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A pesquisa de doutorado aqui apresentada surgiu de minha relação intrínseca 

com a docência no ensino fundamental e minha trajetória como formador de formadores 

tanto no interior da gestão pública, quanto como professor das disciplinas pedagógicas 

em cursos de licenciatura. Nesse longo percurso já de quase vinte anos vinculados ao 

magistério, há um fato ímpar e que assinala fortemente minha compreensão da escola, 

minha teorização sobre sua dinâmica e, principalmente, minha inserção na educação 

básica: a intensa disputa no campo educacional pela ampliação do número de vagas e 

pela qualidade da escola pública. Não é possível, portanto, desvincular esse meu 

trabalho das lutas sociais que pontuam o processo de (re)democratização em que se 

insere o país no qual a questão do acesso e da permanência escolar das camadas 

populares é um dos desafios mais permanentes para os movimentos sociais. 

Esse trabalho, entretanto, não é fruto dos erros, nem dos acertos das ações já 

efetivadas pelas políticas públicas em atendimento às demandas por qualidade da 

escola. Seria simplista acreditar que as políticas educacionais possam in totum ser 

analiticamente comprimidas entre dois pólos tão excludentes de avaliação frente a uma 

realidade tão diversa e adversa. A pesquisa se deu, portanto, na confluência das 

contradições existentes nas dinâmicas de implantação de propostas inovadoras que 

buscam reverter o quadro de exclusão a que se vêem historicamente relegadas as frações 

mais empobrecidas de nossa população. 

O que orientou a pesquisa foi, a partir de minha inserção como docente de uma 

dessas experiências de inovação pedagógica a que ajudara a implementar quando era 

gestor, a tentativa de decifrar algumas das contradições existentes não mais apenas nas 

suas proposições originais, mas em seus desdobramentos práticos e coletivos assumidos 

em mais de uma década de experiência. 

Fui professor, após a saída da gestão pública, de turmas aceleradas e me vi em 

frente a alunos que se portavam como sujeitos de vontades, de desejos, de corpos e de 

potencialidades juvenis que, entretanto, não correspondiam à compreensão prevista 

pelos cadernos curriculares da proposta e constrangiam as minhas boas intenções ao não 
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se disporem a serem “protagonistas” como eu esperava que fossem sob o diapasão 

imposto pela escola. 

Quem são os alunos do ensino fundamental e como eles se inserem 

cotidianamente no espaço escolar dando sentido com sua presença à própria escola? Era 

a pergunta que me fazia ao olhar para os meus alunos como professor de História. Por 

que eles vêm para a escola todos os dias, sendo raros os casos de infrequência 

intencionada, se, ao propor uma atividade, poucos aderem ao trabalho por mim 

demandado? Em sala de aula, as relações de companheirismo se tornavam mais 

importantes que as funções primordiais atribuídas à escola e, por extensão, a mim. Por 

que era necessário negociar a pertença daqueles meninos a uma identidade discente 

quando o que emergia era um jovem disposto a interagir apesar de ser aluno? 

Perguntava-me enquanto buscava achar um lugar significativo para eles ou pelos menos 

para mim na escola. 

Nada mais premente, portanto, do que me debruçar sobre essa temática e buscar 

revelar o que engendra esses sentimentos e que atingia a todos os professores em sala de 

aula e em seu cotidiano fazia surgir conflitos abertos entre eles: indisciplina, 

xingamento, depredação, brigas, vandalismo, disputas e outras tantas manifestações de 

agressividade ou desinteresse pelo trabalho escolar. Mas que não ocultava um trabalho 

do sujeito em fazer valer sua posição subjetiva em uma insubordinação criativa as 

regras: conversas animadas sobre o que se passava no dia-a-dia, disputas acaloradas 

sobre o campeonato mineiro e a eterna rivalidade no futebol, namoros e as novas ondas 

da moda e da mídia; rebeldia juvenil mesclada a um sentimento pueril de gracejar 

durante uma atividade solene na escola, rir de si mesmo, brincar quando se tem quase 

dezoito como se tivera oito; correr, falar, andar, andar, andar muito pela escola e fazer 

dos seus corredores rolés que não podem ser contidos em sala. 

Olhava esses percursos e me perguntava pelos percalços da docência: pelos 

professores doentes, esgotados, um sentimento de derrota no ar. Reuniões pedagógicas 

desfocadas da questão principal e, na tentativa de organizar a escola e os professores, 

aparecia a proposta de que se realizasse uma gincana da disciplina em que cada turma 

ganharia pontos quanto mais disciplinados os alunos fossem. Um longo debate se 

sucedia na organização e no detalhamento da gincana, mas uma pergunta ao final, a 

semelhança da história do guizo a ser posto no gato, põe o rei nu: quem vai motivar os 

alunos a entrarem na gincana e abrirem mão de suas interações pelas atividades 
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orientadas pelos docentes. Outras propostas surgiam: chamar um pastor para falar aos 

alunos das necessidades do bom comportamento; passar o filme a Sociedade dos Poetas 

Mortos para os pais. Enfim, o pastor ou John Keating, Robin Williams como professor 

messiânico, aparecem como aqueles que poderão trazer a tão necessária boa nova aos 

alunos: é necessário ser um jovem e ao mesmo tempo ser um bom e aplicado aluno. 

Sentia-me inquieto e com um sentimento de estar em um mundo desconhecido 

apesar das ferramentas que adquirira em meu período de docência, em minha formação 

inicial e continuada e em diversas inserções entre os quais se incluía o mestrado em 

educação. 

Desse sentimento que se transformou em curiosidade nasceu a intenção de 

pesquisar, no doutorado, esses alunos e suas práticas.O projeto, inicialmente, buscava 

entender quais as causas subjetivas da indisciplina, mas, no decorrer da orientação, 

percebi que não se tratava de indisciplina, mas de processos sociais em que a 

subjetividade tinha um peso relevante na inserção desses alunos. E que, portanto, 

indisciplina era uma leitura possível de ser feita ao se perfilar favorável a organização 

dos alunos ensejada pela docência. Mas o que alunos achavam de seus atos? Que 

mecanismos atuavam no interior das interações que provocam posições de aceitação e 

negação das regras escolares? Há algo que oriente a ação dos alunos, em sua interação 

na escola, e que se poderia  chamar de uma organização? Ou se trata de um processo de 

anomia social? 

A centralidade da pesquisa, portanto, enfeixou esses aspectos nos quais a 

questão da socialização juvenil tornou relevante o como as relações de reciprocidades, 

ao estabelecerem processos de sociação, constroem e significam as práticas escolares. 

1. Marco teórico 

A centralidade teórica prendeu-se às diferentes concepções da relação entre 

indivíduo e sociedade fundante da constituição da modernidade e de suas instituições 

como a escola. Dediquei-me, portanto, a analisar as contribuições de DURKHEIM 

(1984), SIMMEL (1986a e 1986b) e MEAD (1993) no debate que cerca essa relação e 

de como, a partir de particularidades, constitui-se uma ordem universal expressa como 

regra a ser aceita pelas singularidades individuais já socializadas. 

O uso que faço dessa teorização é para explicitar pontos de vista concorrentes no 

debate e posicionar-me pelas análises simmelianas que serão utilizadas no decorrer do 
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texto para elaborar, organizar e analisar os dados do campo. Detenho-me a compreender 

como a sociação, na circunscrição das relações de reciprocidade, engendra maquinismos 

entre o jovem e o discente que ora os identificam, ora os distanciam numa atribuição de 

sentidos à pertença ao grupo de referência e a própria escola. 

SIMMEL, diferenciando-se de DURKHEIM, recusa-se, em sua teorização 

social, a compreender a relação entre o indivíduo e sociedade assentada sobre uma 

pretensa solidariedade orgânica a galvanizar a aceitação das regras sociais pelos 

indivíduos que as internalizam como norma de conduta dos grupos sociais. Para 

SIMMEL há uma inadequação entre esses dois pólos e que pressupõe uma orientação de 

que o indivíduo não se encontra nunca completamente socializado. Restando, portanto 

uma inadequação entre subjetividade e objetividade social a trazer à cena uma 

subjetividade atuante e rica a estranhar-se e estranhar a ordem e a exigir dela novas 

formas sociais que a contemple. 

Essa dinâmica processual provoca uma oposição recíproca intrinsecamente 

relacionada, concomitantemente, a uma posição de reciprocidade entre os pólos. Ambos 

os posicionamentos são interdependentes o que faz, portanto, que não haja relação 

harmônica possível entre eles a não ser que a concebamos como relação não 

complementar de uma harmonia cujo cariz manifesta-se na alternância da relevância de 

um dos pólos. O círculo virtuoso representaria essa dinamicidade oxímara entre as 

partes e faz do conteúdo e da forma momentos de uma dialética não complementar e, 

portanto, não idêntica entre elas. Já o círculo vicioso pressuporia uma identificação que 

levaria a reificação da forma e uma exarcebação da posição individualista frente a 

organizações reificadas. 

Para manter o movimento círcular virtuoso é necessário descolar esses dois 

momentos da relação entre subjetividade e objetividade fazendo com que a forma não 

venha, em sua prescrição dos papéis sociais, a impedir a subjetividade de se expressar. 

É necessário manter o individuo não completamente socializado e considerar essa 

inadequação um trabalho do ator em se tornar sujeito de sua experiência individual 

(TOURAINE (1996); DUBET(1984); DUBET e MARTUCELLI (1996, 1997). 

O olhar sobre a escola, portanto, deve-se guiar não na busca apenas da 

prescrição ou de seu não exercício pelos atores sociais envolvidos. Mas, sim, deixar-se 

conduzir pelo vivo movimento de emersão da subjetividade e as implicações desse pólo 

na forma escolar. Ao contrário da anomia proposta por DURKHEIM, referendam-se os 
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encontros fortuitos assinalados pelo sujeito como nevrálgicos para a emersão da 

subjetividade na contrafação das regras escolares. 

O local privilegiado de observação, portanto, foi a sala de aula, âmbito em que 

os alunos interagem constantemente inclusive por exigências da escola (FIG. 1). 

 

Figura 1: Processos de interação entre professores e alunos tendo como foco a sala de aula1 

É na sala de aula que se podem perceber as negociações existentes entre os 

indivíduos na manutenção de suas posições subjetivas estrategicamente delineadas 

tendo em vista a consecução das aulas, exigência principal das regras escolares, e, 

simultaneamente, a criação de espaços para a realização de si, exigência fundante da 

experiência subjetiva dos atores envolvidos. 

2. Recursos Metodológicos 

A ida ao campo, realizada durante o segundo semestre de 2003 e o primeiro de 

2005, foi orientada, portanto, por um olhar simmeliano ao buscar, nas interações, os 

tipos que me possibilitassem compreender os ajustamentos de conduta e de 

pertencimento dos alunos a partir das ações empreendidas por eles no interior da escola. 

O contato com a escola, o contato com os alunos, a observação em campo das 

interações mantidas por eles em sala de aula, fizeram-me perceber a necessidade de se 

                                                 
1 Diagrama elaborado por POLLARD (1985, 157). 



 6 

compreender mais de perto as interações e buscar o infinitamente pequeno e não 

perceptível a olho nu, pois, aparentemente, todos eram amigos de todos, todos eram 

insubordinados, todos eram “o cão chupando manga” — como diria um professor rindo 

de uma situação que se passara em sala. 

Por isso lancei mão de um sociograma para entender essas relações 

aparentemente tão homogêneas. Com esse artifício pude perceber os primeiros alunos 

que demarcavam a diferença e que me fizeram perseguir, ainda com maior convicção, 

os tipos simmelianos e que encarnariam os não socializados de forma mais radical. 

Assim, emergiram da análise do sociograma, em meio à semelhança, três alunos 

que não foram escolhidos por ninguém da sala. Ao analisar suas entrevistas, percebi 

como a rede interna de sociação é desconhecida pelos professores e de como os alunos a 

percebem como uma rede de valoração das pertenças de cada um em uma urdidura 

inclusiva e exclusiva de pertencimentos e identidades consideradas significativas. É essa 

a análise que me faz afirmar um paradoxo na educação que se funda na ambigüidade 

entre identidade juvenil e identidade discente. 

Detenho-me aqui para precisar algumas conclusões a que cheguei na 

investigação realizada. Antes, entretanto, de passar aos dados já categorizados e 

prismados pela análise, permito-me recuperar alguns elementos teóricos propugnados 

por SIMMEL. 

Gostaria de destacar oito pontos: 

• Relações mantidas entre o Direito, os Costumes e a Moral;  

•  O tamanho dos grupos;  

•  Os círculos que os perpassam;  

•  As relações de subordinação existentes internamente entre seus membros e os 

grupos;  

•  As variáveis de cooperação e competição; 

• As forças a agirem sobre os círculos existentes; 

• A constituição de tipos; 

• Os graus de heterogeneidade e homogeneidade dos grupos em sua composição 

interna e na relação externa mantida entre eles. 
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Infelizmente, pelos limites desse artigo, não é possível se debruçar em cada um 

desses aspectos. Mas gostaria de frisar que é a interdeterminação entre eles que 

orientam minha análise das interações entre os grupos de alunos e deles para com o 

grupo de professores. No qual o tamanho do grupo e o pertencimento a círculos 

distintos provoca uma diferenciação na pertença identitárias dos indivíduos ao 

estabelecer entre eles formas hegemônicas e subalternas de sociação em que 

heterogeneamente e homogeneamente sucedem a cada um se reconhecer como 

competidor e cooperador em uma mesma causa. 

Nesse aspecto, a forma escolar é modulada pelos alunos em sala de aula tendo 

em vista que cabe aos professores de fato a conservação do Frame2 naturalizado como o 

mais adequado à preservação dos interesses institucionais e prescritos pelas regras 

escolares. 

Por isso as estratégias metodológicas privilegiadas foram as de caráter 

etnográfico como o diário de campo e o uso de entrevistas densas. O procedimento 

adotado foi a escrita no diário das cenas por mim presenciadas e que anunciavam o 

conflito entre as perspectivas docentes e discentes. Logo após, realizava entrevistas de 

grupo com os envolvidos e entrevistas individuais com cada um deles para 

levantamento de hipóteses explicativas sobre os eventos observados. Assim, 

elaboravam-se narrativas sobre os acontecimentos vividos e presenciados em que 

lógicas de grupo eram analisadas pelos atores sociais envolvidos, todo esse material 

constituiu o cerne dos dados analisados na pesquisa. 

3. A análise dos dados coletados 

Os professores agem na manutenção de uma modalização em que, mesmo 

havendo estrategicamente tergiversações conforme o estilo de cada docente e as suas 

concepções educacionais, mantém-se a consecução das assimetrias escolares na 

perspectiva de que o controle da sala de aula é atribuído ao docente e o trabalho a ser 

executado é a tarefa que lhe cabe exigir. 

                                                 
2 O termo possui uma dupla acepção ensejada por GOFFMAN (1986)para quem o Frame não é apenas 
um estado, uma natureza, mas, simultaneamente, uma condição criada e estabelecida, fabricada. Essa 
duplicidade é ressaltada por ele ao considerar o Frame como um dispositivo operacional no qual os 
indivíduos se inserem numa configuração movida e movente pelos sujeitos em suas implicações 
interacionais. Priorizo, portanto, o termo em inglês para garantir essa compreensão mais ampla que a 
tradução para quadro ou moldura poderia ferir. Um termo em língua portuguesa mais próxima do original 
seria “enquadre” ou “enquadramento” por servir tanto como substantivo ou verbo transitar melhor entre a 
duplicidade proposta por GOFFMAN. 
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Assim, para os professores o enquadre naturalizado por eles corresponde ao 

legitimamente imposto aos alunos e que, reciprocamente, é visto pelos últimos como o 

mais adequado ao prosseguimento da normalidade escolar. Professores e alunos 

aparentemente concordam com esse ponto, entretanto, essa concordância é provisória e 

sinaliza apenas o início das interações que deverão ser arbitradas em torno a esse 

pertencimento discente. 

Por um lado, os professores buscam manter o Frame e avaliam as condutas dos 

alunos conforme a aceitação das regras em jogo; e, por outro lado, os alunos violam as 

regras que aceitam por saberem que essas impedem a manutenção de uma autonomia do 

sujeito frente aos papéis exigidos pela instituição escolar. 

Para os professores, portanto, o que emerge significativo na sua relação com os 

alunos é a permanente capacidade de negociar a pertença dos alunos à identidade 

atribuída ao discente e que tem como modelo o tipo ideal de aluno exigido pelas regras 

escolares e de como os professores a interpretam. (FIG. 2) O cruzamento entre 

performance acadêmica e performance disciplinar faz com que professores diagramem 

os alunos conforme a capacidade que eles possuem de seguir regras e tirar boas notas. 

Forte Fraco

Conformidade
 com as regras

Divergência
com as regras

Avaliação
Positiva

Avaliação
Negativa

Malandro Medíocre

 

Figura 2: Diagrama comparativo dos tipos de os alunos que são perspectivados pelos 

professores3 

Ser forte ou fraco são possibilidades dos alunos conformados às regras enquanto 

a mediocridade e a malandragem são de alunos não conformados. Os fracos e medíocres 

possuem notas baixas, enquanto os malandros e os fortes se igualam em suas 

                                                 
3 3 Diagrama elaborado por WOODS (1984, 54) 
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potencialidades, mas se distanciam em sua capacidade em traduzi-las em notas visto que 

o malandro não se comporta de forma adequada. Pelo caráter discricionário do esforço 

envolvido para conformar-se às regras e tirar boa notas, é da natureza da avaliação 

docente perceber os alunos pelo esforço envolvido muito mais do que pelas metas 

alcançadas. Assim, na FIG. 2, evidencia-se como os alunos são vistos por sua 

performance em atender os critérios docentes em que ser fraco é muito menos 

ameaçador do que ser medíocre e ainda menos do que ser malandro. Fica claro, 

portanto, que as relações que os alunos estabelecem e a capacidade deles interagirem 

com os colegas não são levados positivamente em consideração pelos professores, pois 

o filtro é o da performance acadêmica e seu ajustamento às regras. 

Os alunos sabem disso e orientam sua ação tendo em vista permanecerem 

adequados ao Frame relevante para a docência, pois só assim inserem-se 

adequadamente nos processos escolares e, simultaneamente, buscam atender as normas 

gestadas pelos jovens em sua convivência. Essas normas apontam para outras 

modalizações do Frame  da sala de aula a revelia das regras escolares. É justamente 

nessa situação que se expressa a zoação como capacidade dos alunos moldarem a cena e 

negociarem estrategicamente a sua pertença ao Frame anterior. Sendo assim, eles 

buscam permanecer alunos e se integrar às lógicas escolares e, concomitantemente, 

alterarem esse pertencimento na recusa da integração em um posicionamento mais 

subjetivo. 

Ao se tomar as lógicas apontadas por DUBET (1996) perceber-se-á na FIG. 3 

que subjetivação, integração e estratégia são posicionamentos interdependentes que 

influenciam a ação do ator ao mobilizar a sua subjetividade na aceitação e recusa das 

regras escolares e das normas grupais. Para os alunos, o bom aluno é aquele que 

consegue atender concomitantemente essas duas variáveis aparentemente excludentes: 

manter-se atento às regras da escola e às normas do grupo através da zoação. 
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Figura 3: Diagrama do entrelaçamento das três lógicas sob a ótica discente e os tipos 

Zoar é a capacidade que o sujeito tem de permanecer como aluno sendo jovem. 

E ser jovem é algo inerente aos conteúdos subjetivos desses alunos que se vêem todos 

pertencentes a mesma geração. 

Segundo SIMMEL, a quem acompanho na nomeação dos círculos de pertença 

que atravessam os grupos juvenis, ser jovem é uma condição biológica em que a idade 

expressa uma homogeneidade de todos os alunos frente à escola e ao professor como 

seu legítimo representante. Será apenas no segundo círculo, no círculo de gênero, que se 

terá uma variação no pertencimento biológico, visto que ser homem e mulher 

constrange, apesar de não prescindir, o anatômico ou o fisiológico. É no pertencimento 

de gênero, portanto, que se desfaz a homogeneidade e se instala a capacidade da 

diferenciação entre meninos e meninas não apenas por sua natureza, mas pela 

complexidade cultural das performatividades de gênero. 

Essa heterogeneidade, entretanto, organiza-se na submissão a uma 

normatividade heterossexual compulsória que confere ao masculino uma posição 

hegemônica. São essas diferenciações que sustentam as distinções entre os gêneros não 

apenas em dois grandes eixos do masculino e do feminino, mas os diferenciam 

internamente ao pluralizar as masculinidades e as feminilidades. 

O terceiro círculo é ainda mais heterogêneo, pois se circunscreve nas diferenças 

de classe em que o determinante não se limita ao acesso a determinados bens, mas na 

capacidade de cada um tornar essa apropriação um estilo de vida. Aqui a base 
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fisiológica ou anatômica se perde ainda mais e ganha força a capacidade simbólica de 

diferir-se. 

Na FIG. 4 apresenta-se um quadro com os três círculos — geração, gênero e 

classe social — suas respectivas forças — juventude, heteronormatividade e estilo de 

vida — e os tipos próprios de cada um —  adolescente e zoador; viado, bicha, piranha, 

puta, perdida e pegador; preta, patricinha,boy e favelado. Esses tipos servem como 

posições estratégicas que, segundo SIMMEL, incorporam relacionalmente o estrangeiro 

na rede de sociação e que, portanto, são alijados na medida em que evidenciam as 

marcas não reconhecidas pelos indivíduos como positivas. Servem, portanto, para 

promover a zoação e diferenciar subjetivamente cada um na rede de interações mantidas 

pelos alunos. 

Forças Círculos Tipos 

Juventude Geração 
Adolescente 

Zoador 

Heteronormatividade Gênero 

Viado/Bicha 
Piranha 
Puta 

Perdida 
Pegador 

Estilos de vida Classe social/Raça 
Preta 

Patrícinha/Boy 
Favelado/Favelada 

Figura 4: Quadro resumo com as forças, círculos e tipos respectivos 

Essas forças, círculos e tipos se implicam mutuamente formando um maquinário 

a engendrar uma situação de cooperação entre todos sob a égide da zoação em que os 

tipos são usados para se afirmar a homogeneidade de todos como jovens e diferenciar a 

cada um no espectro de gênero e de classe FIG. 5. 
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Figura 5: Diagrama concêntrico das forças 

Ou podem se implicar em um outro desenho competitivo em que os tipos servem 

para impedir a convivência de todos e fazer transbordar a zoação que entorna como 

ofensa para o outro. FIG. 6. 
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Figura 6: Diagrama excêntrico das forças 

Esses movimentos tornam concêntricos e excêntricos os círculos e fazem da 

zoação um móvel a homogeneizar e heterogeneizar as diferenças ao trazer cooperação e 

competição entre os jovens. Os tipos se tornam posições estratégicas nesse interjogo 

complexo entre pertencimentos identitários desses jovens que se recusam a se verem 

apenas como alunos ao se reafirmarem como jovens portadores de uma sexualidade, de 

uma auto-imagem e de um estilo de vida.  

Na FIG. 7, a mesma da FIG. 3, ao acrescentarmos os tipos aqui elencados na 

FIG. 4, pode-se ver como se dá como o entrelaçamento das várias lógicas aponta para a 
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constituição estratégica de tipos não desejados conforme a ênfase são as normas de 

convivência entre os grupos de alunos ou as regras escolares. 
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Figura 7: Diagrama do entrelaçamento das três lógicas sob a ótica discente e os tipos 

Ser CDF é manter-se tão socializado de um ponto de vista durkheimiano que não 

se consegue ter individualidade possível e ser bagunceiro é estar tão anômico frente às 

regras que não é possível nenhuma integração. É necessário, portanto, não ser nenhum, 

nem outro para que o sujeito possa permanecer integrado as regras e divergindo delas. É 

necessário que o sujeito zoe. 

É a articulação entre essas três lógicas que faz com que os alunos, por um lado, 

reiteradamente reafirmem a identidade discente, mesmo que simultaneamente dela 

divirjam; e, por outro lado, divirjam sem romper com as regras sob pena de se verem 

punidos pelos professores que os podem considerar bagunceiros. Ser chamado de 

bagunceiro é ruim também na relação com os outros alunos, pois há uma exigência 

conferida pelas normas consuetudinariamente gestadas pelo grupo de que o bagunceiro 

atrapalha e perdeu a medida de zoar. Assim como bagunceiro, os outros tipos 

correspondentes às diferenciações estratégicas também servem para diferenciar os 

alunos ao imputarem a alguém a pecha de viado, bicha, piranha, puta, perdida, pegador,  

preta, patricinha,boy e favelado.  

A zoação é uma arte refinada que exige uma lenta aprendizagem em sala e com 

os colegas, pois pode descambar para a bagunça ou para a ofensa. O árbitro será, na 

maior parte dos casos, o professor pois a ele compete fazer com que todos os alunos 

permaneçam atentos as aulas e dela particpem.  
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Viu-se que os alunos são movidos por uma lógica trinaria enquanto os 

professores possuem uma lógica binária que subjaz à sua ação. É o embate dessas duas 

lógicas distintas que provocam na sala um desencontro tensionado entre professores e 

alunos como mostra a FIG. 8. 

 

Figura 8: Confronto das lógicas discentes e docentes 

Dois movimentos distintos de realinhamento que, inscritos em Frames 

antagônicos, perspectivam as interações de professores e alunos e entre eles na sala de 

aula. Para os docentes quanto maior for a aceitação do enquadre relacional a exigir uma 

performance dos alunos apropriada à identidade discente, maior é o sucesso obtido pela 

escola no alcance de uma normalização ideal. Para os alunos quanto maior for, sob a 

égide das suas relações de reciprocidades, o espaço destinado ao exercício de sua 

subjetividade e a constituição de processos de subjetivação, maior será a tipificação de 

identidades juvenis mais próximas aos tipos e, consequentemente, maior será a 

divergência de seu posicionamento em relação às regras escolares. Ou seja, enquanto 

professores apontam para o conformismo nas condutas juvenis em torno à persona do 

discente, os alunos apontam a divergência com essa persona e a emersão de outros 

sentidos de pertença identitária não previstas pela discência. 

Gera-se, como se trata de sentidos opostos nos vetores que organizam a 

conformação dos Frames e as identidades de pertença, um conflito de antagonismo 

entre as identidades de pertença e as identidades atribuídas. Ora hegemonizam-se 

processos interacionais em que a seta aponta para uma maior normalização a partir da 

intervenção docente, ora, em sentido oposto, o viés aponta para a divergência com o que 

se espera dos alunos e emergem posições juvenis contrárias a persona de referência da 

identidade discente. Professores e alunos sabem, entretanto, que tanto uma situação 
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quanto a outra invalidam a pertença de ambos à escola, pois provocam situações de 

constrangimento a uma saída negociada para ambos. Tender para a normalização, por 

um lado, provoca uma aula chata, monótona, em que as rotinas escolares evidenciam-se 

como constrangedoras da subjetividade juvenil a se dispersar em relação ao Frame 

escolar por ser exigido a sua conformação com as expectativas depositadas pelos 

professores na persona discente; tender para a divergência, por outro lado, apesar de 

emergir a subjetividade juvenil, impede que a aula prossiga por trazer, no encalço do 

transbordamento da zoação, a bagunça e o xingamento dos professores que buscam (re) 

conformar os jovens à dinâmica da sala de aula e evitar o conflito aberto. 

4. A guisa de conclusão: algumas críticas, apontamentos e uma pitada de ironia. 

O conjunto dessas questões faz emergir uma percepção de que a instituição 

escolar encontra-se em declínio justamente em seu coração que é a sala de aula 

(DUBET e MARTUCELLI). Para termos, entretanto, um contato mais fidedigno com 

esse declínio em sua totalidade é necessário buscar nessa dimensão as evidências de 

uma incidência relacional do declínio macro da instituição escolar — como diz 

BOURDIEU (2004, 11), em um necrológio dedicado a GOFFMAN, a “infinidade de 

interações ‘infinitesimais’ cuja integração faz a vida social”. É buscar perceber como se 

manifestam, em sua circunscrição e inserção no mundo vivido, as alterações em curso 

por que passam as instituições escolares e seus fins formativos. Não se deve esquecer, 

portanto, que, de fato, não há um fosso entre aspectos micro e macro, apesar de aqui ter 

priorizado as dimensões micros da interação 

E creio que é essa a colaboração de meu trabalho: compreender como na escola 

os aspectos mais amplos da sociedade repercute, em seus desdobramentos, nas 

interações mantidas por alunos e alunas e, principalmente, através das vivências levadas 

a cabo por eles na escola tendo em vista a exigência de uma performance adequada ao 

trabalho escolar, mas relativizada pelo trabalho da face do sujeito em meio a zoação 

(GOFFMAN, 1980). É necessário, entrentanto, indicar um limite ao trabalho aqui 

apresentado 

O limite é a não conexão das questões micro com as questões macro de uma 

forma mais explícita. Superar esse limite exige que se amplie o foco de análise a 

incorporar outras abordagens a serem realizadas em pesquisas ulteriores. 
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Quais as pertinências entre crise do diploma e crise da escola? Quais as 

alterações ocorreram no mercado de trabalho como um interveniente na formação 

escolar/profissional e inserção de jovens na busca do primeiro emprego? Como se 

cruzam perspectivas escolares e perspectivas sociais — familiares, por exemplo — na 

escolarização desses jovens de camadas sociais tão distintas? Essa dinâmica aponta uma 

rearticulação dos complexos vínculos entre fracasso social e fracasso escolar? Alterar-

se-á a inserção de jovens escolarizados no mercado de trabalho a partir das alterações 

substanciais em suas carreiras acadêmicas? Que vínculos essas mudanças trazem para as 

políticas públicas que atendem esse universo de alunos? Como incorporar essas 

alterações nas propostas de escolarização de jovens no ensino fundamental? Como tratar 

a formação docente dos que se dedicarão ao ensino para essa faixa etária? Quais os 

vínculos existentes nas questões mais pontuais de gênero e etnia, por exemplo, e os 

processos mais gerais da sociedade brasileira? Trata-se de um declínio da escola de 

massa em um contexto contraditório no qual a universalização da matrícula é resultado 

de um esforço dos últimos anos? Ou é justamente a não criação de uma escola de massa 

que se encontra em questão? É um declínio ou uma ausência? O que está em descenso é 

a escola republicana, como no modelo francês, ou o que se dá é a falta de uma escola 

republicana no Brasil? 

Há muito a ser pensando, pois, se de fato DUBET está correto, há uma crise 

também de racionalidade — não no sentido de uma disfunção sistêmica, mas de uma 

incompreensão do fenômeno. Novos elementos se encontram em jogo e recém 

instaurados como questões sociais e, obviamente, como fenômenos de pesquisa. 

Algumas trilhas perseguidas nessa pesquisa, entretanto, podem servir como 

pistas para pensar aspectos desse emaranhado complexo de questões. Refiro-me mais 

exatamente as concepções da relação indivíduo e sociedade em que se localiza a 

educação como aporte para a formação de um indivíduo socializado. Mesmo que as 

posições clássicas defendidas por DURKHEIM tenham já sido criticadas pelos 

pensadores vinculados a educação, principalmente nos fins sociais previstos por sua 

teoria, um aspecto continua válido: a necessidade da mediação educacional como 

estratégia de educação das novas gerações. Pedra fundamental do ato educativo e da 

formação dos sistemas escolares é inegável que há espaço cada vez mais legítimo para a 

escola. O que se desloca, entretanto, é a convicção do pensador francês que isso seria 

conseguido através de uma educação moral do infante na criação de um adulto altruísta 
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— pari passu recompensado pela complexidade social e a intensificação da divisão 

social do trabalho. 

E isso se dá pela própria ineficácia dessa promessa. Não se pode, por um lado, 

após as críticas foucautianas, adotar uma visão ingênua dos equipamentos criados na 

modernidade, sendo necessário, portanto, desconfiar de sua capacidade socializadora em 

uma sociedade centrada na manutenção de assimetrias sociais e que capilarmente 

envolve a subjetividade em teias que o encapsulam e o disciplinam. E, por outro lado, 

não se pode perder de vista o frescor trazido por esses jovens observados na escola a 

apontarem uma apropriação e reinvenção do espaço escolar mesmo que à revelia de 

suas exigências de integração, não é possível creditar às teorias da morte do sujeito a 

única chancela de verdade. 

Nesse aspecto, creio que os aportes simmelianos ajudam a elaborar um aproche 

teórico dos fenômenos em curso que leve em conta tanto a dimensão criativa da 

subjetividade na apropriação dos espaços institucionais ao preenchê-los com os 

conteúdos do pólo subjetivo; quanto a dimensão objetiva a demarcar um outro pólo no 

qual as exigências institucionais se fazem presente como estruturas capazes de garantir a 

permanência requerida pela longue dureé de que fala GIDDENS (2003) em sua 

concepção teórica da estruturação. 

Sendo assim, não se pode perder de vista a intrincada rede de interações em que 

a cultura é simultaneamente possibilidade de afirmação da subjetividade e da 

objetividade como assinala SIMMEL. Não há uma oposição mecânica entre os dois 

pólos, mas uma complementaridade conflitiva em seus interesses. E que o 

individualismo e a reificação serão sempre possibilidades de virem a acontecer. Ou seja, 

não se trata de perceber esses alunos unicamente como incivilizados ou incultos, nem 

narcisistas ou consumistas. Em cada interação alguns desses aspectos podem, 

entretanto, se apresentarem no campo de possibilidade que se abre a relação 

estabelecida entre os dois pólos acima referidos. 

Talvez essa compreensão só reitere o mal-estar por não apresentar uma saída já 

estabelecida para as questões que desafiam a escola. Mas, é necessário lembrar, também 

não fecha possibilidades de ação tanto no campo social, quanto no campo pedagógico. E 

que haverá posições narcísicas, consumistas, hedonistas, mas também aspectos 

criativos, inovadores e vivificantes das estruturas. 
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A questão que resta e que é feita ao campo pedagógico é sobre a eficácia de 

organizar a dinâmica escolar a partir de processos mais abertos nos quais as lógicas de 

subjetivação não mais se encontrem identificadas às lógica de integração em que ambas 

são usadas recursivamente pelos jovens alunos como estratégia de melhor posicionar-se 

na instituição escolar e, concomitantemente, em suas pertenças identitárias. 

Ou seja, repõe-se o desafio da modernidade que é a tensão e as ambigüidades 

presentes na integração do ator às lógicas sistêmicas. Tanto as pedagogias mais 

diretivas, como as pedagogias mais libertárias tentaram responder a esse dilema entre 

autonomia e heteronomia relativa à constituição de um indivíduo integrado e 

simultaneamente livre. DUBET afirma que essa é a intenção da escola na modernidade 

independente de sua adesão a projetos pedagógicos centrados em um aspecto ou outro e 

que, portanto, o que está em jogo, mais do que uma opção nesse espectro, é a própria 

capacidade da escola dar legitimidade a essa sua função.4 

A questão é complexa, pois as alternativas que se desenham apontam a retomada 

das dimensões institucionais que poderão ora assumir aspectos de contenção da 

violência e do vandalismo presentes nos conflitos abertos na intenção de proteger o 

indivíduo e o patrimônio público, ora resvalar para o controle da subjetividade 

denunciada pels teorias foucautianas. As alternativas contrapostas e centradas na 

subjetividade podem intensificar as estratégias de participação dos alunos como uma 

resposta auto-gestionária aos desafios da organização escolar, mas que podem, 

simultaneamente, trazer um sentimento de laissez-faire a intensificar ainda mais as 

posições individualistas e hedonistas da subjetividade. 

É justamente essa tensão ternária que vive o sujeito na modernidade e que, ao 

libertar o indivíduo do peso do (s) determinismo (s) estrutural (is), constrange o ator em 

lógicas sociais já estabelecidas. Trata-se de uma dinâmica não pedagógica, mas social e 

que deve ser tratada também pela escola por atravessá-la e significar a inserção de 

alunos e professores em seu cotidiano. 

Relativiza-se a pedagogia, mas não se abandona o campo de sua teorização. 

Caberá, pois, aos saberes pedagógicos, em seus mais diferentes matizes, lidar com 

aspectos não mais previstos por sua matriz histórica que é a capacidade de edificar um 

                                                 
4 Essa tematização desfaz o bipolarismo tão sedimentado na análise educacional brasileira e que se torna 
explícita na contraposição elaborada por SAVIANI (1983) entre teorias não-criticas e teorias críticas em 
que a vara pende de um enfoque tradiconal a um enforque humanista — a própria vara já é curva. 
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sujeito via a lógica da integração. Se as pedagogias ativas ou as mais afinadas a 

processos construtivistas ainda demandam um sujeito a ser edificado e edificante é 

porque ainda se reitera a ilusão pedagógica. Aí, sim, caberá perguntar quais as novas 

funções do ato pedagógico e, em seu limite, quais as funções destinadas à escola, pois 

haverá uma margem não controlada pela ação pedagógica. 

Haverá sempre uma terceira margem ao rio que não apenas o delimita, mas o 

transborda — diz a música em sua intertextualidade com o rio de ROSA (1988): “Fora 

da palavra, quando mais dentro aflora” (NASCIMENTO e VELOSO,1991) 
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