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O presente trabalho visa apresentar alguns resultados preliminares de uma 

pesquisa de doutorado. A problemática central, na qual acredito estar a originalidade da 

tese, é a idéia de que a favela ocupa um espaço dentro da escola. Nesse espaço mantém 

valores, culturas, e, sobretudo, epistemologias construídas a partir das aprendizagens 

que a favela possibilita. Ou seja, há espaços em algumas escolas que são controlados 

pelos alunos e/ou regulados pelas lógicas de uma sociabilidade violenta1 oriunda das 

favelas. Nesse sentido, o poder que regula as relações e impõe rotinas na favela também 

se faz presente, em graus de intensidade diferentes, dentro da escola, provocando 

tensionamentos que redirecionam os caminhos e as expectativas almejadas pelos 

projetos e pelos currículos oficiais.  

Embora esteja ciente de que a pesquisa pauta-se, predominantemente, no estudo 

de especificidades de escolas públicas de dois municípios e de algumas favelas, entendo 

que a problemática em questão não se limita a um fato isolado. Ao contrário, extrapola 

para outras realidades na medida em que não estou trabalhando somente com 

singularidades. O singular estrito é aquilo que só acontece uma vez em um lugar. Penso 

que não é o caso. Trago uma reflexão que é um ponto de partida, mas que não se esgota 

em si mesma. As escolas e a favela que estão sendo pesquisadas têm especificidades, 

como, por exemplo, o fato de estarem situadas em um local que atende a alunos (as) de 

favelas que são “comandadas” por diferentes facções criminosas. 

A partir das observações e das anotações de campo, indico pontos de 

interlocução entre as lógicas de sociabilidades, oriundas da favela, e os currículos 

praticados nos cotidianos das escolas públicas em que atuei (em uma delas ainda atuo), 

como professor das séries iniciais do Ensino Fundamental. Para isso, apresento algumas 

situações-exemplos vivenciadas com o cotidiano2 dessas escolas, a partir das quais 

reflito e problematizo acerca das imposições de projetos universalizantes e globais que, 

de certa forma, impõem homogeneizações de padrões de sociabilidades e de 

comportamentos violentos, padrões de pensamentos e de conhecimentos, que podem ser 

constatados em situações simples.  

                                                 
1 Ver GARCIA, 2003. 
2 Ver MACHADO DA SILVA, 2004. 



As vivências que serão mencionadas aqui permitem constatar que as classes 

populares da favela impõem, a contrapelo, os seus valores sociais e outros tipos de 

concepções morais, além de suas manifestações culturais, linguagens específicas do 

morro, entre outros elementos. A relação dialética dos conflitos e tensionamentos tece  

currículos distintos daqueles esperados pela escola. Muitas vezes, tais conflitos são 

desconsiderados enquanto elemento primordial  para compreensão das práticas e das 

lutas cotidianas das classes populares. Porém, o resultado desse processo impõe 

mudanças nos fluxos das rotinas e transformam o desenho prescritivo de uma realidade 

escolar, que visa se manter por meio de normas e de discursos institucionalizados.  

Defendo, portanto, a tese de que existe uma relação ambígua e ambivalente de 

extrema complexidade, com a qual nós, professores e profissionais da educação pública, 

não sabemos lidar: o enredamento de um tipo de sociabilidade violenta, propagada pelo 

tráfico de drogas das favelas, que não só está presente no cotidiano escolar, mas, 

sobretudo, se impõe, em muitas situações, ao poder constituído. Isso reforça, nos 

estudantes dessas classes populares das favelas, a formação de uma mentalidade 

vulnerável aos comportamentos e valores difundidos pela lógica dos “comandos” de 

traficantes, aos quais muitos brasileiros estão submetidos.  

 

Delimitação da problemática em questão 

 

Para melhor demonstrar o que estou defendendo, trago uma situação que é um 

exemplo lapidar das inquietudes que motivaram esta pesquisa. Desde que me tornei 

professor das séries iniciais,  no ensino público, atuei em cinco escolas de dois 

municípios distintos (Duque de Caxias e Niterói). Tais escolas têm dinâmicas cotidianas 

distintas, que respeitam suas especificidades de localização, público atendido, direção e 

concepções pedagógicas próprias. Contudo, em todas encontrei um elemento comum, 

“transitando” por esses espaços, como uma espécie de “amigo” da escola que atua 

auxiliando a gestão. Geralmente, é um tipo emblemático que tem como maior potência 

da sua presença o fato de ser alguém que conhece o pessoal do poder das favelas das 

adjacências dessas escolas. Em alguns casos, eram envolvidos com a associação de 

moradores, em outros, apenas uma pessoa muito conhecida na favela e que passava um 

ar enigmático para os professores (as) e para os outros profissionais da escola. Eram 

sempre solicitados quando havia assuntos de violência ou roubo na escola, davam uma 

espécie de garantia de que não aconteceria nada com os carros dos professores que 



estavam estacionados no lado de fora da escola. Uma espécie de “seguro” e de “apoios” 

para o bom funcionamento da escola. 

O fato é que tal presença enigmática passava sempre uma mensagem 

intimidadora para os professores, do tipo: “olha, cuidado, o fulano é envolvido ou muito 

conhecido do pessoal da favela.” Na verdade, o que se tem com isso é uma espécie de 

“aval do morro” para que a gestão escolar tenha o seu “bom” trabalho e a 

“tranqüilidade” assegurada, embora tal fato não seja explícito nem assumido por 

nenhuma das gestoras.  

Descrevo, agora, os aspectos empíricos dessa problemática, a partir das 

situações-exemplos vivenciadas. 

 

Situações – 1 : A gestão escolar e o “comando”, quem sabe é a gente! 

 

06/11/2009 – manhã – Niterói (Escola A) – “O cartão de recepção” 

 

 Estava voltando de uma licença, de um ano, para estudos em que me dediquei 

todo o tempo que pude à minha tese de doutoramento. Ao chegar a minha nova unidade 

escolar, indicada pela Fundação Municipal de Educação (FME) de Niterói, tive uma 

conversa inicial, de reconhecimento, com a diretora. Após conversarmos sobre minhas 

experiências anteriores na Rede e o meu “currículo” de formação acadêmica, pois fui 

indagado a respeito do mesmo, veio o que chamo de “fala de enquadramento” (é 

importante frisar que ouvi fala semelhante nas outras escolas que me apresentei, 

incluindo em Duque de Caxias) das expectativas: “Olha, estou aqui, como diretora, 

porque tenho o apoio da comunidade” ( referindo-se às favelas das adjacências, cujos 

pais e alunos são moradores). “Aqui, fazemos do nosso jeito.” Entendi o recado: o poder 

constituído, o Estado, está submetido às possibilidades de intervenção e pactuação com 

o poder bélico que submete os moradores das favelas atendidas pela escola. Ou seja, há 

um poder constituído na favela, que se faz constituinte na escola, e que constitui o 

constituído pretendido, formando, assim, naquele espaço, o poder público de um Estado 

que ali ora submete, ora é submetido. 

 

04/02/2010 – manhã – Niterói (Escola A): “As cores, ‘os comandos’ e a Educação 

Infantil.” 

 



 A escola inteira estava em reunião de planejamento e avaliação da unidade 

escolar (CAP-UE) na qual discutíamos o plano anual de trabalho para o 1º ciclo. Em um 

determinado momento a supervisora, que acabara de entrar para a equipe pedagógica da 

escola, perguntou ao grupo (direcionando o olhar a diretora, sentada a sua frente): “Qual 

é o comando daqui, da favela?”. Fez-se um silêncio, porém, ela continuou: “Não, gente, 

eu tenho que saber, para poder saber com quais cores de roupa eu venho para a escola.” 

Após um outro breve silêncio, a diretora respondeu: “Olha, no momento, o ‘comando’ 

que está aqui (referindo-se às favelas das adjacências) não tem disso, não. Mas isso é, 

realmente, muito sério. Não sei se vocês sabem, as cores do uniforme das crianças da 

Educação Infantil, daqui da Rede (Niterói), foram modificadas em função disso. Eu 

lembro que quando começou a Educação Infantil, aqui em Niterói, os uniformes eram 

diferenciados por três cores: azul, vermelho e amarelo. Mas, como algumas favelas 

daqui eram do ‘terceiro comando’ e proibiam o uso de roupas vermelhas, a FME mudou 

as cores. Todas as crianças passaram a vestir apenas o uniforme amarelo” [cor 

considerada neutra entre os “comandos”]. 

   Nesse instante, interrompi a diretora e perguntei: “Isso aconteceu com todas as 

escolas da Rede? A FME trocou o uniforme da Educação Infantil por causa dos 

‘comandos de traficantes’?” Respondeu-me, ela: “É, meu filho, a FME amarelou” 

(todos e todas riram dessa infeliz ironia). Em seguida, falando com uma expressão mais 

séria, admitiu: “quando tinha as três cores de uniforme era bem melhor, porque a gente 

identificava, logo, as turmas e as professoras de cada criança.  Isso ajudava a evitar a 

confusão e a mistura entre turmas na hora das atividades extraclasse. Realmente foi uma 

pena não continuar as três cores de uniformes.” 

 Após esse relato, ocorrido em uma reunião oficial da escola e da Rede Municipal 

de Ensino de Niterói, pergunto: quem comanda institucionalmente a escola, comanda o 

quê? O relato informa aos presentes no CAP-UE um padrão de regulação escolar oficial 

subalternizado. Isso indica que devemos ter um tipo de comportamento atento às 

regulações externas de um poder (nesse caso não dá para chamar tal poder de paralelo, 

visto que está dentro dessa reunião), que atua nas decisões oficiais da escola e da Rede. 

Com isso, pensemos: se nós, professores (as), supervisores (as), orientadores (as) e 

direção escolar entendemos e internalizamos a mensagem do ‘comando’, o que dizer 

das crianças, moradoras dessas favelas e estudantes dessa escola. Como é que 

internalizam essas (in) formações?  

 



Situações – 2: Relação professor-aluno, conflitos de sociabilidades e o 

reconhecimento de novas hierarquias 

  

05/04/2007 – tarde – Niterói (Escola B) “Quem sabe é a gente!” 

 

Recebemos um aluno no início do ano, oriundo de uma das favelas das 

adjacências da escola pública em questão, cuja simples presença transformava a 

dinâmica do cotidiano escolar. Quando ele estava na escola, os demais alunos, 

principalmente os da turma dele, na qual eu era o professor, prestavam certa reverência, 

submetendo-se às suas ordens. Alguns pais de outros alunos comunicaram à diretora 

que se tratava de um menino que estava envolvido com o tráfico de drogas na favela. A 

diretora me comunicou e passamos a observá-lo com mais atenção. Pude perceber que a 

sua “liderança” não vinha de nenhuma característica comumente identificada em alguns 

alunos “líderes” da escola. A “liderança” do aluno em questão estava baseada na 

identificação e no reconhecimento, por parte dos alunos e alunas da escola, de um 

suposto posicionamento numa estrutura de poder fora da escola, alheia às suas normas e 

padrões. As hierarquias que sustentam algumas relações na escola passaram a ser 

desrespeitadas e o referido aluno passou a tentar impor a lógica da sociabilidade 

violenta para intimidar os professores (as) e demais agentes da escola, através de 

ameaças à integridade física das pessoas. A situação só passou a ser “controlada” 

quando a diretora alertou o aluno para o conhecimento e o respeito que ela tinha com os 

“chefes” da favela, visto que a maioria foram ex-alunos da escola. 

Um exemplo disso ocorreu em uma aula de Educação Física. O professor estava 

iniciando uma atividade simples de aquecimento na quadra esportiva. Até que se 

deparou com uma situação. O aluno já referido acima estava sem tênis para participar da 

aula. No entanto, com um simples olhar, dele para outro aluno, essa situação foi 

rapidamente resolvida. O menino ao qual ele dirigiu o olhar imediatamente parou o 

aquecimento e foi na direção dele. Ao chegar de frente para o colega, sentou-se no chão, 

tirou o próprio tênis e o entregou. O professor, ao presenciar essa cena, parou a aula e 

fez um discurso sobre o direito à propriedade privada, referindo-se ao tênis do menino, 

tentando convencê-lo de desistir de ceder seu tênis ao colega. Ao findar do discurso, 

sem obter nenhum resultado, tentou constranger o aluno que estava acabando de se 

calçar, dizendo-lhe que ele não tinha o direito de tomar o que era do outro. Nesse 

momento, o menino olhou para o dono do tênis e, compreendendo a linguagem do 



olhar, dirigiu-se imediatamente ao professor com um tom de voz áspero e disse: “sou eu 

que quero emprestar.” 

Inconformado, o professor, punindo toda a turma, encerrou a aula de Educação 

Física. Ou seja, ao ver que sua hierarquia foi quebrada e seu discurso desconsiderado, 

sua decisão foi privar a todos de um direito adquirido, o direito de ter suas atividades 

escolares, que são garantidas por lei. A lógica do professor foi a mesma da polícia, 

quando não consegue lidar com os reflexos da sociabilidade violenta no cotidiano, 

eliminam-se todos.     

 

14/02/2007 – manhã - Duque de Caxias (Escola C) - “Quer desenrolar com meu 

tio?” 

 

 O franzino aluno J., com apenas 8 anos de idade, explodiu de repente em um 

rompante de fúria e partiu para cima do aluno T., 10 anos, que tinha um corpo maior e 

mais forte do que o dele. Inclusive, em função disso, costumava intimidar outros alunos 

da turma com ameaça de agressão física. Após dar vários socos na barriga, J. falou com 

T., com um tom de voz que eu jamais tinha visto: “vamos parar com essa palhaçada (a 

de ficar batendo nas outras crianças) ou você quer que eu fale com o meu tio? Diz! 

Responde! Se você fizer qualquer coisa, hoje, até acabar a aula, vai ter que ‘desenrolar’ 

com o meu tio.”   

 A partir desse dia, toda vez que J. estava na aula, eu, professor da turma, não 

tinha problemas de brigas ou indisciplina envolvendo o aluno T. Tentei, ainda, durante 

um bom tempo, trabalhar temáticas que pudessem convencer J. de não se apoiar no 

suposto poder do seu tio e, também, convencer T. acerca das hierarquias da escola, 

dizendo-lhe que ele só deveria acatar “ordens” vindas das  pessoas que representavam 

as autoridades da escola: professores (as), coordenadores e direção. Ele ria e ficava 

quieto quando eu lhe dirigia esse discurso.  

 

12/02/2007 – tarde – Niterói (Escola B): “Vou zoar geral, no baile!” 

 

 Estava eu e a professora C. conversando dentro da sala, acerca do planejamento 

coletivo que tínhamos feito para o segundo ciclo. Na ocasião, eu estava atuando como 

professor articulador desse ciclo. As crianças estavam fazendo uma atividade enquanto 

avaliávamos, em voz baixa, a última reunião que tivéramos. Em um determinado 



momento, percebemos que se formou uma pequena roda em torno de um aluno, que 

relatava algo, também em voz baixa, despertando muito interesse em alguns alunos. 

Paramos nossa conversa e passamos a ouvir o que falavam. O aluno P. relatava suas 

aventuras na vida noturna de Niterói. Após entender do que se tratava o assunto, a 

professora C. indagou: “Você está dizendo que vai para onde, hoje à noite, P.?” “Hoje, 

vou pra São Gonçalo, zoar geral no baile.”(Respondeu P., referindo-se a uma boate 

conhecida por seu alto grau de consumo de bebidas e, segundo boatos, pela 

prostituição). A professora Célia continuou: “Como você vai entrar? Você é menor”. P. 

respondeu: “Já combinei com os seguranças e eles cobraram 100 reais. Eu sempre faço 

isso. Não é a primeira vez que eu vou. Depois que eu saio de lá, dou 50 reais pras putas 

(ele usou esse termo, sem constrangimento diante de nós) e ó (fez gestos com os braços 

e com o corpo indicando os movimentos sexuais) créu, créu, créu” (risos).  

 Após presenciarmos isso, a professora Célia me perguntou o que poderíamos 

fazer para mudarmos aquela realidade, já que o poder da escola em relação a essa 

mudança é impotente. Ficamos um pouco reflexivos, mas não avançamos nesse debate. 

 

10/03/2008 – tarde – Niterói (Escola B): “meu filho está entregue ao mundo!” 

 

 Estávamos na sala dos professores, eu, três professoras e a diretora, preparando-

nos para o início do turno da tarde, quando o coordenador de turno da manhã adentrou o 

recinto e, muito nervoso, começou a contar-nos o que ocorrera naquela manhã.  

Três alunos do 3º ciclo, com idade entre 12 e 15 anos, obstruíram a porta de uma 

das salas de aula, mantendo trancada, pelo lado de dentro, uma professora de Português, 

deficiente física, sob as gargalhadas do restante da turma que estava dentro da sala. Ao 

perceberem que a professora forçava a porta por dentro, na tentativa de sair da sala, 

esperaram o momento em que ela colocou mais impulso na maçaneta, tentando abrir,  e 

soltaram a porta. Com o refluxo, a professora foi jogada para trás, batendo com a cabeça 

em uma aluna, causando-lhe uma lesão corporal. 

A mãe de um dos alunos, aquele que supostamente soltou a porta, foi chamada à 

escola e, ao ser informada acerca do ocorrido, disse que o filho dela estava entregue ao 

mundo. A escola poderia aplicar qualquer tipo de sanção (registro de ocorrência em B. 

O. da delegacia, Conselho Tutelar ou expulsão) que, para ela, não faria a menor 

diferença. 



Diante da fala da mãe, as professoras presentes e a diretora não sabiam o que 

fazer. No entanto, alguns alunos da escola, moradores da mesma favela, revoltados com 

o ocorrido, exigiram providências disciplinares (caberia, inclusive, uma comunicação do 

fato aos traficantes da favela). Pediram para pautar oficialmente essa discussão para a 

próxima reunião da qual participariam. 

A reunião aconteceu, mas os resultados não avançaram, principalmente no que 

diz respeito à punição, pois todas as medidas exemplares correspondentes ao grau da 

ação implicavam uma possibilidade de intervenção do tráfico. Ou seja, não foi feito, 

pela escola, um boletim de ocorrência na delegacia, porque isso colocaria em risco de 

expulsão da escola, pelo tráfico, os envolvidos nessa denúncia (fossem eles professores, 

estudantes ou diretora). 

 

Situações - 3: o cotidiano da escola-favela desconstruindo a pretensão de um poder 

constituído nas redes de poderes constituintes 

 

20/12/2007 – tarde – Niterói (Escola B): “ O ponto é meu!” 

 

 Cheguei à escola e percebi uma aglomeração estranha em torno do aluno A., 11 

anos,  no portão principal de entrada. Um rapaz com aproximadamente 16 anos, que não 

era aluno da escola, estava dando um “prensa” no aluno. Ao me aproximar deles para 

tentar saber o que estava acontecendo o grupo se diluiu e A. entrou para escola.  

Nesse dia estávamos realizando a festa de encerramento daquele ano letivo. 

Após um tempo, na festa, chamei A. para conversar sobre o que estava acontecendo lá 

fora, no portão da escola. Ele me disse que o assunto ainda era o mesmo que provocou 

uma briga na sala de aula, dias atrás, e que eu presenciei. Tratava-se de uma dívida que 

ele adquiriu com o aluno J. (12 anos) e que este aluno tinha negociado a tal dívida com 

o rapaz que estava lá fora. Ou seja, J. “vendeu” a dívida de A., por um preço menor do 

que o valor original, para o rapaz que estava dando um prensa nele no portão da escola. 

Ao ouvir isso fiquei extremamente perplexo e pedi para que A. me contasse a 

história completa desse problema. Ele me disse que essa dívida começou a partir do 

“ponto” de trabalho de outro aluno da turma. X., 12 anos, (aluno da professora S.) era 

“sócio” de um adulto, em um “ponto” de flanelinha (guardador informal de carros), no 

centro de Niterói. O tal “sócio”, cuja alcunha era “coroa” (referindo-se a um senhor de 

idade avançada), trabalhava durante o dia, e o X., à noite.   Quando, eventualmente, o X. 



não ia trabalhar, ele sublocava o “ponto”. A pessoa a quem ele designava responsável 

do ponto naquela noite pagava um aluguel para trabalhar naquele período. Caso 

acontecesse algum imprevisto com essa pessoa, a mesma deveria se incumbir de 

arrumar uma terceira pessoa para cobrir a noite de trabalho, naquele dia. 

O que aconteceu, segundo A., é que em uma determinada noite X. não pôde ir 

trabalhar e houve um acordo entre eles no qual A. assumiria o ponto nesse dia. No 

entanto, ocorreu um problema e A. não pôde ir. Pelo acordo, A. deveria arrumar outra 

pessoa para trabalhar no seu lugar. Como não o fez, X. exigia que ele pagasse o valor do 

aluguel combinado. Essa foi a origem da tal dívida que estava sendo cobrada dentro da 

escola.  

Suponho que A., pela idade que tinha, 12 anos, não tenha percebido o grau de 

responsabilidade que X. atribuía ao acordo.  E, portanto, por se tratar de um acordo feito 

dentro da escola, deve ter achado que a cobrança fosse ser feita no mesmo grau de uma 

brincadeira escolar. O fato é que o problema não terminou numa simples briga de 

escola, pois X. “repassou” (ou negociou) a dívida de A. para um outro rapaz, que passou 

a realizar uma cobrança nos moldes do pior tipo de agiotagem, ameaçando a integridade 

física dos devedores. Mais uma vez, se faz presente dentro da escola uma lógica de 

sociabilidade completamente inesperada e antagônica à lógica de valores propagada 

pela escola. Levei essa questão a direção e a reunião da escola e não conseguimos 

elaborar nenhum tipo de intervenção concreta. Ao contrário, ignoramos o ocorrido e 

“deixamos para lá”.   

 

13/02/2008 – manhã – Duque de Caxias (Escola C): “O que acontece com quem é 

pego roubando?” 

 

 A situação que descreverei agora aconteceu em uma turma de 2º ano do primeiro 

ciclo, na qual eu era o professor regente, entre crianças de 7 e 8 anos. A  escola situava-

se dentro de uma grande favela de Duque de Caxias e era “comandada” por um 

traficante, conhecido internacionalmente, que, à época, estava detido. 

De repente, no meio da aula, uma confusão. Procurei saber o que ocorrera e as 

crianças disseram que sumiram cinquenta centavos, que estavam em cima da mesa de 

uma aluna. Após muitas tentativas e conversas para tentar obter o dinheiro de volta, 

visto que algumas crianças se acusavam entre si, iniciei um discurso sobre a concepção 

moral de não pegar o que é dos outros. Daí, passei a conversar com as crianças sobre as 



punições que a sociedade impõe a quem rouba e que não devemos fazer isso. No meio 

da conversa, que por sinal estava num padrão discursivo bem curricular, acerca dos 

direitos e deveres, perguntei às crianças: “o que acontece com quem é pego roubando?”  

Surgiram respostas inusitadas, visto que se tratavam de crianças no período 

inicial de formação dos princípios básicos das relações em uma sociedade democrática. 

Responderam-me: “A mão é cortada, tio.”; “É expulso da favela, tio.”; “Toma um pau.” 

As respostas sugerem que há uma internalização de um padrão de regulação 

social próprio da co-existência de uma sociabilidade contígua. Ou seja, da mesma forma 

que aprendem os valores da convivência em uma sociedade regulada pelo estado, 

apreendem, também, os padrões de regulação impostos pela sociabilidade violenta, 

oriundas das “normas” propagadas pelos grupos de traficantes que controlam os 

territórios de algumas favelas. 

 

27/05/2008 – tarde – Niterói (Escola B): “O intocável?” 

 

 O aluno J., 9 anos (professora A.), após a sua professora tê-lo colocado para fora 

da sala de aula, em função de uma atitude desrespeitosa para com ela, estava tentando 

arrombar a porta com pesadas que “estremeciam” o prédio. O barulho chamou a atenção 

dos professores, da coordenação e da direção. Subimos até o segundo andar do prédio e 

tentamos num primeiro momento, conversar com o aluno, pois a porta já estava a ponto 

de quebrar-se completamente, devido aos pontapés. No entanto, a principal advertência 

da diretora era para ninguém tocar no aluno, visto que era membro da “família do rei”, 

como a própria diretora denominou. Tratava-se de um aluno que era filho ou sobrinho, 

segundo o que se sabia na escola, de um dos chefes do tráfico da favela ao lado.  

 Depois de várias tentativas frustradas de convencê-lo a parar de esmurrar a 

porta, sem tocá-lo, apenas com conversas e com respostas do tipo: “quem sabe sou eu”, 

eis que se juntou ao grupo de professores e direção um outro aluno, P. (o mesmo do 

relato acima: “vou zoar no baile”).  Ao perceber que estávamos numa situação de 

impotência, P. tomou a frente na resolução do problema e, falando de um lugar de 

autoridade do qual o outro aluno reconhecia, “mandou” o aluno J. parar com a 

“palhaçada”. Em um primeiro momento, J. não atendeu completamente a “ordem”, e 

continuou batendo, de maneira mais leve, na porta. Então, P. deu um chute em J. que 

rapidamente cessou a ação.  



 A coordenadora foi a única que ainda falou com P. que ele não precisava dar um 

chute em J., porém, em relação ao restante do grupo de professores e direção, foi feito 

uma espécie de “vista grossa”, visto que a atitude de P. fez com que a escola voltasse ao 

“normal”. Essa situação foi entendida, pós-fato, como rotinas do cotidiano escolar. Ou 

seja, P. utilizou-se de uma autoridade concreta que se origina fora da escola e é não 

somente reconhecida por seus pares, os estudantes, como também é legitimada pelas 

autoridades da escola, que por não saberem o que fazer com a situação relatada, mantêm 

a lógica do uso da força e da intimidação que regula determinadas relações de poder, 

predominantes no universo relacional daqueles alunos.  

 Ao fazer “vista grossa” a escola-favela se faz presente e reforça a lógica das 

hierarquias que se sustentam pelo uso da força do tráfico, e que estariam, supostamente, 

fora da escola e dentro das favelas, na mentalidade das duas crianças. Fica claro para 

ambos que é pelos contatos e pelo envolvimento que se tem com  “os caras” do morro 

que se conquista, de forma rápida e efetiva, um lugar de poder nas relações escolares. 

Na verdade, torna-se concreto diante dos alunos J. e P. a idéia de que o tráfico tem 

poder nas relações de poder da escola, ainda que isso não seja claramente assumido. O 

poder do tráfico está latente e presente nas regulações dos conflitos cotidianos daquele 

espaço. 

 Tão complicado quanto a “vista grossa” foi atitude que a escola tomou com o 

aluno J. Foi  chamada a professora articuladora do 1º ciclo para que o levasse à sala dos 

professores e conversasse com ele. A professora, fazendo uso do seu referencial teórico 

e prático, ou seja, daquilo que ela apreendeu como profissional, pegou livros de 

histórias infantis e, com um tom de voz maternal, apontando para as frases e parágrafos 

do livro, pedia para que J. lesse para ela. Dizia ela: “Lê aqui, para mim! Você não sabe 

ler, então mostra como você lê bonito!” O menino passou o tempo todo sem esboçar 

nenhuma reação de solicitude ao seu pedido.  

 Ficou evidente que a escola não sabe lidar com a potência dos resquícios da 

sociabilidade violenta que enreda o seu cotidiano, pois os padrões de referências, 

valores e comportamentos que informam os princípios de ação das professoras são 

diferentes e, sobretudo, antagônicos.     

 

29/01/2010 – manhã – Niterói (Escola A): “Férias Nota 10” 

 

 a) “Fica assim não, tio, ele era da boca!” 



 

Trabalhávamos na escola durante o período de recesso escolar, em uma 

atividade anual da FME denominada “Férias Nota 10”, uma espécie de colônia de 

férias.  Organizamos as atividades em oficinas das quais fui o responsável pelas de 

teatro e de jogos de tabuleiros.  

 Durante uma partida em que jogávamos, eu e um grupo de estudantes, surgiu 

uma conversa entre M., 9 anos, e G., 11 anos. Dizia M.: “A B. (referindo-se a uma outra 

aluna de 10 anos) está arrasada, porque mataram o primo dela, o B. (17 anos e ex-aluno 

da escola). G. perguntou: “O que aconteceu?” M. responde: “Os policiais pegaram ele 

com uma pistola e pediram três mil reais para soltar ele. Como não deram, mataram.” 

 Nesse momento, me contorci na cadeira e expressei a minha perplexidade com o 

que tinha sido relatado. M., imediatamente, ao perceber minha expressão, tratou de 

tranquilizar-me dizendo: “Fica assim não, tio, ele era da boca” (termo usado para 

denominar as pessoas que se tornam integrante das quadrilhas de traficantes, nas 

favelas). 

 Ou seja, o relato e o assassinato, em si, de um jovem de 17 anos, ex-aluno 

daquela escola, que, após ser seqüestrado pela polícia militar foi morto porque os 

traficantes não pagaram o resgate, aparece na narrativa das crianças, dentro da escola, 

como elemento natural de uma trama social perversa que solidifica, nas mentalidades 

das alunas, a naturalização de um padrão de sociabilidade violenta que se espraia a 

partir da relação não constituída, mas constituinte, entre favela e Estado.    

 

 b) “A torta na cara.” 

 

 Em um outro momento das Férias Nota 10, enquanto jogávamos, fui atingido 

por um pedaço de torta de chocolate, vindo de uma outra mesa na qual as crianças 

jogavam dominó, próximo de nós. Imediatamente, as crianças que estavam comigo, à 

mesa, pararam o jogo e foram em direção ao grupo de onde supostamente partiu o 

pedaço de torta. Aos gritos, com palavras fora do padrão escolar, diziam que tinham 

acertado o professor, impondo-lhes um pedido de desculpas, imediatamente.  O outro 

grupo acatou, pediram-me desculpas e argumentaram que a intenção era atingir um 

aluno. Foi uma brincadeira.  

 Tal argumento, não foi suficiente para convencer e acalmar o outro grupo. 

Assim, mesmo após a desculpa, exigiram-me, energicamente, que os levasse a direção 



para que fossem punidos. Chegando a sala da diretora, começamos a expor o que 

ocorrera. Enquanto os grupos acusavam-se mutuamente, a diretora iniciou um discurso 

pedagógico acerca dos direitos, deveres e comportamentos esperados pela escola. Os 

alunos demonstraram indiferença aos argumentos expostos, até que chegou à sala o 

“amigo da escola” e, com uma linguagem intimidadora, um código linguístico 

conhecido pelos alunos de favela, falou para a diretora deixar que ele resolveria aquele 

problema. Assim ela o fez. O “amigo” começou a fazer uso de um código específico de 

ameaça e intimidação e, incluindo, também, uma gesticulação não convencional à 

pedagogia convencional (sem sentir nenhum incômodo com a minha presença), 

“orientou” os alunos a não mais cometerem aquele tipo de erro na escola. Os alunos, 

numa demonstração de que entenderam o recado, saíram da sala com as cabeças baixas 

em sinal de subalternidade. 

 

Breves considerações finais 

 

 Penso que, após o que foi exposto, faz-se perceptível a ideia de que o poder 

constituído das escolas pesquisadas foi submetido ao poder constituinte das favelas. 

Não somente isso, mas, sobretudo, tal poder constituinte foi reforçado pedagogicamente 

dentro de oralidades constituídas a partir das relações cotidianas. 

Não foi intenção da pesquisa verificar documentos oficiais que confirmassem, 

ou não, alguns relatos como, por exemplo, na situação da mudança de cores do 

uniforme da educação infantil. Bastou-me demonstrar que a presença do poder 

regulador do tráfico estava presente na escola, na medida em que todos os participantes 

daquela reunião (CAP-UE) não só internalizaram a mensagem proibitiva como tiveram 

a preocupação de acatar as “ordens do comando”. 

 As crianças entenderam que a pretensão do poder constituído da escola em 

submetê-los é só uma encenação, pois atende apenas relativamente às regulações 

daquele cotidiano e às situações específicas de convenções burocráticas. Quando o 

assunto é mais “sério” faz-se mister o acionamento de um outro dispositivo de poder, 

presente o tempo todo nos cotidianos daquelas escolas. Com isso, as mentalidades que 

ali se formam, faz-se sob o reforço e a confirmação de que o poder que os submetem, na 

favela, submete, também, a escola. Cabe, por fim, perguntar-nos: para aquelas crianças, 

na prática, quem controla o mundo delas?          
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