo e 

disse à professora que havia ido beber água e ficado trancado no pátio. Ela não acreditou e 

pediu para ele descer até a diretoria. Ele, imediatamente, me apontou e disse que se a história 

fosse minha, ela acreditaria (eu era tida como uma boa aluna). Então, a professora disse: de 

fato, acreditaria” (FE13). 

Barrington Moore Jr. (1987, p. 78) comenta a respeito dos dilemas com as autoridades: 

 
Há indicações de que os fracassos da autoridade em cumprir suas 



 180 

obrigações, expressas ou implícitas, prover segurança e avançar nos 
propósitos coletivos despertam algo que pode ser reconhecido como ira 
moral frente ao tratamento injusto.  
 

Antes de concluir esse comentário, lembramos que, para os(as) professores(as) que 

responderam o questionário, a maior parte da injustiça está “fora” da escola e da sala de aula. 

Para eles, a injustiça é contra eles enquanto profissionais, é diária, constante, se expressa nos 

baixos salários e em sua desvalorização profissional, e o grande agente é o sistema escolar. 

Não há, aparentemente, uma percepção de que a atuação que tenham em sala de aula possa 

gerar injustiças. Eles(as) são os(as) injustiçados(as). Essa é uma questão que merece uma 

maior investigação.  

Cabe apenas, agora, apontar para quais são os conflitos mais detectados que geram 

situações injustas.  

 

O quê E.E.P.N.E. 

(total = 81) 

Pedagogia 

(total = 80) 

Discriminação 1 – 1,2% 11 – 13,7% 

Ausência de reciprocidade, dois pesos e 
duas medidas 

8 – 9,8% 1 – 1,2% 

Avaliação injusta, punição injusta ou 
ausência de punição (retribuição injusta: 
“não merecia”) 

33 – 40,7% 36 – 45% 

Falta de diálogo, não querer ouvir, negativa 
da palavra 

12 – 14,8% 5 – 6,2% 

Injustiça social e injustiça escolar, 
desigualdade social e desigualdade escolar 

3 – 3,7% 13 – 16,2 

Violência física, bullying, agressão verbal 10 – 12,3% 4 – 5% 

Desrespeito às normas e às leis 10 – 12,3% 4 – 5% 

Quadro 16 – Categorias da injustiça na escola 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Chama a atenção a diferença de olhar entre as(os) alunas(os) da pedagogia e alunos, 

professores e gestores da Escola em relação à discriminação. O olhar das(os) estudantes da 

Faculdade está aguçado: há tanto relatos pessoais sobre discriminação sofrida como relatos 

espantados disso em sala de aula nas escolas onde trabalham. Na E.E.P.N.E., isso não é visto 

na escola. Houve relatos de discriminação “no mundo”, ligados a cor, orientação sexual, 

idade, origem regional. Mas, na escola, na sala de aula, isso não é posto, não é tematizado. 

Aparece, talvez, muito lateralmente em algum relato de uma retribuição (punição) injusta. É 

difícil falar sobre a discriminação.  
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A retribuição injusta (punição excessiva ou falta de punição) é a grande questão: a que 

envolve a avaliação, a medida. Qual é a medida justa? Podemos imaginar que esse item, que 

compõe o cerne da injustiça na escola, pode estar associado à ausência de diálogo, à queixa 

reiterada de ausência de possibilidade de dizer o que se pensa sobre as regras, sobre as 

decisões. Lembramos que, no item “retribuição”, encontram-se também todos os depoimentos 

que dizem da necessidade de punir “aqueles que fazem bagunça”: falta ou excesso de punição, 

qualquer uma das duas situações se configura injusta.  

A ausência de reciprocidade (o professor que cobra a matéria que não deu, por exemplo) 

é muito presente na escola, assim como as situações de violência direta e quebra de regras ou 

leis. A quebra de regras ou normas internas é bastante comum nos relatos, combinando-se com 

as respostas que mencionam o uso de “dois pesos e duas medidas”. Um exemplo pode ser: 

“uma situação injusta que acontece sempre é ser adiado o dia de entregar o trabalho que o 

professor propôs, porque parte da sala não fez, valendo a mesma nota para todos ou quebrando 

a igualdade de todos terem o mesmo tempo para fazer o trabalho” (FE62). Aqui há a quebra de 

um combinado, que leva a uma retribuição injusta, pois alguns terão maior tempo para a tarefa, 

não terão desconto na nota pelo atraso. Há uma quebra da ideia de valorização do mérito 

(esforço, pontualidade, disciplina). Outro exemplo de “dois pesos e duas medidas”, ou ausência 

de reciprocidade, é dado pelo seguinte relato: “uma situação que sempre considero justa no 

ambiente escolar tem relação com datas, acho bastante justo o professor estipular um prazo para 

a entrega de trabalhos, mas quando o professor exige um prazo ele deve também fixar um prazo 

para uma data de devolução do trabalho corrigido” (FE7).  

Outro exemplo, que ilustra a retribuição injusta por conta de “dois pesos e duas 

medidas”: “quando eu cursava a sexta série, uma colega de classe, assim como todos os 

demais colegas, fez um trabalho, um desenho, para a disciplina de Educação Artística. O 

trabalho ficou realmente lindo, bem feito, harmônico, fenomenal! No entanto, a professora 

disse que a aluna não o tinha feito sozinha, pois não seria capaz de tamanho capricho. Então, 

deu nota 7” (FE64). A avaliação negativa que tinha sobre a aluna impediu que ela 

considerasse o trabalho feito.  

Já as(os) alunas(os) da pedagogia são mais sensíveis às macroinjustiças; há menção 

da escola injusta por reproduzir a desigualdade social, transformando-a em desigualdade 

escolar.  

Um relato de uma aluna é representativo dessa sensibilidade à injustiça: “cursei o ensino 

médio em uma escola pública de uma pequena cidade do Paraná. Frequentei o primeiro ano no 

período noturno por trabalhar durante o dia, mas o ensino foi muito fraco. Deixei de trabalhar 
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no segundo e no terceiro ano estudei no período diurno. Eu achava e acho injusto que os alunos 

que não podem deixar de trabalhar tenham um ensino de qualidade inferior” (FE39).  

 A violência física, a briga, o bullying também aparecem com mais força nos relatos 

dos alunos e professores da Escola Pública, vinculada à quebra ou desrespeito de normas e 

regras. Essa é a base da injustiça, é a base da violência. Um exemplo extremo está em um 

relato de uma estudante da Pedagogia: 

“Uma menina (mais ou menos dez anos) com câncer no sistema nervoso central teve 

seu rosto esfregado na parede pelos colegas de classe. A diretora da escola justificou o 

acontecimento dizendo que a garota era “lenta”, “passiva” e “não reagia” às agressões dos 

colegas, portanto ela nada poderia fazer para ajudar a menina. A menina acabou se afastando 

da escola” (FE3).  

 

 

7.3.2.1 Quem sofreu a injustiça?  

 

 

 Novamente nos interessamos em saber se é possível relatar casos pessoais de injustiça 

na escola.  

 

Com quem aconteceu?  Pedagogia E.E.P.N.E. 

Comigo 17% 12% 

Com o “outro próximo” 60% 38% 

Com o “outro genérico” 17% 25% 

Quadro 17 – Quem sofreu a injustiça? 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

 Há mais possibilidades de falar sobre a injustiça sofrida concretamente na escola. Os 

discursos gerais (todos os professores sofrem, todos os alunos sofrem) ainda aparecem, mas 

há várias menções a casos pessoais ou acontecidos com pessoas próximas. Mesmo assim, 

ainda é difícil. Um exemplo dessa dificuldade é a expressão de uma aluna do EJA: “Graças a 

Deus, nunca passei por nenhuma situação (de injustiça)” (E55).  

 Algumas histórias podem ser contadas. Um exemplo é a seguinte narrativa: “quando 

estava na sexta série do ensino fundamental, uma professora utilizou a minha ‘descendência 

racial’, em frente de todos os outros colegas da classe, para explicitar que eu estava sendo 
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uma má aluna. O resultado foi raiva e desinteresse na matéria” (FE12). Outro caso, na mesma 

direção, diz o seguinte: “eu estava na quinta série e meu professor de inglês disse para a sala 

toda que, no futuro, eu (era uma boa aluna) dirigiria um ‘carrão’ enquanto que eles estariam 

andando a pé. Acho que dizendo isso ele fez uso da ‘profecia auto-realizadora’ e negou a 

esperança no futuro a meus colegas de classe” (FE68).  

 Um exemplo para ilustrar o relato que envolve a injustiça com o “outro próximo”: “na 

sétima série um amigo meu, que sempre foi rotulado de bagunceiro e indisciplinado, foi para 

o conselho de classe e foi reprovado com a justificativa de não ser maduro o suficiente para ir 

bem na oitava. Um detalhe é que ele tinha ido bem em todas as matérias, menos em uma, 

sendo reprovado por imaturidade” (FE18). Um aluno de EJA conta o seguinte: “muitos 

professores não dão muita atenção no que os alunos perguntam, deixando o aluno 

constrangido no meio dos colegas. Isso para mim é muito injusto” (EJA31).  

 São relatos com dor, a maior parte de microinjustiças, injustiças cotidianas. Dizem 

sobre retribuições injustas, discriminação, quebra do princípio da igualdade, falta de diálogo.  

 Esse tópico (e, de fato, os anteriores) pode ser relacionado com uma das questões que 

aparece, principalmente nas respostas dos estudantes da Escola Pública: a falta de diálogo, a 

impossibilidade de dizer. A escola, o lugar do diálogo? Isso aparentemente não acontece. Se a 

justiça é o Outro, como nos diz Derrida, não está sendo possível ouvir esse Outro, vê-lo, quem 

sabe suportá-lo.  

Lembrando Derrida (2007, p. 33),  

 
É injusto julgar alguém que não compreende seus direitos nem a língua em 
que a lei está escrita, ou o julgamento pronunciado. E, por mais leve e sutil 
que seja aqui a diferença de competência no domínio do idioma, a violência 
começa quando todos os parceiros de uma comunidade não compartilham 
totalmente o mesmo idioma. Daí pensar em “possibilidade de justiça”.  
 

 Pela análise da “injustiça”, temos pistas para começar a perceber a “possibilidade de 

justiça”: onde estará?  

 

 

7.3.2.2 Algumas pesquisas sobre a injustiça na escola 

 

 

 Antes de concluir este tópico sobre a injustiça, gostaríamos de apresentar algumas 

pesquisas que tratam do tema na escola e que dialogam com a pesquisa que realizamos.  
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 Sales (2000), em seu artigo O conceito de justiça distributiva, relacionado às normas 

sociais escolares, realiza uma pesquisa com 90 crianças e adolescentes do período diurno de 

uma escola estadual, no município de Três Lagoas (MS), em que trata de algumas questões 

sobre normas escolares. Trago alguns resultados que podem nos interessar. 

 Em uma pergunta sobre quem deve decidir sobre horários, uniforme e provas nas 

escolas (os alunos, ou os adultos, ou os dois), verificando a integração entre o aluno e o adulto 

nas decisões, quando a resposta foi “os dois”, foi sugerido que isso acontecesse através do 

grêmio estudantil, colegiado, conselho de classe, ou ainda o voto. É importante esse dado por 

apontar para a percepção de criação de algum coletivo. 

 Na investigação a respeito da percepção sobre retribuição e reciprocidade, na questão 

sobre se é certo ou errado dar notas iguais para os membros de uma equipe sendo que alguns 

trabalharam mais do que outros, observou-se um número elevado de respostas que diziam ser 

errado. Os resultados da pergunta sobre se é certo ou errado dar a mesma nota para quem 

entrega trabalho no prazo e para quem entrega depois mostra mais respostas errado, assim 

como a questão que indaga se é certo ou errado um aluno ter que fazer nova prova porque o 

professor perdeu a sua prova antes de tê-la corrigido. Por fim, na questão que indaga se o 

personagem (da história base) agiu certo ou errado por só ter feito a metade da tarefa, 

observou-se que há um número elevado de respostas errado.  

 Sem termos feito especificamente uma questão ou um levantamento do aparecimento 

das injustiças ligadas à avaliação escolar (nota, trabalhos), esta emerge quando verificamos o 

peso da retribuição injusta, em que encontramos vários relatos sobre a avaliação.  

 A partir destas situações descritas na pesquisa de Sales (2000) podemos perceber 

algumas possibilidades de justiça na escola: as decisões, tomadas com a participação de todos 

os segmentos da escola; o que seria justo na avaliação, considerando a importância do mérito, 

do empenho dos alunos, em uma crítica a certo “igualitarismo” que, muitas vezes é lido como 

“indiferença”. Algo que fere o senso de justiça dos alunos é que chamam de “sorteio da nota”. 

Aqui se expressa com força a tensão entre a igualdade fundamental entre todos em relação ao 

direito de conhecer e a produção da desigualdade escolar através de seu sistema de 

classificação contínua. Sem resolução possível, essa tensão se expressa no reconhecimento do 

aluno, do seu lugar, do seu empenho, do seu trabalho.  

 Carbone e Menin (2004) pesquisaram a injustiça na escola. Duas pesquisas foram 

realizadas em Presidente Prudente (SP), com estudantes de escolas públicas e particulares. Na 

de 1999, com adolescentes de 8ª série do ensino fundamental e 1ª série do ensino médio, o 

principal agente de injustiça indicado pelas respostas foram professores (23%), com 
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acusações e punições por comportamento inadequado, favoritismos por alguns alunos, erro na 

atribuição de faltas e a avaliação, não levando em conta somente aspectos de aprendizagem 

escolar, sendo usada de maneira punitiva.  

 Também verificamos a sala de aula e o embate entre professores e alunos como sendo 

o lócus central dos conflitos, que se dão principalmente pela injustiça retributiva (punições 

excessivas, injustas ou inexistentes, avaliações ou notas injustas) e pela existência de uma 

quebra do princípio de igualdade de todos, com o uso de “dois pesos e duas medidas”. Os 

alunos considerados bons são sempre perdoados; os de mau comportamento, mesmo com 

“bons feitos”, são castigados. Um exemplo bem interessante da nossa pesquisa é o que relata a 

não distribuição de fichas para o Enem para os “maus alunos”, para que a escola não corra o 

risco de ter uma nota baixa: 

“Estudei em uma escola particular que era financiada por uma fundação, ou seja, não 

pagávamos. No terceiro ano do EM, a escola nos fornecia a ficha de inscrição do Enem, sem que 

precisássemos pagar. No entanto, com medo [...] do ranking, decidiram que os alunos que tivessem 

notas baixas [...] não receberiam a ficha e não poderiam fazer o Enem pela escola” (FE1).  

 Outro grupo importante, identificado como autores de injustiças para Carbone e Menin 

(2004, p. 259), são os alunos entre si (18%), principalmente ao acusarem uns aos outros por 

comportamento inadequado. As autoras observam que “a delação em escolas parece ser uma 

prática frequente e, de certa forma, incentivada por professores, o que acaba por resultar em 

situações frequentes de injustiça”.  

 Em nossa pesquisa observamos esse dado na escola pública, com 22% dos depoentes 

citando casos de injustiças entre alunos. Não tivemos relatos de delação e sim de agressões 

físicas, discriminação, indisciplina.  

 Citam também o governo (15%), com um ensino de má qualidade e os salários de 

professores; a direção da escola (12,5%), ao cometer uma injustiça retributiva ligada à 

atribuição de pena a um infrator (aluno); a polícia (5,5%), quando chamada para intervir no 

comportamento de algum aluno; os alunos em relação aos professores (4,2%), ao 

desrespeitarem ou brigarem com eles, e ainda agentes indeterminados (21%) também por 

acusar ou punir injustamente um aluno, e “cigarro e drogas nas escolas”.  

 Vemos que as ideias de injustiça predominantes são a retributiva e a legal (quebra ou 

violação de uma lei ou norma). Aqui novamente encontramos algumas coincidências entre os 

resultados, lembrando que, no caso das(os) estudantes da pedagogia, há uma percepção 

acentuada da injustiça como macroinjustiça.  

 A segunda pesquisa de Carbone e Menin (2004) foi realizada em 2003, com duas 
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classes de 5ª série do ensino fundamental, uma de escola particular e outra de escola pública. 

Nas respostas à pergunta “Para você, o que é uma injustiça”, a injustiça foi apresentada, na 

maioria das respostas, enquanto legal, relacionada a atos de infração. Na escola particular, 

outras formas de injustiça são levantadas: a retributiva ligada a castigos, a distributiva com 

relação a desigualdades de tratamento e a social e os problemas da sociedade. Nas escolas 

públicas, além da concepção legal e um número significativo de casos de “Não sei”, aparecem 

também os casos sociais. Em resposta à pergunta “Você já viu acontecer alguma injustiça na 

sua escola? Sim ou não? Explique”. A maioria das respostas, principalmente na escola 

pública, é a que diz que os alunos nunca viram ou presenciaram nenhuma injustiça na escola 

em que estudam. “Violência/desrespeito entre os próprios alunos” aparece numa frequência 

semelhante nas duas escolas. Uma categoria que surgiu apenas na escola particular foi 

“Tratamento desigual entre salas”. Quando perguntado se foi presenciada alguma injustiça na 

sala de aula, a maioria das respostas foi “não”, com mais ênfase na escola pública, novamente. 

“Rigidez na aplicação das normas escolares” foi uma resposta frequente, que apareceu 

somente na escola particular. 

 Ainda são consideradas injustiças, principalmente na escola particular, o professor 

tratar os alunos de forma desigual, a direção dar razão ao professor mesmo quando ele está 

errado, reclamações de pais, tirar o lanche dos alunos mais novos e, por fim, o professor punir 

os alunos por mau comportamento. 

 Percebemos que a injustiça aparece em diferentes espaços e com diferentes atores. Nas 

respostas dos pesquisados, porém, a escola e a sala de aula aparecem predominantemente como 

lugares onde não há injustiças. Tendo Moscovici como referência, as autoras lembram que as 

representações sociais podem naturalizar o que é estranho, porém rotineiro, o que dificulta a 

problematização da questão. Lembramos que, em nossa pesquisa, os estudantes da FE reparam, 

de forma mais intensa que os estudantes da E.E.P.N.E., as injustiças da sala de aula.  

 

 

7.3.3 E o mérito? Onde está?  

 

 

Outro ponto que assinalaremos que emerge da pesquisa foi o que trabalhou com um 

quadro proveniente da análise de Dubet (2008a, 2008b) sobre a escola justa, que inquiriu 

sobre a maior ou menor relevância (para uma escola justa) das seguintes questões: a) basear-

se estritamente no mérito, premiando os esforços individuais; b) compensar as 
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desigualdades sociais, dando mais aos que têm menos, a partir de ações afirmativas; c) 

garantir a todos os alunos um mínimo de conhecimentos e competências; d) preocupar-se 

principalmente com a integração de todos os alunos na sociedade e com a utilidade de sua 

formação; e) permitir que cada um desenvolva seus talentos específicos, independentemente 

de seu desempenho escolar.  

Aqui encontramos diferenças significativas entre as respostas das(os) alunas(os) da 

pedagogia e professores e coordenadores da E.E.P.N.E. Enquanto o item “d” é apontado como 

mais relevante por 46,25% na primeira tomada (e o item referente ao mérito encontra um 

apoio por parte de 3,75%), na escola, o item mais relevante é o “e”, com 29,17% (com o 

mérito sendo visto como o mais relevante por 8,33%).  

São questões curiosas que nos levaram a um levantamento e uma leitura mais 

cuidadosa sobre a questão do mérito (BARBOSA, 1996, 2003; DURU-BELLAT, 2005; 

BRINBAUM; DURU-BELLAT, 2006) a partir da constatação de que uma “ausência” desse 

porte é digna de ser mais estudada: é a meritocracia percebida como a única forma, numa 

democracia, de produção de uma desigualdade justa?   

O que fazer? O que seria justo?  

Já discutimos as ideias de Dubet (2008a, 2008b) de que a meritocracia (com todos os 

seus defeitos e vieses) não poderia ser descartada em uma democracia, por ser, talvez, a única 

forma de produção de uma desigualdade justa. É uma ficção necessária, ligada ao postulado 

da igualdade: 

 
E, como o postulado democrático da igualdade não pára de se desenvolver – 
as mulheres, as crianças, os estrangeiros são considerados “cada vez mais 
iguais” –, enquanto as mutações econômicas provocam novas desigualdades, 
é claro que a igualdade das oportunidades permanece um horizonte 
normativo ao qual é necessário se apegar. (DUBET, 2008b, p. 48).  
 

É claro que também comenta que, ao lado do quadro geral da igualdade meritocrática 

das oportunidades, haverá que agregar outro projeto, da igualdade distributiva de 

oportunidades. E, quem sabe, poderíamos complementar, uma igualdade de reconhecimento 

que negue subordinações e também uma garantia de paridade de participação.  

Dubet faz uma retomada da centralidade da ideia de mérito numa sociedade 

democrática. Sua base é de uma igualdade em todos nós, que nos faz sermos mestres de 

nossas vidas e destinos. Não estamos mais aprisionados às categorias sociais de nossos pais, 

não estamos delimitados pelo nome, pelo sangue, pelo nascimento. Não somos mais definidos 

por nossa ancestralidade. Essa ideia de igualdade liga-se à noção central, portanto, da 
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liberdade individual. “É preciso então que a competição desses sujeitos iguais e desses 

sujeitos empiricamente desiguais, o que se chama mérito, seja a mais justa possível” 

(DUBET, 2008b, p. 49). Chama a atenção para o fato de que as desigualdades de 

performances interindividuais medidas na escola são sempre mais marcadas que as 

desigualdades entre os grupos. 

Por exemplo, se filhos de operários têm, em média, piores resultados que os dos 
quadros, nada impede que alguns deles trabalhem bem na escola e que os filhos 
dos quadros apresentem baixas performances. Se, na mesma classe, as meninas 
têm, em média, mais êxito que os meninos, não é raro que os primeiros da classe 
sejam meninos e os últimos, meninas. (DUBET, 2008b, p. 50).  
 

 O mérito é uma forma, na sociedade democrática, de regulação e controle social. A 

educação escolar não apenas atua na produção da conformidade social: pretende uma 

escolaridade eficaz (socialmente) e útil. “É por esta razão que a busca da performance escolar 

e o fato de colocar à prova seu próprio mérito constituem uma verdadeira modalidade de 

controle social e de regulação” (DUBET, 2008b, p. 51). É um dos eixos centrais da educação 

moral, baseada como está no adiamento da satisfação, no esforço, na abnegação, na disciplina. 

Não é por acaso que lembramos, aqui, de Émile Durkheim, com sua educação moral. Como 

novos elementos da educação moral, podem-se listar a eficiência e objetivo do julgamento 

sobre si e suas possibilidades, um renovado controle de si, a possibilidade de cooperar com 

outros. O sucesso, no sistema do mérito, estará, assim, legitimado. Todos tiveram as mesmas 

oportunidades: alguns aproveitaram mais, com mais eficiência. Insiste em que é uma ficção 

necessária, sem ela, toda a arquitetura da igualdade e da liberdade desmoronaria (DUBET, 

2008b, p. 53). Necessária, pois, pelo menos entre o que conhecemos, não há alternativa viável 

a esse sistema de distribuição.  

 Arendt (1972) discute a rejeição norte-americana a certa ideia de meritocracia 

proveniente da tradição inglesa. Como lá o princípio da igualdade, especificamente o de 

igualdade de oportunidades, é um valor incontestável, a educação de todas as crianças, até 

onde for possível, é fundamental. Ao comentar o sistema meritocrático inglês, diz que é um 

sistema que estabelece uma oligarquia, não de riqueza ou nascimento, mas de talento. “A 

meritocracia contradiz, tanto quanto qualquer outra oligarquia, o princípio da igualdade que 

rege uma democracia igualitária” (ARENDT, 1972, p. 229). Como ocorre, então, a 

distribuição (de bens, diplomas, honrarias)? 

 Há algumas pesquisas a respeito que gostaria de mencionar, pois talvez nos ajudem a 

compreender a baixíssima adesão dos nossos respondentes à importância da meritocracia como 

um critério de justiça escolar e, simultaneamente, verificar que uma parte do mal-estar contido 
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nas situações de injustiça relatadas se foca, centralmente, nos problemas derivados de 

retribuição injusta (merece, não merece). Tanto entre professores como entre estudantes (do EM 

ou da pedagogia), há essa queixa como dominante; as situações relatadas giram em torno de: 

punições injustas ou excessivas, ausência de punições, avaliações, reconhecimento falho, não 

valorização do esforço por parte do outro (professor, aluno, direção, sociedade).  

 Brinbaum e Duru-Bellat (2006) pesquisam a maneira como a meritocracia se torna 

internalizada e a importância da escola para esta interiorização. Estão falando da sociedade 

francesa que, assim como a inglesa citada por Arendt, tem um sistema escolar baseado em exames 

que direciona desde cedo as trajetórias profissionais dos alunos. A questão é que a escola é central 

na legitimação da desigualdade ao difundir a convicção de que a educação escolar é o único 

princípio válido para a hierarquia econômica e social. Testarão a hipótese de que a interiorização 

da meritocracia escolar é mais forte entre os melhor avaliados/adaptados pela/na escola. Trata-se 

de uma hipótese um tanto óbvia, claro, mas traz resultados importantes. Trabalharam com uma 

centena de profissionais de diferentes áreas, bem diversificadas, de todas as idades, com 

entrevistas centradas na questão da influência, sobre os julgamentos de justiça e interiorização da 

meritocracia escolar, do nível de estudos das pessoas.  

 Em relação à questão sobre se o diploma é o fundamento para as desigualdades de 

remunerações, 51,5% consideram que sim. Interessante observar que, justamente aqueles de classe 

social mais baixa são os que mais consideram o peso dos diplomas para legitimar as diferenças 

salariais. Os operários concordam com essa assertiva em 61% dos casos. Entre os professores, essa 

adesão também se revela forte, como se fosse uma “profissão de fé” (BRINBAUM; DURU-

BELLAT, 2006, p. 3). A menor adesão à meritocracia escolar aparece entre aqueles que vivem como 

“déclassés” e entre os jovens, assim como entre os mais diplomados.  

 Os entrevistados, ao revelar uma adesão moderada à meritocracia escolar, levantam 

outros fatores importantes para a hierarquia das profissões e ganho profissional: são 

nomeadas as competências (qualificação, saber-fazer) por 54%; a adaptação ao trabalho (o 

jeito como se trabalha), por 44%; os esforços e o investimento no trabalho, com 42%; os 

estudos, mencionados por 33%; a experiência e antiguidade, por 20%, as responsabilidades 

exercidas, por 19% e, finalmente, a ambição e a motivação, por 9% (BRINBAUM; DURU-

BELLAT, 2006, p. 4). 

 Quando perguntados se as pessoas são recompensadas pelos seus esforços (há justiça 

no mundo do trabalho?), 66% respondem que não. Somente 16% respondem que sim 

(BRINBAUM; DURU-BELLAT, 2006, p. 5). Os menos diplomados são os mais assertivos 

nesse sentido, de não haver recompensa para seus esforços (68%). Quando perguntados sobre 
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se as pessoas conseguem aquilo que merecem, o “não” novamente ganha com 45,5%. 24% 

consideram que sim. Mais do que a meritocracia escolar, a meritocracia no trabalho é a mais 

fortemente questionada. Mesmo assim, a escola não fica de fora do julgamento: para 54%, a 

escola não é justa.  

 Quanto à questão de se as pessoas são tratadas de forma justa, a maioria dá uma 

resposta negativa (58%).  

Au-delà de ces jugements três critiques sur l’effectivité de la méritocratie 
scolaire dans la France d’aujourd’hui, l’idéologie méritocratique reste 
prégnante. Il était demandé aux personnes si “en France, tout le monde peut 
réussir dans la vie professionelle”. Et dans cette tonalité globalement 
critique, il est un peu étonnant d’observer que c’est le oui qui l’emporte 
(56%) [...]. Dans cette tendance majoritaire à estimer, malgré tout, que tout 
le monde peut réussir, c’est, semble-t-il, davantage la norme d’internalité qui 
s’exprime avec, très prégnant, le thème “si on veut, on peut”, comme dans 
l’affirmation de cet agriculteur: par le travail, t’arrives toujours à quelque 
chose. (BRINBAUM; DURU-BELLAT, 2006, p. 6). 
 

 No Brasil, encontramos a pesquisa de Valle e Ruschel (2009) e os trabalhos de Barbosa 

(1996, 2003). No estudo histórico feito por Valle e Ruschel (2009, p. 198), analisando as formas 

de acesso à escola e suas transformações nas diferentes políticas educacionais de 1930 a 2000, 

constata-se que, quanto mais a inserção na vida profissional supõe uma formação preliminar, mais 

a ideia de uma meritocracia escolar ganha legitimidade. Concluem perguntando se as recentes 

políticas de educação no Brasil, fundadas no princípio da igualdade de oportunidades, 

conseguirão controlar o “poder de diferenciação” do nosso sistema de ensino. Perguntam-se, 

também, se este sistema não acabará transformando a legalidade formal do direito à educação em 

privilégio dos merecedores (VALLE; RUSCHEL, 2009, p. 200).  

 Barbosa vai além e problematiza o que é “mérito” para brasileiros, japoneses e 

norteamericanos. Trabalhará, assim, com pressupostos culturais que informam o debate, 

pressupostos que raramente são explicitados. Faz uma distinção básica entre sistemas 

meritocráticos (critério de ordenação social) e meritocracia enquanto ideologia. No primeiro 

caso, a capacidade de cada um de realizar algo baseado em seus talentos e esforços é invocada 

como critério de ordenação dos membros da sociedade apenas em alguns casos. No segundo 

caso, “é o valor globalizante, o critério fundamental e considerado moralmente correto para 

toda e qualquer ordenação social, principalmente no que diz respeito à posição sócio-

econômica das pessoas” (BARBOSA, 1996, p. 68).  

Esta ideologia está ligada às sociedades igualitárias, em que os indivíduos são iguais e 

se diferenciam pelo desempenho.  
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Isso significa que as pessoas são comparadas e classificadas tomando-se 
como base o desempenho relativo de cada um, e que nenhum outro fator 
(relações pessoais e consangüíneas, poder econômico e político) pode ser 
levado em conta nesse processo classificatório, sob pena de invalidar a 
filosofia central de todo o sistema. (BARBOSA, 1996, p. 69).  
 

No Brasil, haveria uma dissociação das duas vertentes da meritocracia. É valorizada 

como critério básico de ordenação social e é negada, cotidianamente, como prática social. 

Não seria, assim, uma sociedade ideologicamente meritocrática. Os critérios de relações 

pessoais, parentesco, posição social e antiguidade são usados ao lado de critérios 

meritocráticos. Analisa que esta é uma questão histórica, um cruzamento que aparece nas 

primeiras constituições do país. São “dois pesos e duas medidas” que aparecem, até hoje, 

claramente, por exemplo, na administração pública do país. Os sistemas tradicionais se 

entrecruzam com os democráticos e com os meritocráticos (BARBOSA, 1996, p. 74). Se, em 

princípio, todos aderem aos princípios do mérito (desempenho e esforço pessoal), na prática, a 

senioridade e as relações pessoais aparecem como principais fatores para a diferenciação de 

salários e posições sociais. Para compreender estes paradoxos, Barbosa (1996, p. 80) discute a 

relação entre igualdade e desempenho:  

 
Para que o desempenho dos indivíduos tenha legitimidade social, ele deve 
estar inserido num contexto juridicamente igualitário, no qual a igualdade 
funcione como uma moldura para os acontecimentos e proporcione as 
condições para que as pessoas sejam avaliadas exclusivamente pelas suas 
realizações.  
 

Aqui encontramos o grande problema: há um contexto juridicamente igualitário ou o 

Brasil se caracteriza por “dois pesos e duas medidas” nas questões de retribuição (punição ou 

distribuição de honrarias e cargos)? Aqui, poder econômico, status, aparência física, relações 

de amizade e família podem mais que desempenho, esforço, competência. Tanto que a 

igualdade de direitos (igualdade de tratamento frente à lei) é uma das principais categorias 

quando se discute a escola justa.  

Essa igualdade aqui é absolutamente frágil e, para Barbosa (1996, p. 86), aqui 

imperaria uma percepção de igualdade “substantiva”, de ordem moral:  

 
[...] somos todos iguais, não porque um sistema legal assim nos defina, mas 
porque, num sistema moral globalizante, a equivalência jurídica aparece 
como um fato conjuntural que em nada afeta ou modifica nossa equivalência 
moral como membros da espécie humana.  
 

Seria a humanidade a medida de nossa equivalência. Assim, as desigualdades entre 

os indivíduos são vistas como provenientes exclusivamente de uma ordem social injusta, 
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com o indivíduo sendo um “sofredor” dessa ordem. A visão é de um indivíduo passivo, 

não reativo.110 Por isso surgem as demandas para que sejamos avaliados no contexto do 

“eu e minhas circunstâncias” (BARBOSA, 1996, p. 88): assim, o desempenho não se 

avalia, se justifica.  

 
Almejamos não o desenvolvimento e o reconhecimento dos aspectos 
idiossincráticos de cada um, mas o estabelecimento de um estado igualitário, onde 
o que é concedido a um deve ser estendido a todos, independente do desempenho 
individual e das desigualdades, naturais. Daí a síndrome de isonomia, as 
progressões automáticas para todos [...]. (BARBOSA, 1996, p. 88).111 
 

Daí a senioridade ser o único critério de diferenciação considerado justo, pois todos 

chegaremos lá é uma determinação genética, natural.  

Há aspectos muito importantes, nos estudos de Barbosa, para nossa pesquisa. Alguns 

resultados permitem compreender melhor a ausência, já vista em várias pesquisas, de um 

“quem” que poderia mudar a situação de injustiça.  

Ao mesmo tempo pensamos que, se esta fraca adesão à meritocracia como um 

critério central para a avaliação do desempenho apareceu nas respostas à questão por nós 

formulada a partir das categorias da escola justa do Dubet, assim como o predomínio da 

visão de que a escola justa seria aquela que levaria em consideração as diversas 

situações sociais, verificamos um grande mal-estar exatamente por conta de não se levar 

em conta o desempenho, a vontade, o esforço pessoal.112 Há, assim, um emaranhado que 

se expressa no predomínio dos relatos de situações de injustiça envolvendo exatamente 

as diversas situações ligadas à retribuição injusta, a microinjustiça no cotidiano da sala 

de aula. Punições injustas ou ausência de punição, não valorização do mérito, ausência 

de diálogo (impossibilidade de defesa), juntam-se aos “dois pesos e duas medidas”, 

ausência de uma medida comum e igual, à realização da igualdade de todos frente à lei e 

à regra.  

 

 

 

                                                 
110  “O indivíduo, nessa perspectiva, tende a ser percebido como um ser reativo que responde exclusivamente às 

condições a que se vê submetido, ao contrário do agente proativo da visão norte-americana, que atua e 
transforma o ambiente em que vive pela força da sua vontade individual. Assim, entre nós, a responsabilidade 
pelos resultados de cada um está centrada no universo social, o que em grande parte exime o indivíduo de 
responsabilizar-se por seus próprios méritos” (BARBOSA, 2003, p. 66).  

111  Daí as instituições serem pautadas pelo “movimento vertical de grandes grupos de status e a imobilidade dos 
indivíduos” (BARBOSA, 2003, p. 72).  

112  Uma aluna da E.E.P.N.E. diz o seguinte sobre a escola justa: “justa = bom aluno ser reconhecido pelos 
professores; injusta = alunos indisciplinados não serem punidos” (E9). 
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7.4 Apontamentos para uma escola justa 

 

 

Parece cada vez mais provável que a justiça seja um movimento, em vez de um 
objetivo ou qualquer “estado final” descritível; que ela se manifesta nos atos de 
identificar e combater injustiças – atos que não indicam necessariamente um 
processo linear com uma direção, e que sua marca registrada é uma perpétua 
autodesaprovação e descontentamento com o que foi alcançado. A justiça 
significa sempre querer mais de si mesma. (BAUMAN, 1998, p. 89).   
 

 Apresentamos, aos alunos e alunas, professoras e professores e gestores da E.E.P.N.E. 

uma pergunta sobre o que seria uma escola justa. Mesmo considerando que a injustiça é o 

“positivo”, foi interessante o esforço para definir a escola justa. Tivemos 71 respostas (em 

anexo). Foi interessante observar como foram respostas curtas, “telegráficas”. Em todas elas 

há, comumente, mais de um elemento de justiça.    

 

 

7.4.1 Igualdade, igualdade de direitos, igualdade de deveres, igualdade de direitos e deveres 

 

 

 49,2% das respostas contiveram menções à igualdade, igualdade de direitos. Essa 

igualdade foi mencionada de diferentes formas e abrangeu diferentes atores. Alguns exemplos: 

“Igualdade para todos”; “Que todos são tratados da mesma maneira, que vale para 

qualquer pessoa”; “Escola justa seria as mesmas regras para todas as pessoas”; “Todos os 

alunos com direitos e deveres iguais sem exceções”; “Direitos para todos”; “Uma escola que 

desenvolva a inclusão social entre todos”.  

 17% dos respondentes que mencionaram a igualdade de direitos, especificaram que 

esta seria entre alunos, entre alunos e professores, entre alunos, professores e demais atores da 

escola. A igualdade em relação aos deveres foi mencionada por 14% dos respondentes. Estes 

deveres compreendem os alunos estudarem e não “bagunçarem”, os professores darem aula, o 

fim das aulas vagas, a escola estar sempre limpa e organizada para receber os alunos. A 

igualdade em relação a direitos e deveres apareceu em 4,2% das respostas.  

 A escola justa, assim, seria uma escola voltada para a construção da igualdade. Não é essa 

a sua função? A de garantir a igualdade de oportunidades para todos, em uma sociedade 

democrática, onde não se decide o destino social por ancestralidade, condição social, raça, sexo? 

Há uma percepção, na escola pública estudada, de que esse é um objetivo a ser alcançado.  



 194 

 Carlota Boto (2005) trabalha a formação dos direitos humanos e suas três gerações. 

Se a primeira tem como componentes os direitos políticos, a liberdade e a igualdade civil, 

junto com a ideia de tolerância religiosa, na segunda geração, a luta é pelos direitos 

sociais, pela igualdade de oportunidades. Com a Declaração dos Direitos Humanos, há um 

novo avanço: buscam-se os sistemas de proteção aos direitos. Manifesta o reconhecimento 

às diferentes identidades, à pluralidade cultural e de valores. Para Boto, na educação 

também é possível identificar três gerações, a começar pela democratização do ensino, 

que se torna direito público. Quando esse direito é reconhecido (e aplicado), passa-se a 

buscar uma maior qualidade para o ensino, possibilitando o êxito de todos, não somente 

daqueles que se identificam com o ethos e o habitus institucional, e o reconhecimento de 

ideais democráticos internos à vida escolar. E a terceira fase, que parece ser a atual (mas 

ainda entremeada pelas anteriores), é a de reconhecimento da diferença e diversidade – os 

debates sobre as cotas são parte desse momento, por exemplo, ou ainda a Lei n.º 

11.645/08, que torna obrigatória a temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” 

nas escolas.  

 Essa tensão, entre igualdade e diferença, de luta constante pela igualdade aparece 

como demanda nas respostas sobre a escola justa. As diferenças de sexo, idade, origem 

regional, cor, não poderiam limitar o direito de todos à igualdade de direitos, de ensino, de 

conhecimento, de participação.  

 

 

7.4.2 Respeito, reciprocidade 

 

 

 Novamente o tema do respeito aparece com força. Um exemplo é: “uns respeitando os 

outros porque, se envolver respeito, tudo muda, e quem faz a escola é o aluno” ou “lugar 

respeitado pelos profissionais e governantes, onde os alunos e profissionais sejam apoiados e 

valorizados”. A menção ao respeito, que juntamos à noção de reciprocidade, aparece em 25% 

das respostas. Aliada à demanda por igualdade, à igualdade de direitos e à demanda por 

valorização (reconhecimento do mérito), é o avesso do que já tínhamos visto quando 

analisamos as situações de injustiça relatadas. O desrespeito é o que não se quer na escola 

justa: “com professores mais educados e que aceitem as opiniões dos alunos, de mais respeito 

não só de alunos como professores”.  

 Outro depoimento diz: “eu gostaria que houvesse mais respeito humano a todos que 
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trabalham na escola, desde o pessoal da limpeza à diretora da escola, também humildade das 

pessoas”. O respeito também tem a ver com as condições estruturais da escola, como limpeza, 

organização, disciplina, regras claras. Associa-se, também, à valorização da profissão, aos 

salários, à formação. Para acontecer, é necessária a reciprocidade, ou seja, uma determinada 

equivalência em que as diferenças são levadas em consideração sem que isso anule o 

princípio da igualdade.  

  

 

7.4.3 Mérito, valorização, qualidade do ensino 

 

 

 O reconhecimento da igualdade, o reconhecimento da diferença, o respeito, implica na 

valorização do mérito de cada um. Cada um poderá ser reconhecido com suas possibilidades, terá 

uma retribuição condizente com seu trabalho, empenho, esforço. Esse tópico é presente em 19% das 

definições do que seria uma escola justa. Alguns exemplos: “em que cada aluno fosse analisado 

individualmente, que cada estudante fosse respeitado por suas dificuldades e ajudado”; “para ser 

diretor teria que ter formação em administração de empresas, para depois ter administração escolar. 

Cuidar de tudo como se fosse seu. Ter poder para valorizar seu subordinado, sem o aval do governo. 

Priorizar os que realmente têm talento e vontade de trabalhar. Com certeza, tudo seria melhor”; 

“uma escola com estrutura para atender as necessidades individuais dos alunos, que permita que 

todos consigam desenvolver suas competências”.  

 Tema controverso, reaparece no debate das propostas sobre a escola justa, que deveria, 

também, valorizar os esforços e diferenças individuais. Podemos relacionar este tópico com as 

definições de que a escola justa seria aquela em que haveria qualidade de ensino: “justo é 

termos aula”. 15% dos respondentes mencionam questões relacionadas à avaliação (“fim da 

progressão continuada”) ou ao conteúdo ensinado (“nós teríamos os mesmos ensinamentos, 

perante outras escolas”).  

 

 

7.4.4 Diálogo, participação 

 

 

 Em 16% das respostas apareceu a importância da possibilidade de dialogar, participar, 

dar a opinião. Escola, lugar da palavra? Lugar do diálogo? Um aluno diz que uma escola justa 
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é onde “todos tenham direito de resposta”. Outra nos diz: “teria alunos que não teriam medo 

de assumir o seu erro e falar que foi ele que fez aquilo e não passar para o colega ou o mais 

bobão da sala”. Seria uma escola onde se ouvissem as diferentes versões dos acontecimentos, 

onde a palavra dos professores e dos estudantes tivesse o mesmo peso, onde se pudesse expor 

o pensamento e ideias, dizer o que se pensa. Essa demanda, aliás, aparece mais fortemente 

entre os(as) estudantes do terceiro ano do ensino médio regular. Não aparece entre os(as) 

alunos(as) de EJA, mais preocupados com a igualdade e com o respeito, assim como com o 

respeito às regras, nem entre os professores. Entre estes e entre os gestores aparece a menção 

à participação, mas não há menção a incentivar o diálogo, a interlocução.  

 Estêvão (2006) trabalha a educação associada a valores como liberdade, justiça, 

solidariedade, tolerância e, ainda, no âmbito da comunicação, associada ao diálogo, à 

sinceridade, à inclusão e à igualdade de oportunidades.  

 
Nesse sentido, a comunicação, assim como o conflito tornam-se condições de 
possibilidade da escola como espaço público, ou seja, como espaço de debate, 
de convivialidade e de “voz”, de intercâmbio de ideias, de direitos e deveres 
argumentativos, de adopção colectiva das decisões que ultrapassam os muros 
domésticos da própria escola, de democracia. (ESTEVÃO, 2006, p. 92). 
 

 Utopia? De que escola fala?  

 A pesquisa de Sales (2000), apesar de trabalhar com a justiça distributiva relacionada 

às normas escolares, não explora o que seria uma escola justa. Através de algumas respostas 

dos pesquisados às questões; porém, podemos extrair algumas ideias: as decisões nas escolas 

podem ser tomadas coletivamente, através de órgãos já existentes (grêmio estudantil, 

colegiado, conselho de classe), ou ainda podem ser votadas, em uma assembleia, por 

exemplo. A boa convivência entre os alunos parece importante para uma escola justa: 

emprestar o material, cuidar do material do colega, fazer sua parte no trabalho, pensar nas 

necessidades dos outros. Também é necessário justiça por parte dos professores, que devem 

analisar o esforço dos alunos e devem ter atenção aos trabalhos entregues. 

 Vemos aqui listados alguns elementos encontrados em nossa pesquisa: a necessidade 

do diálogo, do respeito e a valorização dos alunos por parte dos professores (mérito). 

Lembramos que um dos itens mais detectados como injusto é o que trata da retribuição 

(punição, ausência de punição, distribuição de honrarias). Novamente são os elementos de 

uma microjustiça escolar que se tornam objeto de atenção.  

 Ideia semelhante pode ser encontrada no trabalho de Carbone e Menin (2004), onde, 

pensando no inverso do que é apontado como injusto pelos alunos, uma escola justa seria 
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aquela em que professores, alunos e administração se respeitam, avaliam as situações de 

forma justa, no que diz respeito à retribuição, principalmente. É igualmente justa a atenção 

adequada do governo, com foco na qualidade do ensino e salário dos educadores. O 

investimento na educação básica pública também aparece como importante para a 

constituição de uma escola justa nos artigos de Neves e Lima (2007), Weller e Silveira (2008) 

e Moehlecke (2004).  

 Aqui é importante a menção à macrojustiça e às políticas públicas, que pouco 

apareceram nas respostas dos nossos estudantes. Sem elas, como dar conta das 

microinjustiças? Mesmo entre os professores, que, em princípio, poderiam estar mais 

sensíveis a estas formulações, isso não aparece. A ideia de que uma escola justa seria possível 

em um sistema escolar justo e em uma sociedade justa não apareceu. Há menção à 

valorização do magistério, à necessidade de uma escola com estrutura, democrática, inclusiva. 

Mas solitária.   

 Partindo dos artigos que trabalharam representações de lei, justiça e/ou injustiça 

(SHIMIZU; MENIN, 2004; MENIN, 2000), percebemos que justiça está associada, de forma 

geral, a leis, direitos e deveres, e também à igualdade. Será que se a pergunta fosse sobre a 

justiça na escola, as representações seriam as mesmas? Creio que nossa pesquisa reafirma 

essa possibilidade. Uma escola justa deve, então, ter normas/leis claras, e sua sociedade – a 

escolar – deve trabalhar com direitos e deveres? E, além disso, deve haver igualdade legal e 

moral? Ao pensar nas leis essenciais para uma sociedade, os participantes da pesquisa 

coordenada por Menin (2000), defenderam com mais frequência o respeito mútuo, a 

igualdade de direitos e de poder, a independência e a liberdade e a proibição de maus-tratos.  

Vimos todas essas questões aparecerem.  

 Há algumas análises mais prescritivas, que imaginam um lugar determinado para a 

escola. Citamos duas, a de Valdivieso (2003) e a de Estevão (2006).  

 Valdivieso (2003), preocupado com a sociedade democrática, pensa a educação cidadã 

nas organizações da sociedade civil, mas, talvez, possamos inferir algumas qualidades dessa 

educação em uma escola justa. Uma escola justa seria, então, aquela que se propõe a educar 

seres pensantes, autônomos e críticos, que saibam comparar informações, analisem os fatos e 

também sejam ativos e participantes nas questões do bairro e do município e/ou instituições 

em que estão presentes. A escola, assim como as OSCs, pode discutir o funcionamento de 

certos (ou todos) órgãos governamentais – e mesmo os não governamentais –, como o 

Sistema de Justiça, e formar alguns movimentos para a sua compreensão prática. Seria uma 

escola no mundo, não mais solitária.  
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 Estêvão (2006) também toma a democracia como base de suas propostas e traz vários 

aspectos que devem constituir uma escola justa, democrática e que respeita os direitos. As 

escolas seriam lugares de aplicação, consolidação e expansão dos direitos humanos, onde 

ocorre a vivência dos valores da liberdade, da justiça, da igualdade, da solidariedade, da 

cooperação, da tolerância e da paz. Deve ser uma organização dialógica, com alguns 

princípios: da sinceridade; da inclusão ou da participação de todos os afetados no diálogo; da 

reciprocidade, que tem a ver com a igualdade de oportunidades; e da simetria, em que os 

interesses têm de ser considerados do mesmo modo e abertos à revisão argumentativa. Deve 

acontecer um intercâmbio de ideias entre subjetividades, e é importante saber que para existir 

a autonomia individual é necessária a autonomia cidadã.  

 Um longo caminho a percorrer! Acreditamos que o caminho prescritivo é inoperante e 

mais vale pensar o caminho da justiça como movimento, por-vir, ligado ao minúsculo do 

cotidiano, que possa – de alguma maneira – dar conta do “Outro” – da sua singularidade. 

Trata-se daquilo que é impossível e ao mesmo tempo urgente, que não espera! 

Por fim, para Dubet (2004, p. 553):  

 
[...] é preciso aprender a defender outros princípios de justiça e a combiná-
los com um modelo meritocrático. É necessário introduzir uma dose de 
discriminação positiva a fim de assegurar maior igualdade de oportunidades. 
É preciso também garantir o acesso a bens escolares fundamentais, ou, para 
afirmar de modo mais incisivo, a um mínimo escolar. A escola justa deve 
também se preocupar com a utilidade dos diplomas. Ao mesmo tempo, e de 
maneira oposta, ela deve velar para que as desigualdades escolares não 
produzam, por sua vez, demasiadas desigualdades sociais. Enfim, um 
sistema competitivo justo, como o da escola meritocrática da igualdade de 
oportunidades, deve tratar bem os vencidos na competição, mesmo quando 
se admite que essa competição é justa.  
 

Dilemas, tensões, formulações híbridas: caminhos.  

Como conclusão desse pequeno balanço da pesquisa realizada e que leva a 

desdobramentos que gostaríamos de pesquisar a seguir, apresento alguns apontamentos finais 

sobre a escola justa.  

Levando em consideração todos os relatos coletados entre as duas pesquisas, foi possível 

estabelecer seis pontos principais que caracterizariam, inicialmente, a escola justa. Seriam: 

a) respeito à igualdade de direitos, recusa da desigualdade do tratamento: se todos e todas 

são iguais perante as leis, regras e combinados, sejam estes formalizados ou sociais, 

cotidianos, o justo é que não existam “dois pesos e duas medidas”;  

b) respeito às diferenças, recusa da discriminação e do preconceito;  
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c) em caso de violação de lei, norma, regra ou combinado, que exista uma punição 

(retribuição) justa e proporcional a determinada ação; para tanto, é claro, é preciso que 

existam regras e combinados claros e conhecidos por todos; 

d) que reconheça o mérito;  

e) onde exista o diálogo, a comunicação, a possibilidade de participação nas relações escolares;  

f) onde exista a qualidade de ensino, princípios pedagógicos; nesse caso, a função da 

escola do ponto de vista da instrução, dos conteúdos, da formação é exposta como 

fundamental para possibilitar a escola justa.  

Haveria, assim, uma série de pontos que definiriam o que é uma escola justa, sempre 

considerando a dificuldade em se definir – abstratamente – o justo. Poderíamos pensar que 

saímos da abstração quando pensamos no cotidiano escolar como um lugar – difícil e 

conflituoso – de encontro.  

 
A idéia de justiça é concebida no momento de encontro entre a experiência 
da singularidade (como se dá na responsabilidade moral pelo Outro) e a 
experiência da multiplicidade de outros (como se dá na vida social). 
(BAUMAN, 1998, p. 68). 
 

 Essa é a questão, também apenas aparentemente singela. É a escola um lugar de 

encontro? É possível pensar em uma microjustiça dissociada das formas jurídicas, não 

formalizada, que implique um respeito ao olhar do outro?  

Seguindo Derrida (2007, p. 54-55), 

 
A justiça permanece porvir, ela tem porvir, ela é por-vir, ela abre a própria 
dimensão de acontecimentos irredutivelmente porvir. [...] Talvez seja por 
isso que a justiça, na medida em que ela não é somente um conceito jurídico 
ou político, abre ao porvir a transformação, a refundição ou a refundação do 
direito e da política.  
“Talvez”, é preciso sempre dizer talvez quanto à justiça. Há um porvir para a 
justiça, e só há justiça na medida em que seja possível o acontecimento que, 
como acontecimento, excede ao cálculo, às regras, aos programas, às 
antecipações, etc. A justiça, como experiência da alteridade absoluta, é 
inapresentável, mas é a chance do acontecimento e a condição da história.  
 

 Este movimento pode ser contido em um programa, projeto, política pública, regras de 

conduta, normas? Esta será a questão que norteará a proposta do novo projeto, que pretenderá 

continuar e problematizar os caminhos para uma escola justa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A continuidade da pesquisa: só há justiça quando há justiça restaurativa? 

 

 

He intentado mostrar, en efecto, que la justicia era irreductible al derecho, 
que hay un exceso de la justicia en relación con el derecho, pero que, no 
obstante, la justicia exige, para ser concreta y efectiva, encarnarse en un 
derecho, en una legislación. Naturalmente, ningún derecho podrá resultar 
adecuado a la justicia y, por eso, hay una historia del derecho, por eso los 
derechos del hombre evolucionan, por eso hay una determinación 
interminable y una perfectibilidad sin fin de lo jurídico, precisamente 
porque la llamada de la justicia es infinita. [Una vez más, ahí, justicia y 
derecho son heterogéneos e indisociables. Se requieren el uno al otro]. 
(DERRIDA, 1997, p. 5).113 
 

Quando se chega ao momento em que há uma aproximação ao final de uma 

pesquisa,114 inúmeras novas perguntas se colocam: quais seriam os novos caminhos que 

responderiam – pelo menos parcialmente – às inquietações e angústias que emergiram da 

verificação (ainda que sempre parcial) das percepções sobre justiça/injustiça em suas 

articulações com os direitos – humanos – e a violência? Como lidar, no cotidiano escolar, com 

o “talvez” da justiça, com as dissonâncias e encontros entre os alunos e os professores que lá 

estão, com a forte demanda detectada de igualdade, respeito, reciprocidade, diálogo?  

Há, na Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, uma série de ações que 

pretendem articular justiça, direitos, violência, educação. Destacaremos o projeto Justiça e 

Educação e o Sistema de Proteção Escolar.115 

Em andamento desde 2006, o projeto Justiça e Educação instituiu em 2009 uma “Comissão 

Permanente de Estudos para a implementação do Programa Justiça e Educação: Parceria para a 

Cidadania” com o objetivo de avaliar, analisar e propor a ampliação e continuidade do programa na 

rede pública estadual. Este projeto foi contemplado no Prêmio Nacional de Educação em Direitos 

Humanos de 2009. A ampliação do projeto justifica-se da seguinte forma:  

 
O sucesso das ações do projeto aliado à necessidade de se pensar em 
práticas que contribuam para que as escolas e comunidades, que 

                                                 
113  Entrevista en Staccato, programa televisivo de France Culturel producido por Antoine Spire, del 19 de 

diciembre de 1997, traducción de Cristina de Peretti y Francisco Vidarte en DERRIDA, J., ¡Palabra!. Edición 
digital de Derrida en castellano. 

114  Estou concluindo a tese de livre-docência num momento em que estou entrando na fase de elaboração do 
relatório final da pesquisa. De qualquer forma, sempre se trata de uma “certa” conclusão.   

115  Apresento aqui o novo projeto de pesquisa aprovado pelo CNPq (Bolsa Pq 1D 2012-2016).  
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vivenciam situações de violência, transformem-se em espaços de diálogo 
e resolução pacífica de conflitos, fez com que, mais uma vez suas ações 
fossem ampliadas.116  
 

  Segundo o documento, o projeto Justiça e Educação busca desfazer a associação entre 

jovens e violência pela capacitação de atores sociais das escolas e comunidades, com 

participação de representantes das Varas da Infância e Juventude e a prática da Justiça 

Restaurativa para lidar com situações de conflito envolvendo a comunidade escolar. A Justiça 

Restaurativa prega o envolvimento da comunidade na solução de conflitos a partir do 

entendimento e da adoção de medidas não punitivas aos envolvidos. O projeto prevê a 

implantação nas escolas dos chamados círculos restaurativos, que são espaços abertos ao 

diálogo e à adoção de soluções negociadas para o entendimento entre os envolvidos em 

conflitos ocorridos na comunidade escolar. 

 Instituído a partir de 2009, o Sistema de Proteção Escolar,117 junto com as Normas 

Gerais de Conduta Escolar, “articula um conjunto de ações, métodos e ferramentas que 

visam disseminar e articular práticas voltadas à prevenção de conflitos no ambiente 

escolar, à integração entre a escola e a rede social de garantia dos direitos da criança e do 

adolescente e à proteção da comunidade escolar e do patrimônio público”. Foi também 

implantado o ROE (Sistema Eletrônico de Registro de Ocorrências), que permite aos 

gestores da rede registrar situações de risco e de indisciplina que afetam as escolas 

estaduais. 

Em abril de 2011 aconteceu a abertura de processo de inscrições para professores 

interessados em atuar como professores mediadores escolares e comunitários.118 A função 

de professor-mediador escolar e comunitário foi criada em março de 2010, como parte do 

Sistema de Proteção Escolar implantado pela Secretaria de Estado da Educação para 

proteger as escolas da rede estadual de fatores de risco e vulnerabilidade e aproximar a 

comunidade da escola. O então secretário de Educação, Paulo Renato de Souza, 

comentou: 

 

                                                 
116  Disponível em: <http://www.fde.sp.gov.br/PagesPublic/Noticias.aspx?contextmenu=buscaspub&noticia=692>. 

Acesso em: 15 jul. 2011.   
117 Dialogando, de uma maneira direta, com a proposta do Programa Nacional de Direitos Humanos, decreto 

7.037/2009: Eixo Orientador III; Diretriz 8; Objetivo estratégico III; Ações programáticas: d) Implantar 
sistema nacional de registro de ocorrência de violência escolar, incluindo as práticas de violência gratuita e 
reiterada entre estudantes (bullying), adotando formulário unificado de registro a ser utilizado por todas as 
escolas. MEC, 2009. A resolução em questão é a Resolução SE nº 19, de 12-2-2010. Disponível em: 
<http://lise.edunet.sp.gov.br/sislegis/detresol.asp?strAto=201002120019>. Acesso em: 15 abr. 2010. 

118  Disponível em: <http://www.fde.sp.gov.br/PagesPublic/Noticias.aspx?contextmenu=buscaspub&noticia=224>. 
Acesso em: 15 jul. 2011.  
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O Sistema de Proteção Escolar é uma ferramenta essencial para melhorar a 
segurança nas nossas escolas e proporcionar um ambiente adequado para o 
desenvolvimento intelectual e social das crianças e dos jovens paulistas. 
Com a atuação dos professores-mediadores certamente reduziremos os casos 
de violência na rede de ensino estadual [...].119 
 

 Cabe recuperar uma pergunta: é a justiça irredutível ao direito? Uma escola com as 

relações escolares judicializadas é uma escola mais justa? A formalização das práticas de 

justiça leva a mais justiça? O professor justo é aquele que recebeu o título de professor 

mediador? Não é possível ser justo sem ter tido a capacitação?120 

 Citando a análise de Tibério (2011, p. 26) sobre a temática: 

 
Para garantir os direitos dos alunos, cria-se uma trama que torna perigosa a 
função de professor, para garantir o bem-estar de professores, os alunos 
tornam-se alvos de procedimentos punitivos “mais adequados”, para garantir 
a “qualidade” da educação disseminam-se iniciativas de controle e vigilância 
sobre todos, o que tem tornado a vida no interior das escolas algo 
extremamente desgastante. De maneira mais direta, é como se o que tem 
visado promover o bem-estar venha produzindo mais mal-estar, e, isso é 
importante, não de forma contraditória, mas sim estratégica. Nesse sentido, 
podemos considerar que ao se buscar a garantia de justiça do ponto de vista 
de um segmento que compõe a escola, por meio da objetivação e 
normatização de certas condutas, se tem criado uma condição de fragilidade 
de outro segmento e assim incitado esse à demanda de garantias através do 
mesmo mecanismo. É necessário proteger os alunos dos professores, é 
necessário proteger os professores dos alunos, é necessário proteger a escola 
de alunos e professores, no limite, é necessário proteger a sociedade. Busca 
por segurança que gera mais insegurança e reativa o circuito.  
 

Analisando o livro Justiça e Educação em Heliópolis e Guarulhos: parceria para a 

cidadania (EDNIR, 2007), encontramos uma primeira sistematização dessas experiências de 

justiça e educação, com o recorte da justiça restaurativa. Este é um material muito rico e que 

será objeto de análise atenta, assim como as demais publicações e manuais sobre o tema da 

FDE/SEE.  

Este material riquíssimo e atual que emoldura os contornos de uma maneira de pensar 

os direitos humanos e sua realização, com forte ênfase na sua formalização judiciária, será 

confrontado e analisado à luz do debate teórico já construído na primeira fase da pesquisa e 

com o material específico existente sobre as experiências de justiça restaurativa. Há teses 

                                                 
119  Disponível em: <http://www.fde.sp.gov.br/PagesPublic/Noticias.aspx?contextmenu=buscaspub&noticia=1780>. 

Acesso em: 15 jul. 2011.  
120  Além da dissertação de mestrado já citada que tratou sobre a judicialização das relações escolares e seu 

impacto sobre o professor, cabe mencionar uma tese de doutorado recentemente por mim orientada: A justiça 

restaurativa, um desafio para a educação, de Petronella Maria Boonen (2011). Outra referência para o debate 
é a tese de doutorado de Betina Schuler (2009): Veredito. Escola, inclusão, justiça restaurativa e experiência 

de si, com uma visão muito crítica da experiência da justiça restaurativa nas escolas.  



 203 

recentes sobre o tema, que nos auxiliam a colocar o debate em seus termos mais opostos; 

alguns que apostam na comunicação não violenta e nas experiências de mediação e círculos 

restaurativos para uma superação das formas atuais da justiça (e punição) retributiva e na 

construção de uma sociedade mais justa e democrática; outros que criticam com veemência as 

experiências por criminalizarem práticas que anteriormente eram vistas como indiferentes ou 

objeto de tratamento pedagógico (no caso de acontecerem no ambiente escolar). Aguinsky e 

Capitão (2008) serão aqui citadas por trabalharem com o conceito da justiça restaurativa, tal 

como este é definido pelo Conselho Econômico e Social da ONU (2002), afirmando valores 

como responsabilização, inclusão, participação e diálogo. Alternativa aos modelos vigentes? 

O’Malley (2006) discute a relação entre novas configurações da restauração, justiça e 

risco. Compreende o risco como um conjunto de predições estatísticas e probabilísticas, uma 

tecnologia de previsão de danos futuros que, assim, é suscetível de tornar-se uma tecnologia 

governamental. Difere da incerteza, que se relaciona com a experiência, com os modos de 

elaborar prognósticos que permitem alguma previsão sobre futuros.  

Ao contrário de vários autores que veem a justiça restaurativa como profundamente 

afastada da justiça baseada no risco, O’Malley chama a atenção para o fato de que a justiça 

restaurativa também está alinhada às formas de governo neoliberais, baseadas na prevenção 

do risco a partir da comunidade. Mesmo questionando a validade explicativa de algo tão vago 

quanto o “neoliberalismo”, levanta algumas características dessa forma de governar que 

depois analisará, comparando-as com as formas de julgar e punir atuais. Associa-se a visões 

do sujeito como aquele guiado pelo “rational choice”, à superioridade dos mercados para 

distribuir bens e gerar eficiência, à liberdade de escolha, a uma autonomia otimizada do si-

mesmo empreendedor, na centralidade da inovação e no individualismo empreendedor, no 

Estado pequeno e permissivo. Diferencia as ideias e visões amplas do neoliberalismo do que 

chama de conservadorismo socialmente autoritário, característico de uma nova direita 

(O’MALLEY, 2006, p. 226). Daí, formas de julgar e punir diferenciadas, com o 

contemporâneo se caracterizando por uma mistura de formas, assumindo uma feição híbrida, 

que percorre a justiça “autuarial”, com seu forte componente de exclusão, à política de 

redução de danos, passando pela justiça restaurativa, com ênfase na inclusão.  

  Estaremos, assim, continuando a trabalhar nas tensões, na densidade do debate, 

superando, quem sabe, aquilo que aparece como óbvio ou evidente, exercitando a 

possibilidade de que nosso olhar seja mais livre (LARROSA, 2002) sobre as tramas da 

contemporaneidade, que inserem, na educação, de forma peculiar, os dilemas da sociedade do 

risco e da insegurança.  
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Sustentamos que essas práticas produzem efeitos, não apenas nos alunos, mas também 

nos professores e gestores escolares, modificando profundamente modos de se relacionar, 

possibilidades de educar, compreensões do que é uma escola.  

 Um novo caminho, que continua a problematização da justiça na escola, da escola 

justa, tentando abordar as novas configurações normatizadas da justiça.  

 Um novo caminho que continua o trabalho de problematização, aqui apresentado, 

sobre quem somos neste presente.  

 

 

São Paulo, fevereiro de 2012.  



 205 

REFERÊNCIAS 

 

 

ABBOTT, Jack. No ventre da besta. Rio de Janeiro: F. Alves, 1982. 
 
ABRAHAM, Tomás. La empresa de vivir. Buenos Aires: Sudamericana, 2009. Disponível 
em: <http://www.tomasabraham.com.ar/>. Acesso em: 12 dez. 2011. 
 
______ (Org.). El último Foucault. Buenos Aires: Sudamericana, 2003.  
 
______ (Org.). Foucault y la ética. Buenos Aires: Letra Buena, 1992.  
 
ADORNO, Sérgio. A Gestão Urbana do Crime e da Insegurança: Violência, Crime e Justiça 
Penal na Sociedade Brasileira Contemporânea. 1996. Tese (Livre-Docência) – Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996. 
 
______. História e Desventura: O 3º Programa Nacional de Direitos Humanos. Novos Estudos 

CEBRAP, São Paulo, v. 3, p. 5-20, 2010. 
 
______. O social e a sociologia em uma era de incertezas. Plural: Revista de Sociologia da 
USP, São Paulo, n. 4, p. 1-27, 1 sem. 1997. 
 
______ ; PASINATO, W. A justiça no tempo, o tempo da justiça. Tempo Social: Revista da 
USP, São Paulo, v. 19, p. 131-155, 2007. 
 
AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: O poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte: Ed. 
UFMG, 2002.  
 
______. Infância e História. Destruição da experiência e o fim da história. Belo Horizonte: 
Ed. UFMG, 2008. 
 
______. Lo abierto. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2007.   
 
______. O que é o contemporâneo. Chapecó, SC: Argos, 2009.  
 
AGUINSKY, Beatriz; CAPITÃO, Lúcia. Violência e socioeducação: uma interpelação ética a 
partir de contribuições da Justiça Restaurativa. Revista Katálysis, Florianópolis, v. 11, n. 2, p. 
257-264, 2008. 
 
ANTELO, Estanislao (Org.). La escuela más allá del bien y del mal. Ensayos sobre la 
transformación de los valores educativos. Santa Fe: AMSAFE, 2001.  
 
______. Qué quiere usted de mi? Lo incalculable en el oficio de enseñar. Revista La 

educación en nuestras manos, n. 72, Oct. 2004. Disponível em: 
<http://www.suteba.org.ar/revista-la-educacin-en-nuestras-manos-n-72-octubre-de-2004-
1523.html>. Acesso em: 12 dez. 2011.  
 
APPLE, Michael. Educação e Poder. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. 



 206 

AQUINO, Júlio Groppa.  A violência escolar e a crise da autoridade docente. Cadernos 

Cedes, Campinas, ano XIX, n. 47, p. 7-19, 1998. 
 
______. Confrontos na sala de aula: uma leitura institucional da relação professor-aluno. São 
Paulo: Summus, 1996.   
 
______. Do cotidiano escolar. Ensaios sobre a ética e seus avessos. São Paulo: Summus, 2000. 
 
ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989.  
 
______. Crises da República. São Paulo: Perspectiva, 1973.   
 
______. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 1972. 
 
______. Origens do totalitarismo. Rio de Janeiro: Documentário, 1979.  
 
______. Responsabilidade e julgamento. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.  
 
ARTIÈRES, Philippe. Arquivar a própria vida. Revista Estudos Históricos, Marília, v. 11, n. 
21, 1998. Disponível em: 
<http://www.marilia.unesp.br/Home/Pesquisa/cultgen/arquivar_a_propria_vida.pdf>. Acesso 
em: 12 dez. 2011.  
 
ASSMAR, Eveline Maria Leal. A experiência da injustiça na vida diária: uma análise preliminar 
de três grupos sociais. Psicologia: Reflexão e Crítica, Porto Alegre, v. 10, n. 2, 1997. Disponível 
em: <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/188/18810211.pdf>. Acesso em: 12 dez. 2011.  
 
______. A psicologia social e o estudo da justiça em diferentes níveis de análise. Psicologia: 

Reflexão e Crítica, Porto Alegre, v. 13, n. 3, p. 497-506, 2000.  
 
BAITELLO JUNIOR, Norval. Imagem e violência: a perda do presente. São Paulo em 

perspectiva, São Paulo, v. 13, n. 3, p. 81-85, jul./set. 1999. 
 
BARBOSA, Lívia. Igualdade e meritocracia. A ética do desempenho nas sociedades 
modernas. Rio de Janeiro: FGV, 2003.  
 
______. Meritocracia à brasileira: o que é desempenho no Brasil. RSP-Revista do Serviço 

Público, Brasília, ano 47, v. 120, n. 3, p. 58-102, set./dez. 1996. 
 
BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: A busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2003. 
 
______. Em busca da política. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. 
 
______. Modernidade e ambivalência. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. 
 
______. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 
 
______. O mal-estar da pós-modernidade.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.  
 



 207 

BENEVIDES, Maria Victoria. A Cidadania Ativa. Referendo, plebiscito e iniciativa popular. 
São Paulo: Ática, 1998.  
 
______. Direitos políticos como direitos humanos. In: VENTURI, Gustavo (Org.). Direitos 

Humanos. Percepções da opinião pública. Análises de pesquisa nacional. Brasília: Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da República, 2010.  
 
BETTELHEIM, Bruno. Sobrevivência e outros estudos. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1989. 
 
BIAGGIO, Angela Maria Brasil. Kohlberg e a “Comunidade Justa”: promovendo o senso ético e 
a cidadania na escola. Psicologia: Reflexão e Crítica, Porto Alegre, v. 10, n. 1, p. 47-69, 1997.  
 
BOONEN, Petronella Maria. A justiça restaurativa, um desafio para a educação. 2011. 
247 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2011. 
 
BOTO, Carlota. A educação escolar como direito humano de três gerações: identidades e 
universalismos. In: SCHILLING, Flávia (Org.). Direitos Humanos e educação: outras 
palavras, outras práticas. São Paulo: Cortez, 2005. p. 87-145. 
 
BOURDIEU, Pierre. A escola conservadora: as desigualdades frente à escola e à cultura. In: 
NOGUEIRA, M. A.; CATANI, A. (Org.). Pierre Bourdieu: Escritos de educação. Petrópolis: 
Vozes, 2003. p. 39-64. 
 
______. A Miséria do Mundo. Petrópolis: Vozes, 1997.  
 
______. Questões de sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983. 
 
BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional dos Direitos Humanos. Relatório de 

Cidadania. Os Jovens e os Direitos Humanos. Brasília, DF: Rede de Observatórios de 
Direitos Humanos/MJ/PNUD/NEV-USP/Sou da Paz, 2001.  
 
______. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional dos Direitos Humanos. Relatório de 

Cidadania II. Os jovens e a educação. Brasília, DF: Rede de Observatórios de Direitos 
Humanos/MJ/PNUD/NEV-USP/Sou da Paz, 2002.  
 
BRINBAUM, Yaël; DURU-BELLAT, Marie. La meritocratie, une ideologie partagée? 2ème 
Congrès de l’AFS, Bourdeux, septembre 2006. Disponível em: <http://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-00101453/en>. Acesso em: 12 dez. 2011.  
 
BUORO, A.; SCHILLING, F.; SINGER, H.; SOARES, M. Violência urbana: dilemas e 
desafios. São Paulo: Atual/Saraiva, 1999.  
 
CANETTI, Elias. Massa e Poder. São Paulo: Melhoramentos; Brasília, DF: Ed. UnB, 1983. 
 
CARBONE, Renata Aparecida; MENIN, Maria Suzana de Stéfano. Injustiça na escola: 
representações sociais de alunos do ensino fundamental e médio. Educação e Pesquisa, São 
Paulo, v. 30, n. 2, p. 251-270, 2004.  
 



 208 

CASTEL, Robert. As armadilhas da exclusão. In: CASTEL, R.; WANDERLEY, L. E; 
WANDERLEY-BELFIORE, M. Desigualdade e a questão social. São Paulo: Educ, 2008. p. 
21-54. 
 
______. La inseguridad social: qué es estar protegido? Buenos Aires: Manantial, 2004. 
 
CHAUI, Marilena. Conformismo e Resistência. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1987. 
 
______. Explicações para a violência impedem que a violência real se torne compreensível. 
Folha de S. Paulo, São Paulo, 14 mar. 1999. Caderno Mais, p. 3-5. Disponível em: 
<http://www.cefetsp.br/edu/eso/comportamento/violenciachaui.html>. Acesso em: 12 dez. 2011.  
 
______. Senso comum e transparência. In: LERNER, J. (Ed.). O Preconceito. São Paulo: 
Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania/Imprensa Oficial, 1996. p. 19-30. 
 
CIARALLO, Cynthia Rejanne Correa Araújo; ALMEIDA, Ângela Maria de Oliveira. 
Conflito entre práticas e leis: a adolescência no processo judicial. Fractal, Rev. Psicol., 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, v. 21, n. 3, p. 613-630, dez. 2009. 
 
COMPARATO, Fábio Konder. Rumo à Justiça. São Paulo: Saraiva, 2010.  
 
COURTINE, Jean-Jacques. Os Stakhonovistas do narcisismo. Body-building e puritanismo 
ostentatório na cultura americana do corpo. In: SANT’ANNA, Denise (Org.). Políticas do 

corpo. São Paulo: Estação Liberdade, 1995. p. 81-114. 
 
CRAHAY, Marcel. Poderá a escola ser justa e eficaz? Da igualdade das oportunidades à 
igualdade dos conhecimentos. São Paulo: Instituto Piaget, 2002. 
 
DEACON, Roger; PARKER, Ben. Educação como sujeição e como recusa. In: SILVA, 
Tomás Tadeu da (Org.). O sujeito da educação. Estudos foucaultianos. Petrópolis: Vozes, 
2002. p. 97-110. 
 
DELEUZE, Gilles. Conversações. São Paulo: Ed. 34, 2006.  
 
DELL'AGLIO, Débora Dalbosco; HUTZ, Claudio Simon. Padrões evolutivos na utilização 
dos princípios de justiça distributiva em crianças e adolescentes no sul do Brasil. Psicologia: 

Reflexão e Crítica, Porto Alegre, v. 14, n. 1, p. 97-106, 2001. 
 
DERRIDA, Jacques. Estados del ánimo del psicanálisis. Lo imposible más allá de la soberana 
crueldad. Buenos Aires: Paidós, 2010. 
 
______. Força de Lei. São Paulo: Martins Fontes, 2007.  
 
______. La democracia es una promesa. Entrevista de Elena Fernandez con Jacques Derrida. 
Jornal de Letras, Artes e Ideias, p. 9-10, 12 oct. 1994. Edición digital de Derrida en 
castellano. Disponível em: <http://www.jacquesderrida.com.ar/textos/democracia.htm>. 
Acesso em: 18 set. 2011.  
 
______. Mal de arquivo. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001.  
 



 209 

DERRIDA, Jacques. O perdão, a verdade, a reconciliação: qual gênero? In: NASCIMENTO, 
Evaldo (Org.). Jacques Derrida: pensar a desconstrução. São Paulo: Estação Liberdade, 2005. 
p. 45-94. 
 
______. Sobre la hospitalidad. 1997. Disponível em: 
<http://www.jacquesderrida.com.ar/textos/hospitalidad.htm>. Acesso em: 18 set. 2011.  
 
______ Torres de Babel. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2006.  
 
DUBET, François. Democratização escolar e justiça da escola. Revista Educação, Santa 
Maria, v. 33, n. 3, p. 381-394, set./dez. 2008a. Disponível em: 
<http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/reveducacao/article/view/79/53>. Acesso 
em: 15 jul. 2011.    
 
______. Injustices: l’ experience des inégalités au travail. Paris: Du Seuil, 2006.  
 
______. O que é uma escola justa: A escola das oportunidades. São Paulo: Cortez, 2008b. 
 
______. O que é uma escola justa?. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 34, n. 123, p. 539-
555, set./dez. 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cp/v34n123/a02v34123.pdf>. 
Acesso em: 30 jan. 2006.    
 
______; MARTUCCELLI, D. A socialização e a formação escolar. Lua Nova: Revista de 
Cultura e Política, São Paulo, n. 40/41, p. 241-266, jul./dez. 1997.  
 
DURKHEIM, Émile. A divisão do trabalho social. Lisboa: Presença, [s.d.].  
 
DUSCHATZKY, Silvia; SKLIAR, Carlos. O nome dos outros. Narrando a alteridade na 
cultura e na educação. In: LARROSA, J.; SKLIAR, C. (Org.). Habitantes de Babel. Políticas 
e Poéticas da diferença. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. p. 119-138. 
 
DURU-BELLAT, Marie. Amplitude e aspectos peculiares das desigualdades sociais na escola 
francesa. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 1, p. 13-30, jan./abr. 2005.  
 
______. La discrimination positive e l’égalité des chances. Publié dans laviedesidées, Paris, 
p. 1-7, le 30 mai 2011.  
 
______. L’Inflation scolaire. Les désillusions de la méritocracie. Disponível em: 
<http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article2292>. Acesso em: 30 nov. 2011. 
 
DUSSEL, I.; CARUSO, M. A invenção da sala de aula. Uma genealogia das formas de 
ensinar. São Paulo: Moderna, 2003. 
 
DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2010.  
 
EDNIR, Madza (Org.). Justiça e educação em Heliópolis e Guarulhos: parceria para a 
cidadania. São Paulo: Cecip, 2007. 
 
ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 
 



 210 

ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma história dos costumes.  Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1990. 
 
______; SCOTSON, John. Os Estabelecidos e os Outsiders. Sociologia das relações de poder 
a partir de uma pequena comunidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. 
 
ESTÊVÃO, Carlos Alberto Vilar. Educação, Justiça e Direitos Humanos. Educação e 

Pesquisa, São Paulo, v. 32, n. 1, p. 85-101, jan./abr. 2006.  

 
______. Justiça complexa e educação. Uma reflexão sobre a dialectologia da justiça em educação. 
Revista Crítica de Ciências Sociais, Lisboa, n. 64, p. 107-134, dez. 2002.  
 
EWALD, François. Foucault, a norma e o direito. Lisboa: Vega, 1993. 
 
EWALD, F.; GOULLIER, C.; DE SANDLEER, N. Le principe de precaution. Que sais-je? 
Paris: PUF, 2001. 
 
FELDMAN, Ilana. "Big Brother" prepara para a sociedade de controle. Disponível em: 
<http://pphp.uol.com.br/tropico/html/textos/2537,1.shl>. Acesso em: 13 jan. 2007.  
 
FELMAN, S. Educação e crise, ou as vicissitudes do ensino. In: NESTROVSKI, A.; 
SELIGMANN-SILVA, M. (Org.). Catástrofe e representação. São Paulo: Escuta, 2000. p. 13-71. 
 
FERNANDES, B. et al. Um exército à solta. Revista Carta Capital, São Paulo, n. 228, p. 22, 
fev. 2003.  
 
FERRE, N. P. de L. Identidade, diferença e diversidade: manter viva a pergunta. In: 
LARROSA, J.; SKLIAR, C. (Org.). Habitantes de Babel. Políticas e Poéticas da diferença. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2001. p. 195-214. 
 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1987.  
 
FERREIRA, Maria Cristina et al. Individualismo e coletivismo, percepções de justiça e 
comprometimento em organizações latino-americanas. Revista Interamericana de 

Psicologia/Interamerican Journal of Psychology, Porto Alegre, v. 40, n. 1, p. 13-24, 2006. 
 
FERREIRA, M. I. C. Homicídios na periferia de Santo Amaro: um estudo sobre a 
sociabilidade e os arranjos de vida num contexto de exclusão. 1998. 207 f. Dissertação 
(Mestrado em Sociologia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 1998. 
 
FONSECA, Márcio Alves da. Entre monstros, onanistas e incorrigíveis. As noções do normal e do 
anormal nos cursos de M. Foucault no Collège de France. In: RAGO, M. et al. (Org.). Imagens de 

Foucault e Deleuze, ressonâncias nietzschianas. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. p. 239-254. 
 
______. Michel Foucault e a constituição do sujeito. São Paulo: EDUC, 2007. 
 
______. Michel Foucault e o Direito. São Paulo: Max Limonad, 2002. 
 



 211 

FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 2002a.  
 
______. A palavra nua de Foucault. 2004. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs2111200424.htm>. Acesso em: 15 jan. 2007. 
 
______. As palavras e as coisas. São Paulo: Martins Fontes, 1985a. 
 
______. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau/PUC-RJ, 2005a. 
 
______. Ditos e Escritos. II – Arqueologia das ciências e história dos sistemas de pensamento. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005b.  
 
______. Em defesa da Sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 2002b. 
 
______. História da Sexualidade. I, A Vontade de Saber. Rio de Janeiro: Graal, 1985b. 
 
______. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979. 
 
______. Nascimento da biopolítica. São Paulo: Martins Fontes, 2008a.  
 
______. O governo de si e dos outros. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 
 
______. O que é a crítica? Cadernos da FFC: Revista da Faculdade de Filosofia e Ciências da 
Unesp, Marília, v. 9, n. 1, p. 169-189, 2000a. (“Qu’ est-ce que la Critique?”. Bulletin de la 

Société Française de Philosophie. 84(2)). 
 
______. O que são as luzes? In: ______. Ditos e escritos: arqueologia das ciências e 
história dos sistemas de pensamento. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000b. v. II, 
p. 335-351.  
 
______. Os anormais. São Paulo: Martins Fontes, 2002c.  
 
______. O sujeito e o poder.  In: RABINOW, Paul; DREYFUS, Hubert. Michel Foucault. 

Uma trajetória filosófica. Para além do estruturalismo e da hermenêutica. São Paulo: Forense 
Universitária, 1995. p. 231-249. 
 
______. Segurança, território, população. São Paulo: Martins Fontes, 2008b.  
 
______. Vigiar e Punir. Petrópolis: Vozes, 1984. 
 
FRANCO, Maria Sylvia Carvalho. Homens livres na ordem escravocrata. 3. ed. São Paulo: 
Kairós, 1983. 
 
FRASER, Nancy. Escalas de Justiça. Barcelona: Herder, 2008.  
 
______. Reconhecimento sem ética? Lua Nova: Revista de Cultura e Política do Cedec, São 
Paulo, n. 70, p. 1-14, 2007. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/ln/n70/a06n70.pdf>. Acesso 
em: 15 ago. 2008. 
 
 



 212 

FREIRE, Jussara. Engajamento, gramáticas políticas e regimes de ação coletiva: as arenas 
públicas de Nova Iguaçu (estado do Rio de Janeiro). Trabalho apresentado na VIII Reunião de 
Antropologia do Mercosul (RAM), Buenos Aires, 2009. Disponível em: 
<http://www.ram2009.unsam.edu.ar>. Acesso em: 15 dez. 2011. 
 
______. Sociologia pragmatista, operações críticas e democracia: percepções de justiça e 
competências de liderança em Nova Iguaçu (RJ). In: SEMINÁRIO NACIONAL 
MOVIMENTOS SOCIAIS, PARTICIPAÇÃO E DEMOCRACIA, 2., 25 a 27 abr. 2007, 
Florianópolis, Brasil. Anais... Florianópolis: UFSC, 2007. Disponível em: 
<http://www.sociologia.ufsc.br/npms/jussara_freire.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2011. 
 
FRY, Peter; MAGGIE, Yvonne; GRIN, Mônica. Percepções de desigualdade, equidade e 

justiça social no ensino superior: o caso da UFRJ. Projeto Observa. Primeiro Relatório Geral. 
Rio de Janeiro: UFRJ, dez. 2005. Disponível em: <http://www.observa.ifcs.ufrj.br/index.htm>. 
Acesso em: 16 ago. 2011.  
 
GIDDENS, Anthony. Conseqüências da modernidade. São Paulo: Edunesp, 1991. 
 
______. Em defesa da Sociologia. Ensaios, interpretações e tréplicas. São Paulo: Edunesp, 
2001. 
 
GONZALEZ SERRANO, A.  Michel Foucault: sujeto, derecho, poder. Zaragoza: Prensas 
Universitárias de Zaragoza, 1987. 
 
GREEN, B.; BIGUM, C. Alienígenas na sala de aula. In: SILVA, Tomás Tadeu da (Org.). 
Alienígenas na sala de aula. Uma introdução aos estudos culturais em educação. Petrópolis: 
Vozes, 1995. p. 208- 243. 
 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós modernidade. São Paulo: DP&A, 2001. 
 
HARAWAY, Donna J. Manifesto ciborgue: ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final 
do século XX. In: SILVA, Tomás Tadeu da (Org.). Antropologia do ciborgue. As vertigens do 
pós-humano. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. p. 13-27. 
 
HELLER, Agnes. Além da Justiça. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. 
 
______; FEHÉR, Ferenc. Biopolítica. La modernidad y la liberación del cuerpo. Barcelona: 
Península, 1995.  
 
HENNING, L. M. P.; ABBUD, M. L. M. (Org.). Violência, indisciplina e educação. Londrina: 
Eduel, 2010. 
 
HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento. A gramática moral dos conflitos sociais. São 
Paulo: Editora 34, 2003.  
 
HOUAISS, A. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. São Paulo: Objetiva, 2002. 
Disponível em: <http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=justi%E7a&stype=k>. Acesso 
em: 21 jan. 2008. 
 
 



 213 

HULSMAN, Louk. Conversas com um abolicionista do sistema penal. Entrevista cedida a 
Jacqueline Bernat de Celis. Verve: Revista do Núcleo de Sociabilidade Libertária, São Paulo, 
n. 1, p. 106-121, maio 2002.    
 
______. Conversas com um abolicionista do sistema penal. Parte 2. Entrevista cedida a 
Jacqueline Bernat de Celis. Verve: Revista do Núcleo de Sociabilidade Libertária, São Paulo, 
n. 2, p. 186-209, out. 2002. 
 
HUNTINGTON, S. A ordem política nas sociedades em mudança. São Paulo: Forense 
Universitária/Edusp, 1975. 
 
IANNI, Octávio. A sociologia e o mundo moderno. Tempo Social: Revista de Sociologia da 
USP, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 7-27, 1989. 
 
______. A sociologia numa época de globalismo. In: DAGNINO, Angelina (Org.).  A 

Sociologia no Horizonte do Século XXI. São Paulo: Boitempo, 1997. p. 20-37. 
 
IGLESIAS, Fábio; GÜNTHER, Hartmut. Normas, justiça, atribuição e poder: uma revisão e 
agenda de pesquisa sobre filas de espera. Estudos de Psicologia, Campinas, v. 12, n. 1, p. 3-
11, 2007.  
 
KEHL, Maria Rita. Direitos Humanos: a melhor tradição da modernidade. In: VENTURI, 
Gustavo (Org.). Direitos Humanos. Percepções da opinião pública. Análises de pesquisa 
nacional. Brasília, DF: Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 2010. p. 
33-32. 
 
KOURILSKY, Philippe; VINEY, Geneviève. Le principe de Précaution. Editions Odile Jacob. 
La documentation française. Revista de Direito Sanitário, Paris, v. 2, n. 1, p. 148-152, mar. 
2001.  
 
KRIEKEN, Robert van. A organização da alma: Elias e Foucault sobre a disciplina e o eu.  
Plural: Revista de Sociologia da USP, São Paulo, n. 3, p. 153-180, 1996. 
 
LARROSA, Jorge. A operação ensaio: sobre o ensaiar-se no pensamento, na escrita e na vida. 
Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 29, n. 1, p. 27-45, jan./jun. 2004.  
 
______. Dar a palavra. Notas para uma dialógica da transmissão. In: LARROSA, J.; 
SKLIAR, C. (Org.). Habitantes de Babel. Políticas e Poéticas da diferença. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2001. p. 281-296.  
 
______. Sujetos e identidades en Filosofia. La travesía del sujeto moderno. Disponível em: 
<www.anped.org.br/24/te4.doc>. Acesso em: 15 jun. 2006. 
 
______. Tecnologias do eu e educação. In: SILVA, Tomás Tadeu (Org.). O sujeito da 

educação. Estudos foucaultianos. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 35-86. 
 
______; SKLIAR, Carlos. Babilônios somos. A modo de apresentação. LARROSA, J.; 
SKLIAR, C. (Org.). Habitantes de Babel. Políticas e Poéticas da diferença. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2001. p. 7-30. 
 



 214 

LA TAILLE, Yves de. A importância da generosidade no início da gênese da moralidade na 
criança. Psicologia: Reflexão e Crítica, Porto Alegre, v. 19, n. 1, p. 9-17, 2006. 
 
LEÃO, G. M. P. Experiências de desigualdade: os sentidos da escolarização elaborados por 
jovens pobres. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 32, n. 1, p. 32-48, jan./abr. 2006. 
 
LEFORT, Claude. O Nome de Um. In: BOETIE, E. Discurso da Servidão Voluntária. 3. ed. 
São Paulo: Brasiliense, 1986. p. 20-35. 
 
LEVINAS, Emmanuel. Entre nós. Ensaios sobre a alteridade. Petrópolis: Vozes, 1997.  
 
LOPES, José Reinaldo de Lima. Justiça e poder judiciário ou a virtude confronta a instituição. 
Dossiê Judiciário. Revista da USP, São Paulo, n. 21, p. 24-37, mar./maio 1994.  
 
MAINARDES, Jefferson; MARCONDES, Maria Inês. Entrevista com Stephen J. Ball: um 
diálogo sobre justiça social, pesquisa e política educacional. Educação e Sociedade, 
Campinas, v. 30, n. 106, p. 303-318, 2009. 
 
MARCONDES, Maria Inês. Justiça social e formação de professores. Educação e Sociedade, 
Campinas, v. 29, n. 105, p. 1.250-1.254, 2008. 
 
MARKO, Gabriela. O que é uma escola justa? Um estudo sobre a percepção de professores. 
São Paulo: FEUSP, 2010 (IC). 
 
MARTINS, J. de Souza.  A Sociabilidade do Homem Simples. São Paulo: Hucitec, 2000. 
 
______. A sociedade vista do abismo. Novos estudos sobre exclusão, pobreza e classes 
sociais. Petrópolis: Vozes, 2002.  
 
MARX, Karl. A chamada acumulação original. In: MARX, Karl; ENGELS, F. O Capital. 

Obras Escolhidas. Lisboa: Avante; Moscou: Progresso, 1983. p. 104-158. 
 
MENDONÇA, Helenides; MENDES, Ana M. Experiências de injustiça, sofrimento e 
retaliação no contexto de uma organização pública do Estado de Goiás. Psicologia em Estudo, 

Maringá, v. 10, n. 3, p. 489-498, set./dez. 2005.  
 
MENIN, Maria Suzana de Stefano. Representações sociais de justiça em adolescentes 
infratores: discutindo novas possibilidades de pesquisa. Psicologia: Reflexão e Crítica, Porto 
Alegre, v. 13, n. 1, p. 59-71, 2000. 
 
______ et al. Representações de estudantes universitários sobre alunos cotistas: confronto de 
valores. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 34, n. 2, p. 255-272, 2008. 
 
MESA, José Alberto. Tendencias actuales em la educación moral. Revista Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, v. 2, n. 1, jan./jun. 2004. Disponível em: 
<http://www.umanizales.edu.co/revistacinde/vol2/art1.htm>. Acesso em: 15 jun. 2011. 
 
MEURET, Denis. Comment um système éducatif peut-il devenir plus juste? La féderation des 
métiers de l’éducation: UNSA Education, 21 abr. 2005. Disponível em: <http://www.unsa-
education.org/modules.php?name=News&file=article&sid=250>. Acesso em: 15 jun. 2011.  



 215 

MILLS, C. Wright. Educação e classe social. In: PEREIRA, L., FORACCHI, M. Educação e 

sociedade. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1971. p. 268-288. 
 
MIRAGLIA, Paula. Aprendendo a lição: uma etnografia das Varas Especiais da Infância e da 
Juventude. Novos Estudos Cebrap, São Paulo, n. 72, p. 79-98, 2005. 
 
MOEHLECKE, Sabrina. Ação afirmativa no ensino superior: entre a excelência e a justiça 
racial. Educação e Sociedade, Campinas, v. 25, n. 88, p. 757-776, 2004. 
 
MOORE JR., Barrington. Injustiça. As bases sociais da obediência e da revolta. São Paulo: 
Brasiliense, 1987.  
 
MORAIS, Fernando. Corações sujos. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.  
 
MOREY, Miguel. Prefácio. In: FOUCAULT, Michel. Tecnologias del Yo. Buenos Aires: 
Paidós, 2008. p. 13-20. 
 
NEVES, Paulo S. C.; LIMA, Marcus Eugênio O. Percepções de justiça social e atitudes de 
estudantes pré-vestibulandos e universitários sobre as cotas para negros e pardos nas 
universidades públicas. Revista Brasileira de Educação, Brasília, v. 12, n. 34, p. 17-38, 2007. 
 
OLIVEIRA, I. I. de M. C. e; PAVEZ, G. A.; SCHILLING, F. (Org.). Reflexões sobre justiça e 

violência. São Paulo: Educ/Imprensa Oficial, 2002. 
 
ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Adotada e proclamada pela Assembléia 
Geral das Nações Unidas na sua resolução 217A (III), de 10 de dezembro de 1948. Disponível 
em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm>. Acesso em: 
20 jan. 2012.  
 
ORTEGA, Francisco. Da ascese à bio-ascese ou do corpo submetido à submissão ao corpo. 
In: RAGO, M. et al. (Org.). Imagens de Foucault e Deleuze. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. p. 
139-173. 
 
O’MALLEY, Pat. Riesgo, neoliberalismo y justicia penal. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2006.  
 
PATTO, M. H. S. Escolas cheias, cadeias vazias. Nota sobre as raízes ideológicas do 
pensamento educacional brasileiro. Estudos Avançados, São Paulo, v. 21, n. 61, p. 243-266, 
set./dez. 2007.  
 
PENIDO, Egberto de Almeida. Justiça e Educação: parceria para a cidadania em 
Heliópolis/SP: a imprescindibilidade entre Justiça Restaurativa e Educação. Publicado em 2 
fev. 2009. Disponível em: <http://convivenciaepaz.org.br/artigos/justica-e-educacao-parceria-
para-a-cidadania-em-heliopolissp-a-imprescindibilidade-entre-justica-restaurativa-e-
educacao-por-egberto-penido/>. Acesso em: 16 jun. 2011. 
 
PORTO, Rafaela Granja. O princípio da precaução como fundamento dos direitos difusos e 

coletivos. ABDIR, 2007. Disponível em: 
<http://www.abdir.com.br/doutrina/ver.asp?art_id=992&categoria=Difusos>. Acesso em: 25 
fev. 2011.  
 



 216 

PRADO JÚNIOR, Bento. A educação depois de 1968, ou cem anos de ilusão. In: ______. 
Descaminhos da educação pós-68. São Paulo: Brasiliense, 1980. (Debate, 8). p. 9-30. 
 
RANCIÈRE, Jacques. O desentendimento. São Paulo: Ed. 34, 1996. 
 
______. O princípio da insegurança. Folha de S. Paulo, São Paulo, 21 set. 2003. Caderno 
Mais!, p. 3. 
 
RAWLS, John. Justiça e democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2002.  
 
REGO, Armenio. Percepções de justiça: estudos de dimensionalização com professores do 
ensino superior. Psicologia: Teoria e Pesquisa, Brasília, v. 17, n. 2, p. 119-131, 2001. 
 
RIBEIRO, Renato Janine. A Sociedade contra o Social. O alto custo da vida pública no Brasil. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
 
RICOEUR, Paul. O Justo. São Paulo: Martins Fontes, 2008.  
 
ROCHA, Rosamaria Luiza de Melo. Uma cultura da violência na cidade? Rupturas, 
estetizações e reordenações.  São Paulo em perspectiva, São Paulo, v. 13, n. 3, p. 85-94, 
jul./set. 1999.  
 
RODRIGUES, Heloísa Fernandes. Sintoma social dominante e moralização infantil: Um 
estudo sobre a Educação Moral em Émile Durkheim. São Paulo: Escuta/Edusp, 1994. 
 
ROSS, Wayne E.; VINSON, Kevin D. A Justiça social exige uma revolução do quotidiano. 
Currículo sem Fronteiras, Rio Grande do Sul, v. 5, n. 2, p. 65-78, jul./dez. 2005.  
 
ROUDINESCO, Elisabeth. Filósofos na tormenta. Rio de Janeiro: Zahar, 2007.  
 
______. O Paciente, o Terapeuta e o Estado. Rio de Janeiro: Zahar, 2005.  
 
SAFFIOTI, H. Já se mete a colher em briga de marido e mulher.  São Paulo em Perspectiva, 
São Paulo, v. 13, n. 4, p. 82-91, out./dez. 1999.  
 
SALES, Eliana da Mota Bordin de. O conceito de justiça distributiva relacionado às normas 
sociais escolares. Psicologia: Reflexão e Crítica, Porto Alegre, v. 13, n. 1, p. 49-58, 2000. 
 
SALLA, Fernando. A retomada do encarceramento, as masmorras high tech e a atualidade do 
pensamento de Michel Foucault. Cadernos da FFC: Revista da Faculdade de Filosofia e 
Ciências da Unesp, Marília, v. 9, n. 1, p. 35-58, 2000.  
 
SAMPAIO, Leonardo Rodrigues et al. Justiça distributiva e empatia em adolescentes do 
Nordeste Brasileiro. Psicologia: Reflexão e Crítica, Porto Alegre, v. 21, n. 2, p. 275-282, 
2008. 
 
______; CAMINO, Cleonice P. dos Santos; ROAZZI, Antonio. Justiça distributiva em 
crianças de 5 a 10 anos de idade. Psicologia: Reflexão e Crítica, Porto Alegre, v. 20, n. 2, p. 
197-204, 2007. 
 



 217 

SANDE, Paula Morgado. Noção aberta, dinâmica e justa de “cultura escolar”. Lisboa: 
Instituto de Estudos de Literatura Tradicional, nov. 2007. Disponível em: 
<http://www.ielt.org/pagina/artigos?id=8>. Acesso em: 16 jun. 2011. 
 
SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da 
experiência. São Paulo: Cortez, 2001. 
 
______. Pela Mão de Alice. O social e o político na pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 
1995.  
 
______; MARQUES, M. M. L.; PEDROSO, J. Os Tribunais nas Sociedades Contemporâneas. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, n. 30, p. 29-62, 1996.  
 
SANTOS, Felisa. El riesgo de pensar. In: ABRAHAM, T. (Org.). El último Foucault. Buenos 
Aires: Sudamericana, 2003. p. 30-45. 
 
SANTOS, J. V. T. dos. A violência na escola: conflitualidade social e ações civilizatórias. 
Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 27, n. 1, p. 105-122, jan./jun. 2001.  
 
______ (Org.). Violências no tempo da globalização. São Paulo: Hucitec, 1999.  
 
SARAMAGO, José. Ensaio sobre a cegueira. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.  
 
SCALON, Celi. Justiça como igualdade? A percepção da elite e do povo brasileiro. 
Sociologias, Porto Alegre, ano 9, n. 18, p. 126-149, jun./dez. 2007.  
 
SCHILLING, Flávia. A discriminação de gênero e as diversas formas da violência contra a 
mulher. In: MORAES, Quartim de; LYGIA, Maria Lygia; NAVES, Rubens (Org.). Advocacia 

probono em defesa da mulher vítima de violência. São Paulo: Ed. Unicamp/Imprensa Oficial, 
2002a. p. 57-67. 
 
______. A multidimensionalidade da violência. In: CARVALHO, J. S. F de (Org.). Educação, 

cidadania e direitos humanos. Petrópolis: Vozes, 2004a. p. 209-224. 
 
______. As formas de contestação juvenil. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DO 
ADOLESCENTE, 1. Mesa: Cultura e Arte Popular. Maio 2005, São Paulo. Anais... São 
Paulo: Faculdade de Educação da USP, 2005a. Disponível em: 
<http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000082005000100027&script=s
ci_arttext>. Acesso em: junho de 2011 
 
______. A sociedade da insegurança e a violência na escola. São Paulo: Moderna, 2004b.  
 
______. A sociologia na modernidade radical: quem tem medo da incerteza? Revista da USP, 
São Paulo, n. 54, p. 187-192, jul./ago. 2002b. 
 
______. Autoridade. Palestra no Seminário de Formação de Professores em Direitos 
Humanos, realizada no CEU Butantã, São Paulo, 2004c. 
 
______ (Org.). Direitos Humanos e Educação: outras palavras, outras práticas. São Paulo: 
Cortez, 2005b.  



 218 

SCHILLING, Flávia. Educação em direitos humanos: reflexões sobre o poder, a violência e a 
autoridade na escola. In: PUPPIM, Ana Sílvia; CYMBALISTA, Célia; BOONEN, Petronella 
Maria. 30 anos de luta por direitos humanos. São Paulo: CDHEP, 2011a. p. 13-32. 
 
______. Educação em direitos humanos: reflexões sobre o poder, a violência e a autoridade na 
escola. Universitas Psychologica, Bogotá, Colombia, v. 7, n. 31, p. 685-694, sept.-dic. 2008a. 
 
______. Ética, promessas. In: COLÓQUIO DO LEPSI, 3., Psicanálise, Infância, Educação, 
2002, São Paulo. Anais... São Paulo: FEUSP/IP, 2002c. p. 18-24. 
 
______. Eu, nós, eles: questões sobre a violência fatal. Correio da APPOA, Porto Alegre, ano 
XI, n. 126, p. 29-34, jul. 2004d. 
 
______. Inclusão/exclusão, dentro/fora: reflexões sobre a construção da ordem. In: ONOFRE, 
Eduardo Gomes; SOUZA, Maria L. Gomes de (Org.). Tecendo os fios da inclusão, caminhos 

do saber e do saber fazer.  João Pessoa, PB: Ed. UFPB, 2008b. p. 15-30. 
 
______. La adolescencia sin soledad. Cotidiano Mujer, Montevidéu, n. 20, p. 5-9, 1998. 
 
______. Marx e Foucault: um estudo sobre o papel da violência, das leis, do Estado e das 
normas na construção do operário disciplinado. Plural: Revista de Sociologia da USP, São 
Paulo, n. 4, p. 42-60, 1997. 
 
______. O direito à educação: um longo caminho. In: BITTAR, Eduardo C. B. (Org.). Educação e 

Metodologia para os Direitos Humanos. São Paulo: Quartier Latin, 2008c. p. 273-284. 
 
______. O Estado do mal-estar: corrupção e violência.  São Paulo em Perspectiva, São Paulo, 

v. 13, n. 3, p. 47-55, jul./set. 1999.  
 
______. Prefácio. In: FERRAZ, Alexandre (Coord.). Violência nas Escolas: uma visão dos 
delegados da Apeoesp. Pesquisa Dieese/Apeoesp. São Paulo: Apeoesp, 2007a. 
 
______. Quem sabe? Reflexões sobre a possibilidade de uma escola justa. In: RODRIGUES, 
E.; ROSÍN, S. M. Pesquisa em educação. A diversidade do campo. Curitiba: Instituto 
Memória/Juruá, 2008d. p. 17-26. 
 
______. Violência-emergência: um cenário de confrontos. Perspectivas: Revista de Ciências 
Sociais da Universidade Estadual Paulista, São Paulo, v. 31, p. 13-29, jan./jun. 2007b. 
 
______.Violência e escolas: violência nas escolas. In: BERTUSSI, Guadelupe; OURIQUES, 
Nildo (Org.). Anuário Educativo Brasileiro. Visão retrospectiva. São Paulo: 
Cortez/UFSC/FAPESC/IELA/PNUD, 2011b.  
 
______.Violência na escola. In: WESTPHAL, Márcia; BYDLOSWSKI, Cynthia R. (Org.). 
Violência & Juventude. São Paulo: Hucitec, 2010a. p. 219-233. 
 
______. Violência na escola: reflexões sobre justiça, igualdade e diferença. In: HENNING, L. M. P.; 
ABBUD, M. L. M. (Org.). Violência, indisciplina e educação. Londrina: Eduel, 2010b. p. 127-138. 
SCHMIDTZ, David. Os elementos da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2009.  
 



 219 

SCHULER, Betina. Veredito. Escola, inclusão, justiça restaurativa e experiência de si. 2009. 
Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul, Porto Alegre, 2009. 
 
SENNETT, Richard. A corrosão do caráter. Conseqüências pessoais do trabalho no novo 
capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 2003.  

 
SHIMIZU, Alessandra de Morais; MENIN, Maria Suzana de Stefano. Representações sociais de 
lei, justiça e injustiça: uma pesquisa com jovens argentinos e brasileiros utilizando a técnica de 
evocação livre de palavras. Estudos de Psicologia, Natal, v. 9, n. 2, p. 239-247, 2004. 
 
SILVA, T. D. da. Globalização e direito penal brasileiro: acomodação ou indiferença? Revista 

IBCCrim, São Paulo, v. 23, n. 23, p. 81-96, jul./set. 1998.  
 
SIMMEL, Georg. Estudios sobre las formas de socialización. Madrid: Alianza, 1977.  
 
SINGER, Helena.  Discursos desconcertados. Linchamentos, punições e direitos humanos. 
São Paulo: Humanitas/Fapesp, 2003. 
 
SKLIAR, Carlos. Alteridades y pedagogías. Y si el otro no estuviera ahí?. Educação e 

Sociedade – Dossiê “Diferenças”: Revista Quadrimestral de Ciência da Educação, Cedes, 
Unicamp, ano 23, n. 79, p. 85-124, ago. 2002. 
 
______. Pedagogia (improvável) da diferença. E se o outro não estivesse aí? Rio de Janeiro: 
DP&A, 2003.  
 
SLAKMON, Catherine; MACHADO, Maíra Rocha; BOTTINI, Pierpaolo Cruz (Org.). Novas 

direções na governança da justiça e da segurança. Brasília, DF: Ministério da Justiça, 2006. 
 
SLOTERDIJK, Peter. Derrida, um egípcio. São Paulo: Estação Liberdade, 2009.  
 
SOUZA, Lídio de et al. Direitos Humanos e representação de justiça. Psicologia: Reflexão e 

Crítica, Porto Alegre, v. 11, n. 3, p. 497-510, 1998.  
 
SOUZA, Luis Antonio Francisco de. Tendências atuais na área de segurança pública e de 
polícia: revisitar Foucault ou uma nova sociedade de controle? Cadernos da FCC: Revista da 
Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, Marília, v. 9, n. 1, p. 59-80, 2000. 
 
SOUZA, Regina Maria de; GALLO, Silvio. Por que matamos o barbeiro? Reflexões preliminares 
sobre a paradoxal exclusão do outro. Educação e Sociedade – Dossiê “Diferenças”: Revista 
Quadrimestral de Ciência da Educação, Cedes, Unicamp, ano 23, n. 79, p. 39-64, ago. 2002. 
 
SOUZA, Vivian Valentim de. Direitos Humanos, Justiça e Violência: o debate acadêmico 
sobre o tema. São Paulo: FEUSP, 2010. (IC).  
 
SPOSITO, M. P. A instituição escolar e a violência. Cadernos de Pesquisa: revista de estudos 
e pesquisa em educação da Fundação Carlos Chagas, São Paulo, n. 104, p. 58-75, jul. 1998.  
 
______. Um breve balanço da pesquisa sobre violência escolar no Brasil. Educação e 

Pesquisa, São Paulo, v. 27, n. 1, p. 87-103, jan./jun. 2001.  



 220 

TIBÉRIO, Wellington. A judicialização das relações escolares: um estudo sobre a produção 
de professores. 2011.  Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2011. Orientação: Flávia Inês Schilling. 
 
TODOROV, Tzvetan. O homem desenraizado. Rio de Janeiro: Record, 1999.  
 
UM EXÉRCITO à solta. Revista Carta Capital, São Paulo, n. 228, p. 22, fev. 2003. 
 
VALDIVIESO, Patricio. Capital social, crisis de la democracia y educación ciudadana: la 
experiencia chilena. Lua Nova: Revista de Sociologia e Política, São Paulo, n. 21, p. 13-34, 2003. 
 
VALLE, Ione Ribeiro; RUSCHEL, Elizete. A meritocracia na política educacional brasileira 
(1930-2000). Revista Portuguesa de Educação: Universidade do Minho, Portugal, ano 22, n. 
1, p. 179-206, 2009.  
 
VARELA, Julia. O Estatuto do saber pedagógico. In: SILVA, Tomás Tadeu da (Org.). O 

sujeito da educação. Estudos foucaultianos. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 87-97. 
 
VEIGA-NETO, Alfredo. Dominação, violência, poder e educação escolar nos tempos do 
Império. In: RAGO, M.; VEIGA-NETO, A. (Org.). Figuras de Foucault. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2006. p. 13-38. 
 
______. Incluir para excluir. In: LARROSA, J.; SKLIAR, C. (Org.). Habitantes de Babel. 

Políticas e Poéticas da diferença. Belo Horizonte, Autêntica, 2001. p. 105-118. 
 
WACQUANT, Loïc. As prisões da miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001a. 
 
______. Os condenados da cidade. Rio de Janeiro: Revan/UFRJ-Fase, 2001b.  
 
WELLER, Wivian; SILVEIRA, Marly. Ações afirmativas no sistema educacional: trajetórias 
de jovens negras da universidade de Brasília. Revista de Estudos Feministas, Florianópolis, v. 
16, n. 3, p. 931-947, 2008. 
 
WISZFLOG, Walter (Ed.). Michaelis: Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: 
Melhoramentos, 2007. Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php? 
typePag=creditos&languageText=portugues-portugues>. Acesso em: 21 jan. 2008.  
 
ZALUAR, Alba. Condomínio do diabo. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ/Revan, 1994.  
 
______. Um debate disperso: violência e crime no Brasil da redemocratização. São Paulo em 

Perspectiva, São Paulo, v. 13, n. 3, p. 13-17, jul./set. 1999.  
 
ZÉ, Tom. Tropicalista lenta luta: entrevista. Folha de S. Paulo, São Paulo, 12 out. 2003. 
Caderno Mais!, p. 7. 



 221 

ANEXO A – Quadro da distribuição dos periódicos e artigos por area 

 

  

Área Revista Artigos 
Rev. bras. Ci. Soc. 9 
Lua Nova 6 
Rev. Sociol. Polit. 5 
Sociologias 4 
Tempo soc. 4 
Soc. estado. 2 
Opin. Publica 2 
Novos estud. - CEBRAP 2 

Ciências Sociais 

Horiz. antropol. 1 
Total: 9 35 

Ciênc. saúde coletiva 7 
Rev. Saúde Pública 3 
Cad. Saúde Pública 2 
Physis 2 
Rev. Latino-Am. Enfermagem 2 
Rev. bras. educ. med. 1 
Rev. bras. enferm. 1 
Rev. Assoc. Med. Bras. 1 
Rev. esc. enferm.  1 

Saúde 

Rev. Hosp. Clin. 1 
Total: 10 21 

Psicol. Reflex. Crit. 10 
Estud. psicol. (Natal) 2 
Fractal, Rev. Psicol. 1 
Psicol. estud. 1 

Psicologia 

Psic.: Teor. e Pesq. 1 
Total: 5 15 

São Paulo Perspec. 4 
Cad. Pagu 1 
Rev. Estud. Fem. 1 
Ambient. soc. 1 

Multidisciplinares 

Estud. av. 1 
Total: 5 8 

Sur, Rev. int. direitos human. 6 
Direito 

Rev. direito GV 1 
Total: 2 7 
Administração Rev. adm. contemp. 4 

Educ. Pesqui. 2 
Rev. Bras. Educ. 1 Educação 
Educ. Soc. 1 

Total: 3 4 
Trans/Form/Ação 2 

Filosofia 
Kriterion 1 

Total: 2 3 
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Contexto int. 2 Relações 
Internacionais Rev. bras. polít. int. 1 

Total: 2 3 
Serviço Social Rev. katálysis 3 

Rev. econ. contemp. 1 
Economia 

Rev. Econ. Polit. 1 
Total: 2 2 

Rev. Bras. Hist. 1 
História 

Tempo 1 

Total: 2 2 
TOTAL:  44 107 
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ANEXO B – Questionário aplicado nos(as) alunos(as) de pedagogia 

 

 

Questionário piloto – alunos(as) de pedagogia da FE-USP 

 
� Sexo:       (      )F        (      )M                                               Idade:  

� Trabalha: (      )Não    (      )Sim         Se sim, com educação?  (      ) Não (      )Sim 

� Cursou o Ensino Fundamental e Médio: 
(      ) Apenas em escola pública 
(      ) Apenas em escola particular 
(      ) Parte em escola pública, parte em particular 
 
� Faça um breve relato sobre uma situação reconhecida por você como justa ou injusta. Diga 
onde, com quem, circunstâncias, resultado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
� Faça um breve relato sobre uma situação reconhecida por você como justa ou injusta no 
ambiente escolar. Diga onde, com quem, circunstâncias, resultado. 
 
 
 
 
 
 
 
� Enumere de 1 a 5 os princípios abaixo de acordo com sua relevância para uma possível 
escola justa, em que 1 representa maior relevância e 5 menor relevância. 
  
Basear-se estritamente no mérito, premiando os esforços individuais.   

Compensar as desigualdades sociais, dando mais aos que têm menos, a partir 
de ações afirmativas. 

 

Garantir a todos os alunos um mínimo de conhecimentos e competências.  

Preocupar-se principalmente com a integração de todos os alunos na 
sociedade e com a utilidade de sua formação. 

 

Permitir que cada um desenvolva seus talentos específicos, 
independentemente de seu desempenho escolar. 
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ANEXO C – Survey para alunos(as) 

 

 

Questionário para alunos – Ensino Médio 
 

Prezados(as) alunos(as): estamos realizando uma pesquisa de Iniciação Científica na 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, “Percepções sobre Justiça”, sob 

orientação da Profa. Flávia Schilling. Pedimos sua colaboração respondendo a esse 

questionário. Sua participação é voluntária e as respostas serão usadas para fins de 

pesquisa, sendo garantido seu anonimato e privacidade. Agradecemos sua participação! 

Gabriela Marko/ Flávia Schilling (oak1@uol.com.br) 

 
� Sexo:       (      )F        (      )M                                               Idade:  

 
� Faça um breve relato sobre uma situação reconhecida por você como justa ou injusta em 
qualquer lugar. Diga onde aconteceu, quem envolveu, quais foram as circunstâncias, qual foi 
o resultado e explicite se trata-se de uma situação justa ou injusta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Faça um breve relato sobre uma situação reconhecida por você como justa ou injusta no 
ambiente escolar. Diga onde aconteceu, com quem, circunstâncias, resultado e se é justa ou 
injusta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� O que seria uma escola justa para você?  
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ANEXO D – Survey para profissionais 

 

 

Questionário para profissionais:  
professores(as), coordenadores(as), diretor(a), funcionários(as) 

 
Prezados(as): estamos realizando uma pesquisa de Iniciação Científica na Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo, “Percepções sobre Justiça”, sob orientação da 

Profa. Flávia Schilling. Pedimos sua colaboração respondendo a esse questionário. Sua 

participação é voluntária e as respostas serão usadas para fins de pesquisa, sendo garantido 

seu anonimato e privacidade. Agradecemos sua participação! 

Gabriela Marko/Flávia Schilling (oak1@uol.com.br) 

 
� Sexo:       (      )F        (      )M           Cargo/função:                                Idade:   

� Faça um breve relato sobre uma situação reconhecida por você como justa ou injusta. Diga 
onde aconteceu, quem esteve envolvido, quais foram as circunstâncias, qual o resultado e 
explicite se é justa ou injusta. 
 
� Faça um breve relato sobre uma situação reconhecida por você como justa ou injusta no 
ambiente escolar. Diga onde, com quem, circunstâncias, resultado e se é justa ou injusta. 
 
� Para cada informação, circule o número que melhor representa, em sua opinião, o grau de 
relevância da ideia, sendo 1 = irrelevante e 5 = extremamente relevante. 
  

Basear-se estritamente no mérito, premiando os esforços individuais.  
| | | | | 
1 2 3 4 5 
 

Compensar as desigualdades sociais, dando mais aos que têm menos, a partir de ações 
afirmativas. 

| | | | | 
1 2 3 4 5 
 

Garantir a todos os alunos um mínimo de conhecimentos e competências. 
| | | | | 
1 2 3 4 5 
 

Preocupar-se principalmente com a integração de todos os alunos na sociedade e com a 
utilidade de sua formação. 

| | | | | 
1 2 3 4 5 
 

Permitir que cada um desenvolva seus talentos específicos, independentemente de seu 
desempenho escolar. 

| | | | | 
1 2 3 4 5 
 

� O que seria uma escola justa para você? 
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ANEXO E – O que seria uma escola justa para você? 

 

 

� A 

� “Sem preconceitos, onde todos tivessem os mesmos direitos e deveres”; 

� “Respeito e comprometimento”; 

� “Sem desigualdade, direitos respeitados”; 

� “Compreensão do aluno perguntando a ele o que ele quer que melhore naquele ambiente”; 

� “Professores, alunos e funcionários dessem valor uns para os outros”; 

� “Igualdade e respeito entre todos”; 

� “Em que cada aluno fosse analisado individualmente. Que cada estudante fosse 

respeitado por suas dificuldades e ajudado”; 

� “Todos os alunos com direitos e deveres iguais sem exceções”; 

� “Concordância entre alunos e professores”; 

� “Igualdade para todos”; 

� “Que todo mundo estuda”; 

� “Onde todos possam expor suas ideias e pensamentos, dizendo o que pensa”; 

� “Que todos são tratados da mesma maneira. O que vale para qualquer pessoa”; “Escola 

justa seria as mesmas regras para todas as pessoas”; 

� “Onde dá valor ao que tem e respeita e valoriza cada pessoa que está ali onde também a 

estrutura da escola seja boa”; 

� “Sem violência”; 

� “Uma escola onde todos tenham os direitos de resposta”; 

� “Uma escola onde os direitos são iguais, onde a palavra de professores e alunos tenham o 

mesmo peso”; 

� “Com professores mais educados e que aceite as opiniões dos alunos, de mais respeito 

não só de alunos como professores”; 

� “Teria alunos que não teriam medo de assumir o seu erro e falar que foi ele que fez 

aquilo e não passar para o colega do lado ou o mais bobão da sala”; 

� “Com a colaboração de todos, todos unidos”; 

� “Ouvir as versões diferentes das pessoas”; 

� “Uns respeitando os outros. Porque se envolver respeito, tudo muda, e quem faz a escola 

é o aluno”; 
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� “Saber dos fatos antes de aplicar punição. Tratar as coisas igualmente e educadamente”; 

� “Com professores bons, alunos que respeitam é uma escola decente”; 

� “Para mim uma escola justa não seria nada, porque tem muitos alunos que não ligam para 

as aulas”. 

 

� B 

� “Direitos iguais para todos”; 

� “O Paulino é um dos exemplos: uma das melhores escolas da região”; 

� “É onde nós teríamos os mesmo ensinamentos, perante outras escolas particulares, desde 

lições, materiais para os professores trabalharem, ambiente; resumindo, se é escola, 

independente de tudo, deveria ser igual ‘por dentro’”; 

� “Seria os alunos não fazer barulho, respeita o professor, a escola sempre está limpa, 

receber os alunos de todas as turmas”; 

� “Direitos para todos”; 

� “Todos com direitos iguais na escola”; 

� “Uma escola com direitos iguais”; 

� “Uma escola que aceite o aluno de qualquer forma independentemente de sua raça, classe 

social etc.”; 

� “O compromisso de professores e alunos. Não ter tantas aulas eventual como estamos 

tendo”; 

� “Onde todos pudessem ter os mesmos direitos independente de classe social”; 

� “Seria onde os alunos e professores soubessem se respeitar”; 

� “Com oportunidades para todos de formas iguais”; 

� “Uma escola que respeite o aluno”; 

� “Manter sempre limpa e disciplinada”; 

� “Uma escola que trata todos os alunos iguais e que tenha uma boa direção”; 

� “Justo é termos aula todos os dias”; 

� “É a que eu estou estudando”; 

� “É o exemplo da escola Paulino”; 

� “Onde tivesse harmonia e companherismo e dedicação um para com outros tanto o aluno 

como educadores”; 

� “Uma escola limpa, organizada e uma coordenação que age na hora certa e sempre tenta 

ajudar os alunos que estão com dificuldade de aprender, sempre estar orientando os 

alunos para não riscar as carteiras”; 
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� “A escola justa é aquela que você pode contar sempre com a direção e a colaboração de 

professores e procura ter sua compreensão também. Luta para a escola fica sempre 

melhor”; 

� “Todos sermos tratados por igualdade”; 

� “Os direitos iguais para todos”; 

� “Seria uma escola onde os alunos respeitassem os funcionários, os profissionais que lhe 

dão o ensino escolar, sem bagunça, sem pixação, sem violência etc.”. 

 

� C 

� “A que corresponde com a possibilidade cidadã de todos envolvidos respeitando o 

trabalho de todos”; 

� “Escola não permissiva, escola com sistema seriado que dê acesso aos alunos a 

informações tecnológicas, reconhecimento do magistério, condições para os professores 

passarem aos alunos o conhecimento necessário para sua formação”; 

� “Com valorização de quem faz da escola um espaço de boa vida no presente para um 

melhor futuro (analisando todos de várias formas e não por simples prova)”; 

� “Professores e funcionários valorizados e respeitados. Alunos respeitados”; 

� “Para ser diretor teria que ter formação em administração de empresas, para depois ter 

administração escolar. Cuidar de tudo como se fosse seu. Ter poder para poder valorizar o 

seu subordinado, sem o aval do governo. Priorizar os que realmente tem talento e 

vontade de trabalhar. Com certeza, tudo seria melhor”; 

� “Uma escola justa é aquela em que professores e alunos têm direitos e deveres e 

cumprem esses direitos e deveres”; 

� “A escola justa é aquela em que só deveriam estar na escola, aquele aluno que quer 

aprender. Os alunos que não querem nada apenas atrapalham os alunos que querem 

aprender”; 

� “Uma escola com estrutura para atender as necessidades individuais dos alunos, onde 

permita que todos consigam desenvolver suas competências”; 

� “Eu gostaria que houvesse mais respeito humano a todos que trabalham numa escola, 

desde o pessoal da limpeza à diretoria da escola, também humildade das pessoas”; 

� “Uma escola que promova o compromisso, responsabilidade e deveres compartilhados 

por todos os membros”; 

� “A escola que todos participam”; 

� “Uma escola inclusiva, porém que todos possam participar”; 
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� “Inclusiva”; 

� “Uma escola que possa ajudar a formar bons cidadãos para que os mesmos possam ter o 

gozo dos direitos civis específicos”; 

� “Uma escola que tenha como objetivo formar bons cidadãos”; 

� “Uma escola que desenvolva a inclusão social entre todos”; 

� “Que todos pudessem fazer seus e ter os mesmos tipos de estudos, como curso 

particular”; 

� “O fim da progressão continuada; promoção por mérito; acesso à inclusão digital, 

material didático, material escolar; direito a processo de recuperação (contínua/paralela); 

valorização dos professores através de cursos de aperfeiçoamento e salários dignos; 

famílias dos alunos sendo cobrados pelo rendimento, assuidade e comportamento”; 

� “Lugar respeitados pelos profissionais e governantes. Onde os alunos e profissionais 

sejam apoiados e valorizados”; 

� “Escola democrática que valorize os alunos, professores e funcionários”; 

� “Uma escola que cria oportunidades para o desenvolvimento de ações inovadoras que 

respeite as diferenças, que saiba ouvir e reflete”; 

� “Uma escola organizada horizontalmente com mais espaço aos educadores e seus nas 

tomadas de decisão na escola”. 

 

 

 

 

 


