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RESUMO 

Esta tese defende que as relações de ensino-aprendizagem em sala de aula se inserem em 

conflitos éticos pela busca do mútuo reconhecimento. Os problemas enfrentados pelos 

docentes no ensino médio estão diretamente relacionados com os conflitos inerentes aos 

processos de reconhecimento dos educandos. Foram investigadas tanto as estratégias 

pedagógicas de educadores experientes, reconhecidos como bons profissionais por seus 

pares, quanto as de inexperientes para uma análise comparativa. O referencial teórico 

adotado utilizou as contribuições filosóficas e sociológicas de Axel Honneth sobre a 

gramática moral dos conflitos sociais nas lutas por reconhecimento em sala de aula e as 

teorias psicanalíticas de Donald Winnicott sobre a natureza do Self e seus processos de 

amadurecimento emocional e vincular. As pesquisas de campo ocorreram em duas 

escolas estaduais na cidade de São Paulo, em regiões de alto e baixo capital econômico, 

durante dois anos. O método de análise empregado foi uma adaptação da Hermenêutica 

de Profundidade de John Thompson. A primeira etapa da pesquisa contou com a reunião 

de documentos e entrevistas com membros da comunidade para coletar informações 

referentes aos contextos histórico-culturais das escolas e dos agentes pesquisados. A 

segunda etapa consistiu em relatórios etnográficos de um semestre de aulas de dois 

educadores com mais de dez anos de experiência, dois em início de carreira e um na faixa 

intermediária de cinco anos de experiência, para análise formal e discursiva. A terceira 

parte da pesquisa consistiu em reunir os materiais da pesquisa de campo com o referencial 

teórico e produzir interpretações e reinterpretações sobre os fenômenos observados. 

Como resultado, foram identificadas as lutas pelo reconhecimento como a origem da 

maioria dos conflitos entre educadores e educandos. Foram desconstruídas teorias sobre 

a importância conferida à formação do educador, bem como as relações entre “aula de 

qualidade” e “problemas de comportamento”. Constatou-se que os gestos criativos nas 

relações de ensino-aprendizagem resultam do uso de um espaço potencial que possibilita 

um vínculo de confiança entre os educandos e seus educadores.  

 

Palavras-chave: Ética na educação. Luta por reconhecimento. Experiência docente. 

Teoria vincular. Estratégia de ensino-aprendizagem. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This thesis develops and defends the notion that teaching-learning relationships in the 

classroom environment encompass ethical conflicts in the search for mutual recognition. 

It argues that the hurdles faced by high school teachers are directly related to deep-rooted 

conflicts inherent in students’ pursuit of recognition. The study investigated both the 

teaching strategies of experienced teachers, considered to be highly effective by their 

peers, as well as strategies used by inexperienced teachers, for a comparative analysis. It 

is based on Axel Honneths’s philosophical and social contributions on the moral grammar 

of social conflicts in the struggle for recognition within the classroom environment, as 

well as the psychoanalytical theories of Donald Winnicot related to the nature of the Self 

and its processes of emotional development and attachment. During this study, qualitative 

research was conducted in the context of two state schools in São Paulo, in areas of both 

high and low economic growth, over a period of two years. As regards methodology, an 

adaptation of the Depth Hermeneutics formulated by John Thompson was employed 

during three phases. The first phase gathered documents and interviews with community 

members, in order to collect information related to the cultural and historical contexts of 

the schools and interviewees. The second phase took place during a six month-period of 

classes and included ethnographic reports of two teachers with over 10 years of 

experience, two teachers beginning their careers and one teacher with 5 years of 

experience and on probation period. Finally, the third phase of the research consisted of 

gathering together the study field surveys and the theoretical approach to make 

interpretations and reinterpretations of the observed phenomena. The result showed that 

the majority of conflicts between students and teachers occur due to struggles for 

recognition rather than relationships between “quality class” and “behavioral 

problems”.  Results show that creative gestures in the teaching-learning environment 

derive from a potential space that allows a bond of trust between students and their 

teachers. 

 

Keywords: Ethics in education. Struggle for recognition. Teaching experience. 

Attachment theory. Teaching-learning strategy.  



 
 

RÉSUMÉ 

Cette thèse défend l’idée que les relations d’enseignement-apprentissage en salle de 

classe s´insèrent dans des conflits éthiques moyennant la quête de reconnaissance 

mutuelle. Les problèmes auxquels les enseignants font face dans l´enseignement 

secondaire sont directement liés aux conflits qui sont inhérents aux processus de 

reconnaissance des élèves. Nous avons investigué les stratégies pédagogiques 

d´éducateurs expérimentés, qui sont reconnus comme bons professionnels par leurs pairs 

et les stratégies d’éducateurs inexpérimentés afin de faire une analyse comparative. 

Comme référentiel théorique nous avons utilisé les contributions philosophiques et 

sociologiques d´Axel Honneth relatives à la grammaire morale des conflits sociaux dans 

les luttes pour la reconnaissance en salle de classe et les théories psychanalytiques de 

Donald Winnicott sur la nature du Self et ses processus de développement affectif et 

d´attachement. Les recherches qualitatives ont été menées dans deux écoles publiques de 

l´État de São Paulo dans la ville de São Paulo, dans des zones de capital économique 

élevé et bas, pendant deux ans. Notre choix methodologique a été une adaptation de 

l´Herméneutique des Profondeurs conçue par John Thompson. La première étape de la 

recherche a consisté à réunir des documents et des interviews avec des membres de la 

communauté pour collecter des informations qui se réfèrent aux contextes historico-

culturels des écoles et des agents qui étaient l’objet de la recherche. La deuxième étape a 

consisé à rédiger des rapports ethnographiques d’un semestre de cours de deux éducateurs 

ayant plus de dix ans d’expérience, deux en début de carrière et un dans la tranche 

intermédiaire de cinq ans d’expérience pour l’analyse formelle et discursive. Finalement, 

la troisième partie de la recherche a consisté à rattacher les matériels de la recherche sur 

le terrain au référentiel théorique et à produire des interprétatiosn et des réinterprétatiosn 

sur les phénomènes observés. Comme résultat, nous avons identifié des luttes pour la 

reconnaissance comme étant l’origine de la plupart des conflits entre éducateurs et élèves. 

Nous avons aussi déconstruit des théories sur l’importance attribuée à la formation des 

éducateurs et les relations entre le « cours de qualité » et les « problèmes de 

comportement ». Nous avons constaté que les gestes créatifs dans les relations 

d´enseignement-apprentissage résultent de l’usage d’un espace potentiel qui rend possible 

un lien de confiance entre les élèves et leurs éducateurs. 

Mots-clés: Éthique dans l’éducation. Lutte pour la reconnaissance. Expérience 

d’enseignement.  Théorie de l’attachement. Stratégie de l’enseignement-apprentissage. 
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APRESENTO A ESPÁTULA 

 

 

 Para quem não conhece o referencial teórico de Donald W. Winnicott, falar de 

“espátula” em uma apresentação parece estranho. A técnica do jogo da espátula foi 

desenvolvida pelo psicanalisa inglês e consiste na observação de como os bebês 

respondem ao estímulo de uma espátula reluzente colocada na mesa pelo terapeuta.  

Uma criança de um ano de idade comporta-se da seguinte maneira: ela 

vê a espátula e logo põe a mão sobre ela, mas provavelmente retira o 

seu interesse por duas ou três vezes antes de pegá-la realmente, tudo 

isto ao mesmo tempo que olha para mim e para a mãe, avaliando nossa 

atitude (2000, p. 105). 
 

 Winnicott percebeu que o comportamento dos bebês diante desses objetos 

continuava na vida adulta, especialmente no setting analítico1. Os pacientes procuravam 

ajuda e desejavam se abrir ao terapeuta, porém tinham receios. Quando se sentiam 

autorizados e confiantes, utilizavam criativamente o analista de maneira parecida como 

os bebês usam os objetos.  

Como o jogo da espátula, esta tese foi concebida em três estágios: 1°. apresentar 

o problema da ética por meio dos vínculos que sustentam as relações de ensino-

aprendizagem, convidando os leitores a baixar suas resistências e participar dos 

problemas oferecidos pelo marco teórico e pela metodologia; 2°. tomar posse do objeto 

da pesquisa, possibilitando um uso criativo do estudo apresentado para além do que está 

escrito nesta tese, contribuindo com suas experiências e visões de mundo; 3°. devolver o 

conhecimento obtido nesta pesquisa, contribuindo com novas leituras, interpretações e 

perspectivas – o fim deste estágio é conhecido como “morte do objeto” – no nosso caso, 

a “morte da pesquisa”. Essa postura na condução da tese é consonante com os conceitos 

de educador-investigador, educador-educando ou educando-educador de Paulo Freire 

(1987; 2013), mantendo o espirito democrático e afastando os discursos autoritários 

presentes nos trabalhos acadêmicos. 

 A pesquisa apresenta dois temas sedutores, Ética na educação e as Relações entre 

educador e educando. São questões que muitos acadêmicos receiam comentar, pois são 

                                                            
1 O setting analítico é o espaço físico de interação entre o analista e o analisando. Esse espaço de atuação 

suporta seus corpos, o contrato estabelecido, as transferências e as subjetividades. 
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complexas e potencialmente polêmicas. Porém, quando incentivados, eles se motivam e 

acabam expondo suas ideias para o debate. 

 Esta tese foi escrita em primeira pessoa para demarcar a subjetividade de sua 

produção, ressaltando que o conhecimento apresentado é histórico-cultural e utiliza 

referenciais teóricos consonantes com minha trajetória acadêmica e social – já que ela 

poderia ser construída com outros referenciais e tomado outros caminhos.  

O uso da primeira pessoa também evita a ilusão de “impessoalidade” e 

“objetividade” que alguns acadêmicos positivistas do século XIX acreditavam alcançar 

utilizando a terceira pessoa e o presente do indicativo – ainda existem pesquisadores que 

alucinam suprimir sua subjetividade mudando o tempo verbal do texto. Apesar de as 

contribuições teorias de Descartes, Nietzsche, Freud, Einstein, Foucault, Paulo Freire e 

inúmeros outros pensadores revolucionários que produziram conhecimentos inovadores 

através de relatos subjetivos, existem puristas que defendem a capacidade de suprimir 

suas histórias, libidos e desejos, e descrever o funcionamento do mundo por meio de uma 

racionalidade onisciente, beirando a divindade. 

O objeto desta tese tem um forte vínculo com minha trajetória na educação. O 

principal evento que motivou esta pesquisa ocorreu no dia 6 de março de 2006, em uma 

escola particular confessional na Zona Sul de São Paulo. Após ministrar um mês de aulas 

de Filosofia e Educação para os Meios de Comunicação, em classes de primeiro e segundo 

anos do ensino médio, os educandos manifestaram sérios problemas de comportamento. 

Inúmeras conversas paralelas, gritos e conflitos. As minhas palavras, clamando silêncio 

e ordem, não eram mais ouvidas. As tentativas de retirar os educandos da sala de aula não 

surtiam efeito. Quando eu voltava para a sala dos professores, constatava a tranquilidade 

dos educadores experientes e o carinho dos educandos por eles. Essa experiência não 

conseguia ser explicada e abalava minha confiança como educador.  

Paralelamente, eu estava terminando o curso de licenciatura na Faculdade de 

Educação na Universidade de São Paulo. Nenhum dos docentes conseguiu explicar o que 

estava acontecendo com minhas aulas, nem indicava artigos ou livros que pudessem 

ajudar. Nas aulas de Metodologia de Ensino de Filosofia, os colegas relatavam as mesmas 

dificuldades ao docente, que, em contrapartida, sugeria a leitura de clássicos como O que 

é o Iluminismo?, de Kant; Sobre o futuro das instituições escolares, de Nietzsche; Maio 

de 68 não ocorreu, de Gilles Deleuze e Félix Guattari; e os inúmeros textos de Paulo 

Arantes sobre o ensino de filosofia – e nenhum deles resolveu os nossos problemas. 
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Essa primeira experiência como educador no ensino médio foi muito traumática, 

o que resultou em problemas psicoemocionais que me levaram à psicanálise como 

paciente. Três anos depois, após elaborar esses problemas, tornar-me mestre e me formar 

em psicanálise, consegui superar os erros e frustrações e voltei para a sala de aula. 

Percebi que os dois principais fatores que contribuíram para o meu fracasso foram 

a incapacidade de reconhecer os educandos e a incapacidade de usar o espaço potencial 

da sala na estratégia pedagógica. Eu estava mais preocupado em respeitar os PCNs e ser 

o educador idealizado pela licenciatura do que com as necessidades dos educandos. A 

constante incapacidade de inovar as aulas junto com os educandos e os trabalhos 

plagiados que recebia eram sintomas dessa falta de vínculo.  

A postura que os educandos esperam de um educador do ensino médio é diferente 

da postura exigida de um educador no ensino superior. Na faculdade se cobra uma postura 

menos pessoal, sinal de que os docentes reconhecem os seus educandos como adultos 

capazes de manter uma relação profissional. No ensino médio, os educandos desejam ser 

amados pelo educador, reconhecidos pelos seus nomes e qualidades.  

A complexidade dos temas propostos exigiu um trabalho interdisciplinar na 

tentativa de superar os limites da pedagogia, da filosofia, da antropologia e da psicologia. 

Cada uma dessas áreas olha para o seu objeto de pesquisa com poderosas lentes de 

interpretação da realidade. Porém, cada lente utilizada cria inúmeros pontos cegos que 

comprometem uma visão ampla do objeto – nessa tese, os problemas éticos e vinculares 

na relação entre educadores e educandos. É preciso estabelecer uma síntese entre esses 

diferentes olhares para entendermos os vínculos éticos na sala de aula. 

Segundo Edgar Morin (2008), a própria reflexão sobre a ética deve ser 

compreendida em um entrelaçamento interdisciplinar entre indivíduo-sociedade-espécie, 

entre disciplinas como filosofia, sociologia, história e psicologia – uma compreensão dos 

valores que leva em consideração a história cultural e psíquica de cada agente. Não é 

possível pensar em uma ética no processo de aprendizagem desconsiderando a história da 

escola, sua comunidade, a trajetória do educador e os vínculos afetivos que constituem as 

relações sociais em sala de aula. 

A opção pelas teorias sociais de Axel Honneth encontra justificativa em sua 

postura interdisciplinar ao trabalhar com o conceito filosófico de eticidade como 

elemento de coesão social, proporcionando uma perspectiva sobre a ética que inclui a 

filosofia de Hegel, a psicologia social de Mead e a psicanálise de Winnicott. Os conflitos 

inerentes às lutas por reconhecimento se tornam o problema principal nas relações de 
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ensino-aprendizagem e de onde derivam vários outros: conflitos em sala de aula, bullying, 

falta de motivação, baixo desempenho escolar, evasão etc. 

Alguns especialistas em Hegel, Winnicott ou Honneth podem levantar objeções 

sobre os metadiálogos estabelecidos entre os autores. Filósofos de formação 

estruturalista, ensinados que um pensador só se compreende por meio dos textos, 

ignorando os contextos histórico-culturais e os diálogos com os pares de sua época, 

consideram esse tipo de trabalho uma heresia. O sociólogo Pierre Bourdieu, que também 

foi vítima de críticas dos estruturalistas, critica o fetichismo de se descrever o pensamento 

de um autor limitando-se aos textos que escreve. 

... há, de um lado, aqueles que sustentam que para compreender a 

literatura ou a filosofia, é suficiente ler os textos. Para os defensores 

desse fetichismo do texto autônomo, que floresceu na França com a 

semiologia e que refloresce hoje por todo mundo com o que se chama 

pós-modernismo, o texto é o alpha e o ômega e nada mais há pra ser 

conhecido, quer se trate de compreender um texto filosófico, um texto 

jurídico ou um poema, que a letra do texto (BOURDIEU, 1997, p. 13). 

 

Pessoas próximas a Winnicott relatam que um freudiano ortodoxo tomou a palavra 

quando ele tomou posse como presidente da Sociedade Britânica de Psicanálise, 

perguntando se ele acreditava que sua interpretação de Freud era fidedigna2. Winnicott 

respondeu que mesmo os psicanalistas mais próximos a Freud não entravam em consenso 

sobre como ele pensava pensavam questões importantes da psicanálise. Ele argumentou 

que nós não podemos ler Freud com a mesma experiência que ele tinha quando escreveu. 

Nossa leitura de qualquer autor só faz sentido quando utilizamos nossas experiências e 

fantasias, por isso ninguém pode dizer que sabe exatamente o que Freud quis dizer. Ele 

afirma que cada um lê o pai da psicanálise segundo a própria subjetividade e, por esse 

motivo, o seu Freud seria necessariamente diferente do Freud de quem o questionou. 

Michel Foucault fez uma conferência na Sociedade Francesa de Filosofia em 1969 

que é bem pertinente a essa discussão. Em seu famoso artigo “O que é um autor?”, ele 

questiona os seus colegas sobre os conflitos nas interpretações do pensamento de Marx e 

Freud. Ele se pergunta se os primeiros artigos de Freud são essenciais para entender o 

pensamento freudiano, ou se todos os seus textos são coerentes entre si. Cada autor que 

deseja impor uma interpretação do texto de outro autor tenta instaurar uma discursividade 

                                                            
2 O referido discurso foi comentado muitas vezes por sua esposa Claire Winnicott e por seu discípulo Masud 

Khan. Parte do seu conteúdo pode ser lido em uma carta que Winnicott escreveu para Clifford Scott em 26 

de dezembro de 1956: “I feel odd when in the president’s chair because I don’t know my Freud in the way 

a president should do; yet I do find I have Freud in my bones”. 
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segundo sua própria visão de mundo e seus interesses. “O que é certo, entretanto, é que, 

sem sombra de dúvida, o reexame dos textos de Freud modifica a própria psicanálise, e 

os de Marx, o marxismo” (FOUCAULT, 1983, p. 17). 

Quando proponho um diálogo entre pensadores com perfis diferentes e distantes 

entre si, levo em consideração a coerência entre seus axiomas, suas teorias, a correlação 

entre os seus conceitos e, principalmente, a minha leitura dos autores. Quando optei pela 

pesquisa empírica, recusando-me a limitar essa discussão em um nível puramente teórico 

e abstrato, aceitei a premissa de que as teorias devem ser consonantes com os fenômenos 

observados e não o contrário, que seria peneirar e distorcer a realidade para enquadrá-la 

nas teorias de Honneth e Winnicott. Se muitas vezes eu utilizei outros autores e 

pesquisadores para explicar alguns fenômenos, isso se deve ao fato de que suas teorias 

muitas vezes não deram conta da complexidade do objeto estudado e precisaram ser 

repensadas. 

Os resultados obtidos pelas pesquisas de campo oferecem uma visão mais ampla 

dos problemas enfrentados pelos educadores no cotidiano escolar, evitando ceder para 

criticismos, reducionismos ou otimismos limitantes e opressores. A escolha por pesquisar 

educadores experientes e inexperientes, aumentando consideravelmente o trabalho, tinha 

como objetivo fugir de dois problemas em potencial: pesquisar educandos em início de 

carreira, conhecendo os problemas que eles enfrentam, tornaria os resultados da pesquisa 

mais críticos e desanimadores. Não ofereceria saídas críveis, endossando o já consagrado 

coro dos acadêmicos pessimistas.  

Por outro lado, se a escolha se limita aos educadores experientes, que gozam de 

sucesso e prestígio, ao gosto das psicologias positivas, seriam ignoradas algumas 

situações do cotidiano escolar que os educadores inexperientes enfrentam. As estratégias 

desses educadores seriam vistas como “fórmulas de sucesso” e, no pior dos cenários, os 

resultados poderiam servir como uma arma de opressão contra os que estão em início de 

carreira – conheço essa situação, pois as primeiras coordenadoras da escola onde lecionei 

adoravam utilizar as histórias de Paulo Freire e do Gabriel Chalita para oprimir e 

depreciar os trabalhos dos educadores inexperientes. 

Esta tese não pretende ser tão pessimista como a filosofia de Adorno e 

Horkheimer, nem tão otimista quanto os discursos de Csikszentmihalyi e da psicologia 

positiva. Há um vestígio conservador em minha personalidade que ainda acredita no velho 

conceito aristotélico do meio-termo (meson). Apesar de a pesquisa ter se concentrado nos 
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educadores experientes, os inexperientes serviram como contraponto para identificar os 

problemas, erros e acertos que não se consegue enxergar estudando só uma realidade.  

No primeiro capítulo, faço um levantamento do estado da arte dos trabalhos sobre 

ética na educação. O levantamento bibliográfico de livros, artigos, dissertações e teses 

que se dedicam ao tema apontam as lacunas nas discussões sobre as relações entre 

educadores e educandos que esta tese se propõe a preencher. 

No segundo capítulo, discorro sobre o conceito de ética adotado nesta tese e sua 

relação com os marcos teóricos de referência adotados na pesquisa, explicando os 

principais conceitos utilizados nas teorias de Honneth e Winnicott. 

No terceiro capítulo, descrevo a metodologia utilizada para fazer as pesquisas de 

campo. Explico as adaptações que fiz da Hermenêutica de Profundidade (HP) de John B. 

Thompson, as estratégias de coleta do material e os procedimentos de análise e síntese do 

conhecimento obtido. 

O quarto e último capítulo é dedicado à análise do material coletado durante a 

pesquisa. Ele se subdivide em cinco tópicos. Em 4.1, discorro sobre o primeiro estágio da 

HP, o mapeamento histórico-cultural do universo de pesquisa. Em 4.2, descrevo as 

trajetórias sociais dos educadores pesquisados e relato suas primeiras aulas nas classes. 

Em 4.3, início o segundo e terceiro estágio da HP, pesquisando a construção e 

desconstrução de vínculos afetivos entre os educadores e seus educandos nas primeiras 

semanas de aula por meio de padrões de reconhecimento intersubjetivo ligados ao amor. 

Em 4.4, estudamos o papel das regras no universo escolar e as estratégias que os 

educadores experientes utilizam para conseguir a adesão da classe aos seus valores. Os 

problemas de comportamentos dos educandos serão interpretados segundo os padrões de 

reconhecimento intersubjetivo ligados ao direito. Em 4.5, estudaremos as relações entre 

as relações de solidariedade, práticas pedagógicas bem-sucedidas e processos de 

criatividade. Esse último padrão de reconhecimento fecha as questões relativas ao papel 

da eticidade na estruturação das relações sociais concebidas por Hegel e Honneth. 

Feita a apresentação da tese (object-presenting3), convido os leitores a utilizar e a 

“brincar” com o conteúdo das próximas páginas.  

  

                                                            
3 Inglês: apresentação do objeto. Conceito winnicottiano que faz referência às práticas que envolvem 

apresentar o mundo externo ao bebê (p.ex. falar nomeando ações, objetos, cantando, estimulando 

visualmente, brincando, entre outras estratégias para apresentar um objeto desconhecido) ou ao paciente 

(nomeando situações, investigando emoções, relacionado com o passado, oferecendo insights etc.). 
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1  

O ESTADO DA ARTE 

Ille nihil dubitat qui nullam scientiam habet4 

1.1 O primeiro dia na escola 

 No início do ano letivo nas escolas estaduais da cidade de São Paulo e nas escolas 

particulares de massa5, temos a reunião de docentes em janeiro e, às vezes, a apresentação 

da escola e dos educadores para os pais. Desloquei-me até uma escola na periferia da 

cidade de São Paulo para iniciar minhas pesquisas de campo. 

 Quando cheguei e fui apresentado formalmente a todos os educadores, foi possível 

identificar o novato com muita facilidade, pois sua postura e expressão destoava da 

maioria. Os sinais corporais revelam um misto de ansiedade, nervosismo e esperança. As 

secretárias confirmaram minhas suspeitas. Enquanto os veteranos se fecharam em seus 

grupos e murmuravam, em tom sarcástico, “mais um ano”, o educador novato perguntava 

sobre tudo. 

 Enquanto registrava esses fenômenos, acabei me lembrando da minha primeira 

experiência como educador no ensino médio. Não saberia identificar com clareza o que 

senti anos atrás, afinal, minha memória do começo do ano vinha sempre acompanhada do 

final – as emoções se misturam e ocorre uma dissociação entre afetos e lembranças.  

No intuito de fazer uma sondagem para pedir a colaboração dos educadores, bem 

como obter alguma informação pertinente sobre meu objeto de estudo, fui conversar com 

eles em separado para evitar intervenções ou constrangimentos. Fiz três perguntas 

básicas: Qual é o seu nome? Que matéria você leciona? Como você está encarando o 

começo das aulas? – sempre em tom coloquial, para deixá-los à vontade. As perguntas 

foram suficientes para colher um primeiro material valioso que me ajudou a melhorar o 

recorte do tema e lapidar a pergunta de pesquisa6.   

                                                            
4 Provérbio latino: Nada duvida quem nada sabe. 
5 Por escola particular de massa refiro-me neste texto às escolas privadas destinadas aos filhos da classe 

média proletária ou pequeno-burguesa que economicamente não têm recursos financeiros e capital 

relacional para matriculá-los nas escolas particulares de elite. A organização e o quadro docente dessas 

instituições pouco se diferenciam das públicas estaduais e municipais. Os dados do Exame Nacional do 

Ensino Médio de 2012 e 2013 mostram que o desempenho dessas escolas particulares é similar ou mesmo 

inferior aos ensinos federal, estadual e municipal. Essas escolas se sustentam na ideologia dominante de 

que qualquer tipo de serviço privado é necessariamente melhor que o público (MEUCCI, 2013). 
6 Os relatos dos educadores da Escola Central foram recolhidos na primeira reunião pedagógica do 

semestre, no dia 28 de janeiro de 2014, e na Escola Amarela na reunião do dia 30 de janeiro de 2014. 
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Os discursos dos educadores experientes traziam consigo um misto de desânimo 

pelo fim das férias, queixas por não conseguirem aumentar o número de aulas, mas 

demonstravam satisfação de estarem voltando ao trabalho. Os únicos receios relatados 

eram os primeiros contatos com os educandos considerados indisciplinados, que 

voltariam “elétricos” das férias – esse era o assunto no grupo que já era da casa. Eles 

discretamente apostavam para saber qual dos educadores novos iria desistir de ministrar 

aulas no meio do ano letivo. Infelizmente, não consegui identificar que critérios eles 

utilizaram para deduzir a provável vítima – e no decorrer do ano os palpites se 

cumpriram7. 

 Os relatos dos educadores recém-chegados passavam insegurança e desejo de 

transmitir o conhecimento que aprenderam na faculdade. Em voz baixa, reprovavam a 

falta de entusiasmo dos colegas presentes e se propunham a trabalhar para oferecer uma 

aula melhor, uma educação de qualidade. Queriam mudar a vida dos educandos daquela 

comunidade, libertando aqueles “pobres espíritos” da alienação do sistema e de sua 

condição social precária por meio do conhecimento crítico. Esses relatos sinceros 

apareciam, no final das transcrições, padronizados. Revelavam um repertório comum ao 

campo da pedagogia, muito utilizados nos cursos de licenciatura.  

 

1.2 A educação como espetáculo 

 Um fato curioso é que todos os educadores em início de carreira que entrevistei 

naquele dia mencionaram o filme Sociedade dos poetas mortos (EUA, 1989) – eu mesmo 

assisti à película duas vezes durante minha trajetória na licenciatura. Parece que o 

fantástico personagem principal, John Keating, interpretado por Robin Williams, virou 

um modelo ético e pedagógico de bom educador – imagem alienada segundo A sociedade 

do espetáculo ([1967] 1997) que Guy Debord descortinou. Com o tempo, percebi que 

essas aparentes coincidências de filmes na trajetória das licenciaturas, por mais 

diversificadas que fossem as instituições que formavam esses educadores, eram frutos de 

uma realidade ampliada disseminada pela indústria cultural – menos realidade e mais 

show. O cinema americano mostrou uma perspectiva do problema e criou sua solução. 

                                                            
7 Esse fenômeno ocorreu tanto na Escola Central quanto na Amarela. Os coordenadores e educadores 

experientes tem um habitus escolar tão sensível que conseguem identificar o estilo de aula dos jovens 

educadores, bem como sua futura relação com os educandos e com as escolas. Também não se deve 

descartar o fenômeno social descrito pelo sociólogo Robert K. Merton chamado “Profecia Autorealizável” 

(1979), onde um pré-julgamento positivo ou negativo sobre uma pessoa influencia o grupo social a se 

comportar de uma maneira que induz essa pessoa a se adequar as expectativas positivas ou negativas 

lançadas sobre ela. 
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Tanto o senso comum como a maioria dos educadores pesquisados defendem a 

ideia de uma educação ideal como um “evento espetacular”, não “tedioso”, feito por 

“educadores carismáticos e incríveis”, que “contagiam os alunos e os motivam a estudar 

e a mudar de vida”, sombra das imagens estereotipadas reproduzidas pelos filmes e livros 

motivacionais que tratam de educação.  

O educador deveria ser o centro das atenções? Uma fonte de inspiração e de 

motivação, e os educandos, passivamente, deveriam ser seduzidos para responder aos 

estímulos propostos? Os sucessos comerciais dos cursinhos pré-vestibulares reforçam 

essa imagem da função escolar. O mundo ilusório dos romances pequeno-burgueses se 

objetiva como realidade. Há uma gradativa dissociação na educação entre aquilo que se 

vive na escola e aquilo que se pensa estar vivendo. “O espetáculo em geral, como inversão 

concreta da vida, é o movimento autônomo do não vivo.” (DEBORD, 1997, p. 29) 

Em minhas pesquisas bibliográficas sobre ética na educação, achei um livro 

escrito em tom ensaístico por Claudio Nei Silva e Gabriela Rizo intitulado Ética, 

educação e contemporaneidade. Apesar de não apresentarem pesquisas de campo, ou 

uma discussão teórico-conceitual sobre a sociedade do espetáculo, a sensibilidade dos 

autores captou com clareza esse problema. 

A sala de aula tem se tornado um rito de passagem, uma pirueta no palco 

de um espetáculo de apoteose cada dia menos deslumbrante. Para além 

dos muros penitenciários da escola a vida segue o seu curso normal, 

sem pressa, sob o ritmo dos interesses e circunstâncias de toda ordem 

que não constam nos currículos. É como se nossas crianças mudassem 

de canal toda vez que entrassem na sala de aula, para sintonizar uma 

faixa sem conexão direta com a realidade (SILVA; RIZZO, 2013, p. 

27). 
 

 

Para ilustrar o grau de alienação de alguns porta-vozes da ética 

na educação, cito o livro Professores e professauros (2007), escrito por 

Celso Antunes, obra presente em toda biblioteca de escola pública e 

particular que visitei e que muitas vezes se encontra visível na sala dos 

professores. O autor foi nomeado Membro da Associação 

Internacional pelos Direitos da Criança Brincar (Unesco) e 

Embaixador da Educação (OEA)8. Pelo título do livro já se pode 

deduzir que o tema proposto é “ética na docência” e que existe um modelo correto de 

                                                            
8 Celso Antunes não possui um Currículo Lattes. As informações foram retiradas de seu website. Disponível 

em: <http://www.celsoantunes.com.br/pt/celso_curriculum.php> Acesso em: 8 dez. 2014. 

http://www.celsoantunes.com.br/pt/celso_curriculum.php
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bom professor e um modelo muito ultrapassado – na capa há um dinossauro de óculos 

segurando um livro, em frente ao quadro-negro, fazendo clara alusão aos “maus 

professores”. 

O livro começa pedindo para o leitor entrar em uma fantasia para poder 

compreender o problema da educação. Estratégia que em si já é bem reveladora da 

dissociação que estou criticando. Gostaria de propor aqui uma breve reflexão sobre a 

introdução do primeiro capítulo: 

Que se imagine uma outra galáxia e, nesta, um planeta habitado. Com 

civilização bem mais antiga que a da Terra, apresenta um progresso 

material e moral bem mais avançado que o nosso. Nesse planeta, um 

pesquisador resolve conhecer um pouco sobre como se desenvolve a 

educação em um mundo habitado, agora bem mais atrasado, e que se 

chama Terra. Valendo-se da notável tecnologia que sua avançada 

cultura alcançou, disfarça-se em estudante terráqueo [...] Para 

diferenciar profissionais assim tão díspares, chama o primeiro de 

“professores” e o segundo de “professauros”, por identificar, nestes 

últimos, formas de pensamento comum ao período Cretáceo, dominado 

pelos grandes dinossauros. Segue, extraído desse original relatório, 

algumas diferenças essenciais entre os dois. 

 

Quanto ao ano letivo que se inicia: 

 

Para os professores, uma oportunidade ímpar de aprender e crescer, um 

momento mágico de revisão crítica e decisões corajosas; para os 

professauros, o angustiante retorno a uma rotina odiosa, o eterno repetir 

amanhã tudo quanto de certo e errado se fez ontem (2007, p. 13). 
 

O livro de Antunes retrata de maneira estereotipada uma imagem do educador 

reproduzida pelo senso comum no campo da educação – uma fantasia preconceituosa, 

totalmente desconexa da realidade cotidiana que enfrentam os docentes. Alguns 

pedagogos, porta-vozes de um discurso moralista, parecem viver em um mundo cercado 

pelos muros das universidades e acreditam que os seus títulos acadêmicos os colocam 

muito à frente dos atrasados educadores que trabalham nos ensinos fundamental e médio. 

A maior prova da desconexão entre a crítica de Antunes e aquilo que acontece nas 

escolas é sua percepção do que ocorre no início do ano letivo: os educadores experientes 

que reclamavam do angustiante retorno à rotina eram os que conseguiam inovar as aulas 

e motivar os educandos a estudar; já os novatos que estavam motivados chegaram ao final 

do semestre desanimados, com baixa credibilidade entre os educandos e, em alguns casos, 

pedindo afastamento ou licença psiquiátrica.  
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1.3 A alienação dos afetos 

Outra vertente que discute o papel moral do educador tem como representante 

acadêmico Gabriel Chalita, famoso secretário da Educação de São Paulo entre os anos de 

2003 e 2007. Um dos livros que marcam sua posição no campo, Educação: a solução 

está no afeto (2001), defende sua teoria sobre a “pedagogia do amor” – ele sustenta a 

ideia de que o desenvolvimento cognitivo do educando deve ser feito concomitantemente 

com seu desenvolvimento emocional.  

Sua tese central, a importância do amor na relação ensino-aprendizagem, não é 

tão original como o autor insinua. Podemos encontrar a mesma ideia nos trabalhos sobre 

educação em pensadores consagrados como Epicuro, J. J. Rousseau e Paulo Freire. 

Porém, a ausência de uma investigação empírica deixa perguntas sem resposta em sua 

obra: O que ele entende por amor entre educadores e educandos? Como se constituem os 

vínculos afetivos em sala de aula? Mesmo não deixando essas questões muito claras, ele 

pede para que os educadores amem seus educandos por amar. Um pretenso amor que deve 

alimentar os educandos e retroalimentar o educador – possivelmente um amor mecânico, 

racional, já que não podemos deliberar se vamos amar ou odiar uma pessoa. Chalita 

sugere uma educação da seguinte forma: 

Trata-se apenas de um novo olhar para esse universo a ser descortinado. 

Um olhar de afeto, um olhar amoroso. Educação e afeto! O ato de 

educar não pode ser visto apenas como depositar informações nem 

transmitir conhecimentos. Há muitas formas de transmissão de 

conhecimento, mas o ato de educar só se dá com afeto, só se completa 

com amor (CHALITA, 2001, p. 7). 

 

A educação não pode ser mero instrumento do conhecimento para fins 

de competitividade. A educação não pode ser reducionista em nenhum 

aspecto; deve ser ampla, na direção da formação de seres humanos 

completos, críticos e participativos, na direção da construção da 

cidadania (CHALITA, 2001, p. 50). 
 

Quando li o axioma “o ato de educar só se dá com afeto, só se completa com 

amor”, deduzi que, para Chalita, não deve existir educação no ensino a distância, pois os 

educadores e educandos não se conhecem pessoalmente. Seria o autodidata um narcisista 

ou um ser de outro planeta, como cogitou Antunes? A filosofia afetiva do autor ganha 

força e adesão entre os gestores escolares por conta do seu estilo literário, da sua proposta 

romântica e do viés moralista de suas obras. Seu texto é poético e idílico, propõe reflexões 

interessantes, mas suas propostas éticas não são pertinentes enquanto parâmetro na 

licenciatura, nem mesmo servem como referencial para entender os conflitos vividos 

pelos educadores na sala de aula.  
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As contradições das concepções de práticas pedagógicas defendidas por escritores 

como Antunes e Chalita se tornam evidentes em rankings do Enem. Segundo o relatório 

de 2012, as sete escolas que mais pontuaram no Estado de São Paulo, “Objetivo, Vértice, 

Anglo, SEB-COC, Móbile, Santa Cruz e Bandeirantes”9, consideradas pelo senso comum 

como instituições de excelência, são todas escolas tradicionais, conteudistas/bancárias, 

povoadas de “professauros” e de afetos nada amorosos como “pressão” e “competição”. 

Esse fato não indica que essas escolas estejam certas em suas práticas, ou que sirvam de 

modelo, mas que as teorias citadas que tentam explicar os problemas de baixo 

desempenho escolar são questionáveis quando comparadas com escolas de alto 

desempenho. O livro de Chalita até coloca esse problema em questão, “A escola que tem 

por objetivo ser uma fábrica de mentes para o vestibular não terá preparado ninguém para 

a vida” (2001, p. 50), o que é questionável, pois esse modelo de ensino está alinhado com 

o modelo de vida econômica ditado pelo mercado. O autor também não oferece uma 

alternativa – o que indiretamente ajuda a corroborar a eficiência das escolas pautadas pelo 

objetivo do vestibular. 

 Há movimentos sociais como os sindicatos e partidos políticos que tentam 

instrumentalizar os discursos éticos dos educadores por meio da ilusão de uma suposta 

importância social. Perguntas como “por que precisamos respeitar os professores?” são 

respondidas com frases do senso comum: “para construir um Brasil mais desenvolvido, 

mais justo, com oportunidade para todos”10 (MEC), ou, “toda pessoa que trabalha com 

educação, seja na educação infantil, ensino fundamental ou Ensino Superior, está 

ajudando a formar cidadãos que construirão a sociedade em que vivem”11 (Editora Abril).  

 Nos mercados editoriais estadunidense e brasileiro um livro com esse tipo de 

discurso tornou-se popular, Um bom professor faz toda a diferença, escrito pelo docente 

americano Taylor Mali. O autor ficou famoso após escrever um texto em defesa da 

docência depois que um amigo advogado disse que somente um desqualificado se 

sujeitaria a trabalhar como professor recebendo um salário ruim. Assim, ele decidiu 

escrever uma apologia ao oficio da docência, relatando que os educadores são 

responsáveis por formar os outros profissionais e que sua grande contribuição não estaria 

                                                            
9 Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/infograficos/2013/11/26/confira-a-nota-da-sua-escola-no-

enem-2012.htm>. Acesso em: 12 nov. 2014. 
10 Disponível em: <http://sejaumprofessor.mec.gov.br/index.php> Acesso em: 18 jan. de 2015. 
11 Disponível em: <http://educarparacrescer.abril.com.br/zigzigzaa/materias/a-importancia-do-professor-

na-sociedade.shtml>. Acesso em: 18 jan. de 2015. 
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no conteúdo ministrado, mas na capacidade de fazer os seus educandos superarem as 

dificuldades e desafios inerentes ao processo de aprendizagem. 

A coisa mais importante que um professor pode almejar é estimular os 

alunos a se aplicarem ao estudo. Alguns profissionais conseguem esse 

feito por meio de orientação e encorajamento, ao passo que outros se 

valem do medo e da intimidação. Eu poderia dizer que ambas as 

estratégias são formas de amor. Simplificando, os melhores professores 

são aqueles para quem você vai estudar e se esforçar como louco porque 

quer que eles te admirem como aluno (MALI, 2013, p. 17). 
 

 Na contramão das propostas relacionadas aos escritos de Gabriel Chalita, há 

grupos sociais conservadores na mídia12 e nas escolas que defendem uma postura ética 

mais austera do educador em relação aos educandos. Acreditam que a escola é um lugar 

para socializar o corpo e a mente, um espaço onde o humanamente correto é preparar os 

educandos para os desafios de uma sociedade exigente e competitiva. O educador deve 

ser muito exigente em relação ao seu educando, sempre impondo novos desafios e 

dificuldades. 

A matéria em si não é a verdadeira lição que você quer que os alunos 

assimilem; a verdadeira lição é aprender a persistir mesmo quando a 

matéria é difícil e confusa. Quando o estudante vier com aquela 

pergunta inevitável “Quando é que vamos precisar usar isso na vida 

real?”, responda sem medo: “Nunca” (MALI, 2013, p. 19). 
 

Um outro livro muito popular que segue a linha da austeridade docente foi escrito 

pelo administrador de empresas estadunidense Doug Lemov, Aula nota 10: 49 técnicas 

para ser um professor campeão de audiência (2011). Um detalhe interessante é que o 

título original é Teach like a champion: 49 techniques that put students in the path to 

college (Ensinar como um campeão: 49 técnicas para colocar seus alunos no caminho da 

faculdade). Os editores brasileiros, ao mudar propositalmente o título, falseiam o sentido 

do livro – ao contrário do que pensa o senso comum brasileiro, o autor americano não 

esta preocupados com a satisfação dos educandos, nem defende aulas “espetaculares”.  

Patrocinado pela Fundação Lemann, o livro de Lemov é distribuído para 

educadores dos ensinos públicos estadual, municipal e privado na cidade de São Paulo. 

Suas técnicas para o sucesso incluem “Puxe mais” (técnica 3), “Sem desculpas” (técnica 

5), “Planeje em dobro” (técnica 10), “Tempo de espera” (técnica 25), “Rotina de entrada” 

(técnica 28), “Faça agora” (técnica 29), “Voz de comando” (técnica 38) – todas as 

                                                            
12 Programas policiais com Cidade Alerta (TV Record) e Brasil Urgente (TV Bandeirantes) assumem 

discursos que cobram castigos e ações disciplinares para transformar os educandos em “homens de bem”.  
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“regras” são autoritárias, típicas da escola conservadora, desprezando qualquer tipo de 

interesse ou audiência dos educandos. 

O problema dos livros estadunidenses citados reside em dois pontos cruciais. 

Primeiro, as posturas baseadas na ameaça da nota baixa ou da reprovação não funcionam 

em uma sociedade em que não há uma cultura da reprovação e um apoio moral dos pais 

às exigências educacionais requeridas pelos educadores. A “importância” e a 

“onipotência” do educador não existem de fato. Segundo, muitas estratégias de coação 

sugeridas ou implícitas nesses discursos esbarram em problemas jurídicos. Em geral, 

nota-se um nítido conflito de valores sobre o papel da educação para o autor americano e 

para os educadores brasileiros. 

 

1.4 O mito da incompetência 

 Por que livros desse gênero são levados a sério nas escolas que pesquisei? Por que 

vendem tanto entre os educadores? O que existe de comum entre eles? Esses discursos 

canalizam a responsabilidade de todos os envolvidos (educandos, pais, coordenadores, 

Estado) para o educador. O universo acadêmico assimilou essa ideia, que se popularizou 

no senso comum. É como se os problemas éticos da docência se resumissem a duas 

causas: desempenho do estudante e comportamento. 

Lembro-me de um episódio que ocorreu no início da minha licenciatura, quando 

cursei a disciplina de didática. Um colega de grupo questionou a docente sobre os 

problemas de comportamento dos educandos que ele e outros colegas enfrentavam nos 

estágios monitorados e no exercício do magistério – ele pediu ajuda, queria técnicas ou 

indicações bibliográficas para solucionar esse problema. O desconforto da docente gerou 

longos segundos de silêncio, até que proferiu sua resposta em um tom tenso: “Não existe 

indisciplina, o que existe é professor incompetente”. Apesar de absurda, essa era uma 

resposta “padrão”. Eu a escutei em outras disciplinas, como psicologia da educação, 

práticas escolares e metodologia do ensino de filosofia. 

Muitos acadêmicos13 afirmam que educadores mal preparados em sua formação 

universitária, ou seja, que não dominam plenamente os conhecimentos ministrados em 

suas matérias, geram aulas desinteressantes, pobres de conteúdo e acabam propiciando 

processos de indisciplina.  

                                                            
13 Compartilham dessa tese acadêmicos importantes como Stela C. B. Piconez, Nilson José Machado e os 

ex-secretários de educação de São Paulo Herman Voorwald, Paulo Renato de Souza e Rose Neubauer. 
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Contra o argumento da “incompetência docente”, é preciso ressaltar que toda 

associação entre “fracasso escolar” e “indisciplina” com a falta de preparo do educador 

carece de fundamento empírico ou estatístico. Denise Trento Rebello de Souza, em suas 

pesquisas etnográficas em escolas e nos centros de formação continuada de professores, 

aponta que os problemas escolares têm três protagonistas: o educador, os pais e os 

educandos (SOUZA, 2006). Toda tentativa de tornar o educador um bode expiatório das 

mazelas educacionais resulta na piora dos quadros educativos, pois além de não 

sensibilizar pais, educandos e políticos sobre suas responsabilidades, não oferece uma 

estratégia pedagógica eficaz para resolver os problemas. 

 A pesquisadora também critica o moralismo na avaliação da prática docente e 

ressalta a importância de se entender os contextos sociais e institucionais para poder 

refletir sobre os valores e práticas adotados por cada educador. 

[...] nossas análises indicam que as propostas recentes de formação 

contínua dos educadores, desenvolvidas pelas SE14, têm tomado os 

professores individualmente e isolados de seu contexto de trabalho, 

considerando os profissionais mal qualificados que precisam ser mais 

bem treinados. As escolas, seus contextos sociais e institucionais, bem 

como as condições concretas de ensino que cada escola concreta 

oferece, não têm sido consideradas como elementos importantes que 

fornecem o tecido ao processo de mudança pelo qual se espera que os 

professores passem. (SOUZA, 2006, p. 488). 

 

Esta perspectiva social do despreparado, da falta de seriedade na profissão, não é 

um fenômeno atual, nem exclusivo do Brasil. Theodor Adorno, em seus textos sobre 

educação, já apresentava uma percepção social negativa da profissão de educador na 

Europa no início do século XX. Em seu famoso texto Tabus acerca do Magistério ([1965] 

2010), ele escreve: “De uma maneira inequívoca, quando comparado com outras 

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

transmite um clima de falta de seriedade” (2010, p. 99). 

Os educadores do magistério público, por trabalharem diretamente com os filhos 

das classes operárias e mais pobres, é “contaminado” pelas associações simbólicas 

socialmente degradantes que a ideologia capitalista destina a essas classes. Segundo 

Adorno, esse preconceito de classe já aparece nos documentos do período feudal Por esse 

motivo os educadores do ensino básico recebem associações como “bravos”, “mal 

amados”, “vagabundos”, “oportunistas” e “fracassados”. O filósofo ressalta que tal 

                                                            
14 SE é uma abreviação utilizada pela autora para se referir à Secretaria da Educação. 
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associação preconceituosa não ocorre com educadores do ensino superior, que trabalham 

diretamente com a elite do país.  

Numa complementariedade peculiar parece encontrar-se o inabalado 

prestigio do professor universitário, apoiado inclusive em estatísticas. 

De um lado, o professor universitário como a profissão de maior 

prestigio; de outro, o silencioso ódio em relação ao magistério de 

primeiro e segundo graus; uma ambivalência como esta remete a algo 

mais profundo. Na mesma ordem de questões situa-se a proibição do 

título de "professor"15, negado na Alemanha pelos docentes 

universitários aos docentes do segundo grau (hoje chamados de 

Stuãicnràte, algo como "conselheiro de estudos"). (2010, p. 101) 

 

1.5 As contradições entre teoria e prática 

Nas pesquisas de campo que realizei, conheci educadores formados em boas 

universidades, com títulos stricto sensu, aprovados em concurso, que não conseguiam 

ministrar suas aulas satisfatoriamente. Mesmo propondo cursos criativos, muitos desses 

educadores não despertavam o interesse e a empatia de seus educandos. Também 

encontrei educadores com uma formação questionável ou inadequada16, sem o domínio 

culto da língua portuguesa, ministrando aulas simples e com total participação e 

motivação da classe. Ao pesquisar o cotidiano escolar rapidamente, damo-nos conta de 

que não há uma relação direta entre a formação do docente e seu manejo didático. 

Presenciei educadores dedicados e idealistas serem desrespeitados pelos 

educandos, como também vi profissionais que faltam muito gozarem de boa estima pela 

comunidade. Não existem evidências empíricas de que a formação do educador impacte 

diretamente na qualidade das relações em sala de aula. Lembrei-me de ter feitos vários 

cursos com doutores respeitados no meio acadêmico, com publicações e reconhecimento, 

que ministravam aulas desinteressantes. Também lembro-me de ter estudado com 

docentes que não tinham tanto prestígio e publicações, mas que despertavam muito 

interesse sobre os temas que ensinavam.   

 Outro problema que muitos acadêmicos no campo da educação condenam nos 

educadores é a falta de um planejamento de aula ou de curso (ANTUNES, 2007; 

GANDIN, 2006; SCARPATO, 2012, 2013). No mundo ideal que os especialistas em 

educação construíram, os planos de aula garantem maior eficiência no processo de ensino-

                                                            
15 Assim como no alemão, as línguas inglesa e francesa também negam aos educadores do ensino básico a 

denominação de professor aos educadores do ensino básico. Em inglês esses educadores são chamados de 

“teacher” e em francês “instituteur” ou “éducateur”. 
16 Por formação inadequada, refiro-me aos professores que lecionam disciplinas incompatíveis com sua 

formação, como é o caso de professores de história que ensinam filosofia, ou arquitetos que ensinam 

matemática, ou profissionais da área da saúde que ensinam biologia. 
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aprendizagem. Porém, no mundo real das escolas públicas e privadas de massa, esse é um 

tema bem delicado. Atualmente as salas de aula do ensino médio em São Paulo contam 

com muitas particularidades que não são levadas em consideração, tais como educandos 

com problemas físicos (surdos, cegos etc.), mentais (esquizofrênicos, autistas, hiperativos 

etc.) e estudantes que chegaram no ensino médio sem saber ler e escrever. Diante de um 

quadro tão plural e adverso, cabe uma pergunta: como preparar uma aula para educandos 

tão heterogêneos?  

Acompanhei um educador que lecionava inglês desde o seu primeiro dia de aula 

em uma escola no centro da cidade. Experiente e bem quisto pela comunidade, era motivo 

de orgulho para a direção e uma fonte de inspiração para muitos educandos. Sua didática, 

experiência e feeling o ajudavam a conduzir suas aulas com sucesso. Ele trabalhava com 

um só tema e não tinha um plano de aula elaborado. Em cada sala de ensino médio ele 

tentava se adaptar aos educandos que não tinham domínio da língua portuguesa 

(apresentavam problemas com leitura e escrita), ao mesmo tempo que tentava interagir 

com um deficiente auditivo e com um estudante portador da Síndrome de Down. 

Perguntei ao educador se os coordenadores ou a Secretaria da Educação lhe ofereciam o 

devido suporte e ele respondeu que não. Mesmo com todos esses problemas, e sem um 

plano de aula, a sua disciplina é um sucesso.  

 

1.6 A ética que reside na indisciplina 

 Nas pesquisas bibliográficas sobre a ética na docência, percebi que as discussões 

acadêmicas com preocupações empíricas circulavam em torno de um núcleo temático: a 

indisciplina. Assim como os estudos sobre ética, o tema da indisciplina escolar é pouco 

estudado, apesar de sua importância. Ao consultar o Banco de Teses da Capes17, constatei 

que há somente 67 dissertações e teses sobre esse tema entre os 16.900 trabalhos 

cadastrados no campo da educação. O último trabalho depositado sobre indisciplina foi 

feito em março de 2012. Não há registro de grupos de pesquisa ativos que se dediquem a 

esse assunto no CNPq.  

Porém, encontrei alguns pesquisadores de referência que eventualmente se 

dedicam ao tema, como Julio Gropa Aquino e Leandro Lajonquière, da Faculdade de 

Educação, e Yves de La Taille, do Instituto de Psicologia, todos ligados à Universidade 

de São Paulo. Eles afirmam que o grande problema em se abordar a “indisciplina” e a 

                                                            
17 Disponível em: <http://bancodeteses.capes.gov.br/>. Os dados apresentados neste capítulo foram 

coletados de minha última pesquisa, em 18 dez. 2014. 
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“ética” em sala de aula reside em duas variáveis – esses objetos de pesquisa são 

intrinsecamente interdisciplinares e necessitam de uma cuidadosa pesquisa de campo. 

Julio Gropa Aquino, organizador do livro Indisciplina na escola, expõe com clareza esse 

problema: 

Por que tomar, a partir de agora, a relação professor-aluno como foco 

conceitual no que se refere aos encaminhamentos da problemática 

disciplinar? 

Porque não é possível conceber a instituição escola como alguém ou 

aquém da relação concreta entre seus protagonistas. Ao contrário, a 

relação instituída/instituinte entre professor e aluno é a matéria-prima a 

partir da qual se produz o objeto institucional (AQUINO, 1996, p. 49). 

 

A postura desse acadêmico é totalmente consonante com os pressupostos teóricos 

desta tese, pois colocamos a relação entre educador e educando como o centro do 

problema estudado. O processo educativo oferecido pelas instituições de ensino se 

estabelece na mediação entre quem ensina e quem aprende. Essa mediação independe dos 

recursos utilizados para transmitir o conhecimento: aula presencial, EaD, livro, software, 

vídeo etc. Como todo produto cultural, os processos de transmissão de conhecimento 

necessitam da mediação simbólica. É preciso uma relação de signos entre quem ensina e 

quem aprende – no caso da escola, entre o educador e seu educando. É justamente sobre 

essa relação, e não sobre os seus agentes, que deve se pautar este tipo de pesquisa. 

 O texto de Julio G. Aquino também revela que o bom andamento das aulas exige 

uma conduta dialógica para se negociarem os valores em sala de aula. Essa postura de 

humildade contra a indisciplina, baseada na ação de escutar os educandos, aceitá-los 

como parte primordial da função magistral e ser capaz de negociar valores e estratégias 

didáticas, é o alicerce da ética docente.  

Esta guinada na compreensão e no manejo disciplinar vai requerer, 

enfim, uma conduta dialógica por parte do educador, pois é ele quem 

inaugura a intervenção pedagógica. E não há possibilidade de ação 

docente sem agradecimentos de diferentes tipos, uma vez que não se 

trata de um trabalho solitário; muito pelo contrário. Em suma, o ofício 

docente exige a negociação constante, quer com relação às estratégias 

de ensino ou de avaliação, quer com relação aos objetivos e até mesmo 

aos conteúdos preconizados – sempre com vistas à flexibilização das 

delegações institucionais e das formas relacionais. 

Isso não significa render-se às demandas imediatas do aluno, mesmo 

porque, muitas vezes, elas não são sequer formuladas. Significa, no 

entanto, assumir o aluno como elemento essencial na construção dos 

parâmetros relacionais que a ambos envolve, posto que da definição 

destes parâmetros depende a assunção do contrato que deve balizar a 

relação – condição sine qua non para a ação pedagógica (AQUINO, 

1996, p. 53-54). 
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Uma questão pertinente sobre a indisciplina, levantada pelo psicólogo Yves de La 

Taille, é o prejulgamento moral que se faz dos educandos sobre seu comportamento em 

sala de aula. Essa reflexão também pode ser estendida aos educadores. Uma classe bem-

comportada, que teoricamente pode ser julgada como “educada” e “virtuosa”, pode 

esconder medos e receios. A juventude nazista, com todo o seu preconceito, violência e 

ódio, era disciplinada e polida. E sobre a polidez, André Comte-Sponville faz uma bela 

observação: “Se a polidez é um valor, o que não se pode negar, é um valor ambíguo, em 

si insuficiente – pode encobrir tanto o melhor, como o pior” (COMTE-SPONVILLE, 

1999, p. 8). Por outro lado, os atos de indisciplina também podem indicar uma reação 

contra injustiças sofridas.  

Toda moral pede disciplina, mas toda disciplina não é moral. O que há 

de moral em permanecer em silêncio horas a fio, ou fazer fila? Nada, 

evidentemente. Portanto, ao abordar a questão da disciplina pela 

dimensão da moralidade, não estou pensando que toda disciplina seja 

condenável moralmente falando, nem que o aluno que segue as normas 

escolares seja necessariamente um amante das virtudes (pode ser 

simplesmente movido pelo medo do castigo ou achar ser mais 

“lucrativo” não enfrentar professores e bedéis). Mais ainda, certos atos 

de indisciplina podem ser genuinamente morais: por exemplo, quando 

um aluno é humilhado, injustiçado e se revolta contra as autoridades 

que o vitimizam (TAILLE, 1996, p. 19). 

 

1.7 Desrespeito e resistência docente 

Os primeiros problemas éticos do nosso objeto de pesquisa se encontram no 

próprio sistema educacional da rede pública e os primeiros atos de desobediência provêm 

dos educadores. Apesar das críticas que a acadêmica faz ao papel do Estado na educação, 

no campo da ética poucos pesquisadores se atentam para o tratamento injusto dado aos 

educadores, e problemas afetam diretamente a qualidade da sala de aula. 

Na pesquisa de campo realizada, deparei-me com uma situação na qual a diretora 

de uma escola na periferia e sua coordenadora viviam reclamando do comportamento de 

um educador que ensinava matemática. Ele estava havia quatro anos naquela escola, mas 

não acompanhei as suas aulas. A reclamação consistia no fato de ele se abster de dar duas 

aulas para o terceiro ano do ensino médio às quintas-feiras. Sempre faltava naquele dia, 

mas às segundas e terças comparecia regularmente para ministrar todas as aulas. Ele pedia 

para os educandos da quinta-feira assistirem à última aula da terça, junto com outra classe, 

para anotarem o conteúdo. As docentes de biologia e português reclamavam que seus 

educandos de terça faziam revezamento para cursar matemática. As coordenadoras 

também esbravejavam por causa das aulas vagas de quinta-feira.  
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 Depois de uma discussão na sala dos professores, resolvi conversar com esse 

educador. Ele relatou que a Secretaria de Educação (SE) distribuiu suas aulas em três 

escolas distantes entre si e longe de sua residência. Às quintas-feiras ele tem três aulas na 

escola mais perto de casa e outras quatro aulas na parte da tarde em outra escola longe da 

que estávamos. Ele pediu para a SE concentrar suas aulas em uma só escola ou em duas 

próximas, mas não conseguiu. Também pediu para a diretora daquela escola tirar suas 

aulas de quinta-feira, mas não pôde ser atendido por causa da falta de quadros. Ele pensou 

como um economista e percebeu que estava em um trade off: se corresse para dar as duas 

aulas da quinta-feira provavelmente não chegaria a tempo da primeira aula e, mesmo 

chegando, gastaria por dia R$ 12 de transporte, mais um lanche (média de R$ 5), levaria 

três horas e meia para se deslocar entre as escolas e receberia R$ 18 de pagamento 

semanal do Estado – ganharia somente R$ 1 por todo o esforço. Ele concluiu que receber 

aquele valor atentava contra sua dignidade e que não poderia ser responsabilizado pelos 

problemas estruturais do Estado. Ele percebeu que sua situação era imoral e por isso não 

colaborava com o sistema. Ele escolheu uma postura de resistência. Porém, para as 

estatísticas do governo, ele é só mais um “quadro problemático”, um “vagabundo” que 

não quer dar aula.  

 

1.8 Como repensar a ética docente? 

A maioria dos trabalhos que se propõe a discutir a ética na docência é moralista18, 

ou seja, se preocupa em impor os valores pedagógicos e políticos do autor como 

parâmetros inquestionáveis. Por exemplo, a pedagogia afetiva de Chalita, assim como o 

livro Educação e ética, de Jorge Johann, têm como referência valorativa o catolicismo. 

Ambos lamentam a fluidez dos valores da sociedade de consumo e defendem um retorno 

aos valores divinos na educação como estratégia de ordem e plenitude. 

Quanto mais seus talentos forem multiplicados, tanto mais haverá de se 

completar como ser humano, cuja vocação só se plenificará totalmente 

no infinito, em Deus. Portanto, compreendendo-se a educação como a 

tarefa de construção de seres humanos cujas possibilidades não 

precisam se submeter a limitações, ela se constituirá numa prática plena 

e plenificidadora enquanto for iluminada, cada vez mais, pelas luzes da 

ética (JOHANN, 2009, p. 99). 

 

                                                            
18 Nesta tese empregamos o conceito de moralista para designar a atitude de julgar a ação de terceiros 

segundo os próprios valores éticos. Nesse caso, a forma como Antunes e Chalita criticam os professores 

segundo suas próprias convicções e valores. 



34 
 

Assim como Chalita e Johann, há muitos educadores com formação religiosa que 

defendem direta ou indiretamente a aproximação desses valores religiosos com a 

educação. Os valores religiosos oriundos do catolicismo fundaram nosso sistema de 

ensino. A Companhia de Jesus, ordem criada pelo Vaticano em 1534 para centralizar a 

difusão de conhecimento e combater o avanço protestante, fundou as primeiras 

instituições de ensino em nosso País. “A principal marca da influência jesuítica na 

formação da cultura brasileira está na tradição religiosa de ensino, que perdura até o 

século XIX” (ARANHA, 1989, p. 123). Ainda hoje nossas concepções sobre educação 

são marcadas por traços remanescentes dessa herança jesuítica, como justificar os estudos 

para obtenção de um título social, ou ainda, valorizar a oratória em detrimento da leitura 

e da pesquisa. 

As recentes pesquisas em história da educação nas décadas de 1960 e 1970 

mostram como a Igreja Católica, por meio da CNBB, dirigiu ativamente muitos dos 

programas educacionais brasileiros tanto no governo do presidente João Goulart quanto 

no governo ditatorial do general Castelo Branco (ALVES, 2014). A forte presença de 

escolas e universidades católicas também é fator importante para explicar o sucesso dos 

discursos morais judaico-cristãos nos dias de hoje. 

Outra corrente ideológica oriunda do liberalismo econômico, que briga pelo 

direito de se fazer valer como um valor educacional, é o pragmatismo. O livro Educação 

e ética (2006), escrito por Neide Melo Silva, defende que os educadores devem se 

preocupar com os desafios que serão enfrentados pelos educandos fora da escola – o 

exercício da cidadania, a liberdade de escolha e a preocupação com o meio ambiente. 

Acadêmicos como Neide Silva acreditam que os educadores devem trabalhar com metas 

e desafios, sempre focando em objetivos concretos como “vestibular” ou “concurso”, por 

exemplo. Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram pensados dentro desse ideário. 

Ao se contrapor com o ensino tradicional dos jesuítas, os educadores liberais se 

preocuparam em oferecer uma aprendizagem contínua em detrimento do ensino 

conteudístico. A Escola Nova, idealizada por Anísio Teixeira, preocupava-se com uma 

educação que desse maior ênfase aos processos de conhecimento e não ao saber pronto e 

decorado (ARANHA, 2006). Porém, é preciso ressaltar que a tendência tecnicista 

implantada pela ditadura civil-militar para abolir a autonomia de pensamento do 

educando e adestrá-lo para funcionar dentro do modelo empresarial também tem suas 

origens no pragmatismo (ARANHA, 2006). 
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Na disputa pelos valores éticos no campo da educação, também encontramos os 

marxistas, como Celso Vasconcelos (1997) e Achilles Delari Junior (2013), que se 

preocupam em denunciar as mazelas do ensino bancário delatado por Paulo Freire, bem 

como em descortinar a alienação do capital e a luta de classes. O bom educador é aquele 

que conduz seus educandos para a emancipação. 

Propomo-nos pensar quais valores morais seriam centrais para a 

perspectiva histórico cultural, filiada à história de lutas da classe 

trabalhadora e ao ideário marxista. Valores cuja materialização e 

aperfeiçoamento se constituem como sua meta, sem a qual nenhum 

método de estudo ou intervenção pode ser criticamente definido 

(DELARI JUNIOR, 2013, p. 47). 

 

Muitos teóricos marxistas da educação que escrevem sobre o papel do docente na 

relação ensino-aprendizagem se dizem filiados ao pensamento de Paulo Freire. Em seus 

discursos sobre os problemas escolares, criticam os educadores por supostamente 

adotarem o sistema bancário, por punirem os educandos que não se adaptam ao sistema, 

além de chamarem a atenção para a falta de afetos do educador para com seus educandos. 

Preocupam-se mais com discursos moralizantes do que em entender o cotidiano escolar. 

Porém, as releituras que fiz da Pedagogia do oprimido mostram um Paulo Freire 

menos tirânico em suas críticas e mais sensível à relação educador-educando – 

praticamente o oposto do que lemos e escutamos dos pedagogos que se intitulam seus 

porta-vozes. Em seu texto, fica nítido que o docente também é vítima do sistema. 

Educação dialógica não é adaptar as apostilas ou o conteúdo do vestibular utilizando 

exemplos cotidianos do educando, nem deixá-los fazer aquilo que querem. 

Daí que, para esta concepção como prática da liberdade, a sua 

dialogicidade comece, não quando o educador-educando se encontra 

com os educandos-educadores em uma situação pedagógica, mas antes, 

quando aquele que se pergunta em torno do que vai dialogar com estes 

(FREIRE, 1987, p. 47). 

 

O princípio da educação está no diálogo fundante do próprio curso, na conversa 

em que educadores e educandos se apresentam, em que dizem o que esperam um do outro, 

em que se fundamentam as relações dialógicas. Não existe ação dialógica ou possibilidade 

de encontrar temas geradores adequados quando tanto o educador quanto o educando são 

constrangidos pela agenda bancária das empresas de ensino, do sistema apostilado ou do 

Enem. Na sociedade do consumo, em que o acúmulo é uma virtude, o conhecimento deve 

ser empilhado e não assimilado. É preciso um tempo para que o educador e o educando 

se conheçam, flertem entre si, possam ter segurança de falar sobre os seus mundos antes 
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que o educando se sinta seguro e confiante para viajar no mundo que o educador vai lhe 

oferecer.  

Nosso papel não é falar ao povo sobre nossa visão de mundo, ou tentar 

impor a ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa. Temos de estar 

convencidos de que a sua visão do mundo, que se manifesta nas várias 

formas da sua ação, reflete a sua situação no mundo, em que se 

constitui. A ação educativa e política não pode prescindir do 

conhecimento crítico dessa situação, sob pena de se fazer bancária ou 

de “pregar” no deserto. 

Por isto mesmo é que, muitas vezes, educadores e políticos falam e não 

são entendidos. Sua linguagem não sintoniza com a situação concreta 

dos homens a quem falam. E sua fala é um discurso a mais, alienado e 

alienante (FREIRE, 1987, p. 49). 

 

Dentre todos os grandes teóricos da educação, Paulo Freire foi quem melhor 

abordou a ética da perspectiva do reconhecimento, do papel do amor como primeira 

instância constituinte das relações de eticidade. Os afetos gerados em sala de aula, 

manifestos ou recalcados, vão determinar os enlaces que sustentam as relações sociais e 

a possibilidade de uma mútua construção dos valores nas relações entre educador e 

educando. 

Sendo o fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo. Daí que 

seja essencialmente tarefa de sujeitos e que não possa verificar-se na 

relação de dominação. Nesta, o que há de patologia de amor: sadismo 

em quem domina; masoquismo nos dominados (FREIRE, 1987, p. 44). 

 

Muitas das produções moralizantes no campo da educação se inscrevem nas 

minhas observações sobre Guy Debord: há uma dissociação entre o mundo escolar vivido 

pelos educadores e o mundo escolar que os acadêmicos descrevem para nós. A educação 

vive um conflito de meganarrativas: a vida desordenada, difícil e deserotizada que nos 

entristece de um lado; e de outro o discurso acadêmico ordenado e lógico, mas que não 

retrata os principais fenômenos e conflitos inerentes ao cotidiano escolar – frustrando 

assim seus porta-vozes (os pedagogos e educadores recém-formados). A 

espetacularização midiática, que também não retrata o universo escolar, oferece 

parâmetros de “escolas ideais” e bodes expiatórios para explicar os problemas: 

ineficiência estatal, educadores ruins, menores criminosos e excesso de estudantes pobres 

em sala de aula – espetáculo dramático legitimado pelo senso comum.  

A ineficiência acadêmica em explicar o que ocorre na sala de aula, aliada aos 

falsos problemas levantados pelos “especialistas” e pela mídia, explicam por que cada 

vez mais os economistas têm se tornado secretários de educação, reitores e especialistas 

para explicar os “fracassos escolares” e propor reformas “neoliberais”.  
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Esta tese defende um retorno à origem dos problemas: as relações 

educador/educando em sala de aula. As estratégias de reconhecimento, os espaços 

potenciais, o encontro das subjetividades, os contextos histórico-culturais e as 

manifestações criativas são os fenômenos que utilizaremos para entender os problemas 

enfrentados pelos educadores e propor reflexões éticas pertinentes aos desafios na relação 

ensino-aprendizagem. 
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2 

EM BUSCA DO RECONHECIMENTO 

Veritatis simplex oratio19 

Constatando que os especialistas em educação citados abordam os problemas 

éticos em sala de aula segundo suas orientações ideológicas, oferecendo valores que 

transcendem as relações cotidianas e que deveriam servir de parâmetro sobre o certo e o 

errado, propomos uma crítica a esse modelo. As abordagens estritamente teóricas são 

legítimas e promovem reflexões sobre as práticas docentes, porém resvalam em dois 

problemas que considero importantes: primeiro, acredito que essas reflexões nem sempre 

exprimem os reais desafios do cotidiano escolar e raramente são úteis para os educadores. 

Segundo, as críticas desses especialistas desconsideram que as reflexões éticas não são 

individuais, mas que a nossa consciência e nossos valores são moldados por meio das 

relações nos espaços sociais – nesse caso, com os educandos em sala de aula. 

Há poucos trabalhos de ética que se preocupem em estudar a criação dos vínculos 

afetivos e morais entre o educador e o educando. E esses não analisam as estratégias 

conscientes e inconscientes que possibilitam o bom relacionamento em sala de aula ou a 

capacidade de um docente de fazer valer seus valores éticos e pedagógicos. 

O conceito de ética tem origem na palavra grega ethos, que significa relativo aos 

costumes (CUNHA, 2010). O termo “moral”, do latim moralis, era uma tradução do 

conceito de ethos. Os filósofos gregos e latinos tinham consciência de que nosso 

julgamento sobre aquilo que achamos correto ou errado provém de nossa trajetória 

familiar e da educação recebida pela comunidade. 

Definir como empregaremos o conceito de ética é uma tarefa muito complexa. 

Mikhail Bakhtin, em seu livro Marxismo e filosofia da linguagem, atentou-nos para o fato 

de que as classes sociais lutam pela interpretação legítima de um conceito, 

“Consequentemente, em todo signo ideológico confrontam-se índices de valor 

contraditório. O signo se torna a arena onde se desenvolve a luta de classes” (BAKHTIN, 

2002, p. 46). Dada a importância social conferida ao tema “ética”, por ser um potencial 

19 Provérbio latino: A verdade dispensa a oratória. 
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instrumento simbólico de coação, toda tentativa de definição invariavelmente nos levará 

a uma estratégia de dominação baseada na forma como esse conceito interpreta o mundo. 

Quando uma tese faz juízos éticos de algum fenômeno, por mais imparcial que o 

autor tente ser, sua avaliação será historicamente datada e socialmente engajada. Esse fato 

não torna trabalhos em humanas menos científicos, pois Thomas Kuhn demonstrou que 

o desenvolvimento das ciências exatas e biológicas, apesar de gozarem de um certo grau 

de autonomia, estão imersas em contextos econômicos e políticos que propiciam seu 

desenvolvimento ou estagnação – serviam para reforçar visões de mundo defendidas 

pelas classes dominantes ou para subverter as ordens vigentes para atender uma nova 

classe em ascensão (KUHN, 1998).  

Uma das concepções mais comuns sobre ética, presente no discurso de biólogos, 

psicólogos comportamentalistas e ramos mais positivistas do direito, compara o ser 

humano com outros animais da natureza. O filósofo basco Fernando Savater nos oferece 

uma concepção simples dessa perspectiva em seu livro Ética para meu filho: 

Resumindo, ao contrário de outros seres, animados ou inanimados, nós 

homens podemos inventar e escolher, em parte, nossa forma de vida. 

Podemos optar pelo que nos parece bom, ou seja, conveniente para nós, 

em oposição ao que nos parece mau e inconveniente. Como podemos 

inventar e escolher, podemos nos enganar, o que não acontece com os 

castores, as abelhas e as térmitas. De modo que parece prudente 

atentarmos bem para o que fazemos, procurando adquirir um certo 

saber-viver que nos permita acertar. Esse saber-viver, ou arte de viver, 

se você preferir, é o que se chama de ética (SAVATER, 1996, p. 31). 

 

Para Savater, o exercício da ética se sustenta em um pensamento crítico sobre os 

valores – e, por valores éticos, entendemos serem como devemos julgar as ações 

humanas. Diferente do comportamento instintivo dos animais, a ética pressupõe um 

mínimo de liberdade para decidirmos questões importantes sobre nossas vidas – nesse 

sentido, a concepção de Savater difere do existencialismo e do liberalismo econômico por 

acreditar em uma margem limitada de escolhas possíveis, mas também se distancia das 

filosofias deterministas, como as de algumas correntes marxistas que defendem um 

materialismo histórico-cultural-econômico que compromete o exercício da liberdade. 

Minha crítica ao pensamento de Savater reside na sua postura atomística em 

relação aos principais dilemas éticos, ou seja, muitas vezes ele concebe o ser humano 

como um ser individualista, preocupado em satisfazer seus desejos e em se autopreservar. 

Ele ignora que os problemas éticos surgem das relações sociais, na alteridade, 

transferindo assim os conflitos éticos para uma suposta consciência subjetiva. Por esse 
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motivo eu me limito a utilizar a sua explicação sobre o papel da ética, mas propondo 

alguns ajustes que considero pertinentes. 

 

2.1 Crítica ao atomismo 

O marco teórico de referência que utilizo é a teoria social de Axel Honneth. Esse 

filósofo tece seu pensamento retomando um axioma do jovem Hegel, “para poder 

fundamentar uma ciência filosófica da sociedade, era preciso primeiramente superar os 

equívocos atomísticos a que estava preso o direito natural moderno” (HONNETH, [1992] 

2003, p. 38). O equívoco atomístico a que ele se refere são as concepções individualistas, 

em que cada homem luta contra o ambiente para fazer prevalecer os seus desejos ou para 

evitar a dor. Essa visão de mundo se baseou nas teorias sociais de Thomas Hobbes, que 

marcou toda a modernidade, como observou o cientista político Crawford Brough 

MacPherson ([1962] 1979). O pensamento social dominante na modernidade tentou 

explicar o mundo a partir do indivíduo. O homem se tornou o centro gravitacional de suas 

perguntas e respostas. Vemos essa orientação de sociedade, que gira em torno das 

potencialidades construtivas e destrutivas do sujeito no positivismo jurídico, no 

liberalismo, na sociologia da Escola de Chicago e na psicanálise de Sigmund Freud. 

A filosofia social moderna pisa a arena num momento da história das 

ideias em que a vida social é definida em seu conceito fundamental 

como uma relação de luta por autoconservação; os escritos políticos de 

Maquiavel preparam a concepção segundo a qual os sujeitos individuais 

se contrapõem numa concorrência permanente de interesses, não 

diferentemente de coletividades políticas; na obra de Thomas Hobbes, 

ela se torna enfim a base de uma teoria do contrato que fundamenta a 

soberania do Estado. Ela só pudera chegar a esse novo modelo 

conceitual de uma “luta por autoconservação” depois que os 

componentes centrais da doutrina política da Antiguidade, em vigor até 

a Idade Média, perderam sua imensa força de convicção (HONNETH, 

2003, p. 31). 

 

Para Honneth, todo pensamento sobre a sociedade deve levar em consideração o 

axioma proposto por Hegel e que foi legitimado pelos pais da sociologia, Marx, Durkheim 

e Weber, de que os fatores históricos e culturais formam a consciência do sujeito, e não 

o contrário (HONNETH, 2003). Acreditar que a sociedade é constituída de uma 

comunidade de homens não tem fundamento histórico. No campo da educação, o 

pensador Lev Vigotski também compartilha este axioma em suas reflexões sobre a 

formação do homem: 

[...] do mesmo modo que a vida de uma sociedade não representa um 

único e uniforme todo, e a sociedade ela mesma é subdividida em 

diferentes classes, assim também, não pode ser dito que a composição 
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das personalidades humanas representa algo homogêneo e uniforme em 

um dado período histórico, e a psicologia tem que levar em conta o fato 

básico que a tese geral que foi formulada agora mesmo, só pode ter uma 

conclusão direta, confirmar o caráter de classe, natureza de classe e 

distinções de classe que são responsáveis pela formação dos tipos 

humanos ([1924] 1994, p. 89). 

 

Tomando por princípio que a consciência é socialmente condicionada pela cultura 

e ambas são marcadas pelo período histórico em que se constituem, pode-se concluir que 

a percepção que cada pessoa tem de si mesma e dos outros é construída pela trajetória 

social. Uma pessoa se torna aquilo que dizem sobre ela. Os afetos são um reflexo daquilo 

que o grupo social sente por nós – a identidade se forma na alteridade (HONNETH, 2013). 

Nesse ponto reside uma diferença muito importante entre as teorias sociais 

modernas influenciadas por Hobbes, que considera o conflito como uma tentativa de fazer 

prevalecer os próprios interesses e a autopreservação; a teoria marxista, que o estabelece 

nas lutas de classe; e a teoria de Honneth, segundo o qual o conflito surge do desrespeito 

a uma das três formas de reconhecimento: amor, direito e solidariedade. É preciso 

esclarecer que a teoria de Honneth se contrapõe à teoria hobbesiana, mas não à teoria 

marxista – a luta de classes estaria inscrita na luta pelo direito (HONNETH, [1989] 2012), 

como justiça salarial e dignidade nas relações laborais, por exemplo. 

Nossa tentativa de uma fenomenologia empiricamente controlada das 

formas de reconhecimento já deixou claro que nenhum dos três 

domínios da experiência pode ser exposto de maneira adequada sem 

tomar referência a um conflito internamente inscrito: sempre esteve 

inserida na experiência de uma determinada forma de reconhecimento 

a possibilidade de uma abertura de novas possibilidades de identidade, 

de sorte que uma luta pelo reconhecimento social delas tinha de ser a 

consequência necessária (HONNETH, 2003, p. 256). 

 

2.2 A influência do homo economicus 

Muitos teóricos influenciados pela concepção atomística da natureza humana 

concebem o homem como um animal egoísta que está em um eterno conflito com a 

sociedade para fazer prevalecer os seus desejos e a sua própria vida. Essa visão 

equivocada do homem se tornou culturalmente dominante por meio da concepção 

econômica liberal do homo economicus. 

Essa concepção de homem se tornou hegemônica por meio das teorias econômicas 

de Adam Smith contida em dois livros importantes: A teoria dos sentimentos morais 

([1759] 1999) e A riqueza das nações ([1776] 1996). Ele concebe a natureza humana 

como racional e interesseira, ou seja, baseada em uma luta pela satisfação dos próprios 

interesses – uma essência abstrata que transcende a história e a cultura. O egoísmo 
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característico da natureza humana, baseado em seu desejo lógico de aumentar o próprio 

prazer e diminuir a dor, nos condiciona a viver em sociedade – pois cada um, buscando 

os próprios interesses, faz prosperar o coletivo. 

Dê-me aquilo que eu quero, e você terá isto aqui, que você quer – esse 

é o significado de qualquer oferta desse tipo; e é dessa forma que 

obtemos uns dos outros a grande maioria dos serviços de que 

necessitamos. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou 

do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles 

têm pelo seu próprio interesse. Dirigimo-nos não à sua humanidade, 

mas à sua autoestima, e nunca lhes falamos das nossas próprias 

necessidades, mas das vantagens que advirão para eles. Ninguém, a não 

ser o mendigo, sujeita-se a depender sobretudo da benevolência dos 

semelhantes. Mesmo o mendigo não depende inteiramente dessa 

benevolência. Com efeito, a caridade de pessoas com boa disposição 

lhe fornece tudo o de que carece para a subsistência. Mas embora esse 

princípio lhe assegure, em última análise, tudo o que é necessário para 

a sua subsistência, ele não pode garantir-lhe isso sempre, em 

determinados momentos em que precisar. A maior parte dos desejos 

ocasionais do mendigo são atendidos da mesma forma que os de outras 

pessoas, através de negociação, de permuta ou de compra (SMITH, 

1996, p. 74). 

 

Encontramos essa concepção de natureza humana nas principais teorias 

utilitaristas de Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Bentham, em seu clássico livro 

Introdução aos princípios da moral e da legislação ([1789] 1979), inicia o seu clássico 

texto sobre a ética utilitarista afirmando que: “A natureza humana colocou o gênero 

humano sob o domínio de dois senhores soberanos: a dor e o prazer. Somente a eles 

compete apontar o que devemos fazer” (1979, p. 3). No século XX liberais ortodoxos da 

Escola Austríaca, como Friedrich Hayek, desenvolvendo as bases da escolha racional, e 

Ludwig von Mises, com sua praxeologia, radicalizaram a concepção de homo 

economicus ignorando todos os avanços nas ciências sociais e psicológicas que refutavam 

todos os pressupostos de suas teorias.  

A difusão sobre essa concepção egoísta do ser humano trouxe consequências para 

o campo da educação. Mesmo com os avanços significativos trazidos por teóricos como 

Vigotski e Freire, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs)20 e a maioria dos livros 

de pedagogia que tratam de ética ainda transmitem uma visão do educando como um ser 

autônomo, racional e egoísta, transferindo a culpa pelo “fracasso escolar” para a sua 

                                                            
20 As bases dos Parâmetros Curriculares Nacionais definem como principal competência “inserir o jovem 

na sociedade civil e no mercado de trabalho”, como se em algum momento de sua existência um jovem 

pudesse se encontrar fora da sociedade ou do mercado. O documento também enfatiza a importância de 

uma inserção cultural, o que só podemos pressupor que o estudante concebido pelo Estado é um ser racional 

que se encontra fora do contexto cultural, visão consonante com a concepção de homo economicus. 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/blegais.pdf>. Acesso em: 20/5/2015. 
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pessoa ou para o educador. Os problemas de desempenho e de comportamento ainda são 

atribuídos aos indivíduos e não ao contexto histórico cultural ou aos processos 

inconscientes de subjetivação. 

A ideia do homo economicus disseminada pela filosofia moderna teve tamanho 

impacto na cultura dos séculos XIX e XX que acabou sendo incorporada em várias teorias 

que discordam desse axioma. O individualismo da psicanálise freudiana, a interpretação 

marxista de que a luta entre as classes estava ligada à autopreservação, bem como o 

modelo gnosiológico da antropologia kantiana estavam presos a essa concepção, assim 

como as teorias de Adorno, Horkheimer e Habermas – Honneth considerou esses 

equívocos como o “déficit sociológico da teoria crítica” (HONNETH, 2001, p. 55).  

Na tentativa de repensar a ética dentro da concepção sociológica de sociedade, 

partindo das contribuições do fato social de Émile Durkheim e do espirito ético de Max 

Weber, Honneth vai buscar no Princípio da filosofia do direito do jovem Hegel uma 

concepção de ética que pode nos ajudar a entender a complexidade dos dilemas atuais. 

 [...] Hegel quer dizer somente que toda teoria filosófica da sociedade 

tem de partir primeiramente dos vínculos éticos, em cujo quadro os 

sujeitos se movem juntos desde o princípio, em vez de partir dos atos 

de sujeitos isolados; portanto, diferentemente do que se passa nas 

doutrinas sociais atomísticas, deve ser aceito como uma base natural da 

socialização humana um estado que desde o início se caracteriza pela 

existência de formas elementares de convívio intersubjetivo 

(HONNETH, 2003, p. 43). 
 

 Toda essa discussão filosófica sobre a natureza social da ética tem relação direta 

com a nossa discussão sobre a educação. Quando os autores citados no primeiro capítulo 

nos propõem refletir sobre as práticas docentes desvinculadas das relações com os 

educandos, eles estão pensando a ética segundo uma concepção atomística. Esquecem 

que “ser educador” é “ser” diante de um educando que o constitui enquanto entidade. 

Tanto o educador quanto o educando só existem em correlação, visto que a consciência-

de-si é em-si e para-si, pois necessita atingir a sua verdade pelo reconhecimento de outra 

consciência-de-si e se torna idêntica por meio da exclusão do outro (HEGEL, 1997). Os 

autores que direcionam suas críticas às práticas pedagógicas do educador pressupõem que 

ele seja capaz, por si mesmo, de operar mudanças concretas no seu comportamento e em 

seus valores. 

 Hegel atribui muito de sua concepção de ética e sociedade à filosofia de 

Aristóteles, que já ensinava, por meio do conceito de hábito (hexis/habitus), que nosso 

caráter e nossas virtudes são formados pelas convivências sociais e práticas morais que 
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se originaram na infância (HEGEL, 2007). Para ambos os filósofos, a ética é um projeto 

de vida em sociedade, uma trajetória, e não um simples discurso da consciência. O aspecto 

autônomo de nossas escolhas foi explicado com clareza por Aristóteles: 

Portanto, somente uma pessoa totalmente insensata poderia deixar de 

perceber que as disposições (hexis/habitus)21 de nosso caráter são o 

resultado de uma determinada maneira de agir. […] De maneira 

idêntica, as pessoas injustas ou concupiscentes poderiam de início ter 

evitado essas formas de deficiência moral, e, portanto, são injustas ou 

concupiscentes voluntariamente. Agora, porém, que elas são assim, já 

não lhes é possível deixar de sê-lo (ARISTÓTELES, 2001, p. 58). 

 

Nossos valores e a habilidade de nos relacionarmos com as outras pessoas fazem 

parte de nós antes de termos consciência de que eles existem. Eles não podem mudar por 

si só, pois são construções sociais que envolvem mais agentes. Assim também acontece 

na docência – o uso contínuo de certas estratégias didáticas consolida nossos valores e 

identidade perante os educandos. Fazem parte de um contexto social. Por isso, sermões 

sobre aquilo que se considera certo ou errado na prática do educador não são a melhor 

estratégia de mudança. 

Contra o discurso do ineditismo radical nas estratégias didáticas, a pesquisa de 

campo de Marilda Silva sobre o habitus do professor e do educando corrobora as 

observações feitas até o presente momento. A pesquisa feita em escolas de Araraquara 

mostra o papel do habitus escolar na dinâmica dos agentes.  

Afirmamos: a natureza do ensino na sala de aula é constituída por uma 

estrutura estável, porém estruturante, isto é, uma estrutura estável e não 

estática, que denominamos habitus professoral (SILVA, 2005, p. 153).  
 

Esse habitus didático reflete-se na postura do educador veterano em sala de aula 

– seus gestos, o tom de voz, a maneira como conduz a aula. Durante a pesquisa, a autora 

percebeu que educadores experientes de diversas disciplinas tendiam a seguir um padrão, 

“levantavam-se, abriam o livro, impostavam a voz e liam o conteúdo” (SILVA, 2005, p. 

158). Manifestavam diversos gestos entendidos e aceitos pelos educandos, e estes 

correspondiam em comportamento. “Os alunos, por sua vez, quando o professor dizia que 

ia explicar o conteúdo, colocavam o corpo em posição mais ereta, olhando para ele com 

atenção e ficavam em silêncio” (SILVA, 2005, p. 158).  

A consequência sofrida pela falta desse habitus, ou a sua recusa pelos educadores 

em início de carreira, apresentava problemas imediatos na sala de aula. “A disciplina em 

                                                            
21 Os termos em grego foram retirados da edição bilíngue grego/espanhol, traduzida e organizada por Maria 

Araújo e Julián Marías. 
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sala de aula é o problema mais sério percebido pelos educadores iniciantes, os quais não 

conseguem explicitar as regras e procedimentos para a classe” (SILVA, 2005, p. 159). O 

processo de ensino envolve discursos, textos e a harmonia entre o habitus de ensinar que 

é intimamente ligado ao habitus de aprender. Essa observação pedagógica retoma outra 

aristotélica, “O sucesso da lição depende dos hábitos do auditório. De fato, nós 

apreciamos que os demais empreguem uma linguagem que nos seja familiar. [...] O 

costume favorece o conhecimento” (ARISTOTELES, 1965, p. 45). 

Essa concepção grega do homem zoon politikon (animal social) faz com que Hegel 

retome a filosofia grega para repensar os problemas da filosofia moderna. Por esse motivo 

o filósofo alemão começa a pensar o corpo social como um estado de totalidade ética, 

como nas cidades-Estados gregas. 

Hegel adapta um conceito de Aristóteles da filosofia natural e reelabora um 

axioma fundamental para a sua filosofia social: a sociedade é lógica e cronologicamente 

anterior aos homens (HEGEL, 1997; 2007). Em outras palavras, primeiro existe o corpo 

social que dá existência aos homens – renunciando, assim, à teoria de que toda sociedade 

surge de um contrato ou pacto entre indivíduos em prol dos benefícios da convivência. A 

família não é mais um conjunto de indivíduos ligados por um contrato, mas uma célula 

social que integra os homens ao Estado por vias da experiência ética. 

Alguns filósofos especialistas em idealismo alemão ou em marxismo podem 

questionar minha leitura de Hegel e as relações que faço com Aristóteles ou com a 

sociologia, acusando-me de “heresia” ao transformar o pensamento hegeliano em 

empirista. Tenho plena consciência de que Hegel é um idealista e que tinha pouco apreço 

aos conhecimentos vinculados ao mundo material. Os textos hegelianos utilizados nesta 

tese não servem como uma exegese de seu pensamento. Eles são utilizados para 

estabelecer metadialogos e metacríticas com os pensadores contemporâneos citados nesta 

tese, leitores igualmente singulares das obras de Hegel e que se dedicaram ao fenômeno 

da eticidade e do reconhecimento. 

 

2.3 Eticidade 

 Para entendermos o cerne do pensamento ético dentro do sistema hegeliano, do 

qual teóricos como Honneth, Charles Taylor e Nancy Fraser se fundamentam – cuja 

discussão teórica Donald Winnicott incorpora –, precisamos ter clareza sobre aquilo que 

esses filósofos conceituam de “eticidade” (Der Sittlichkeit). Para tanto, ao abandonarmos 

as teorias atomistas, também precisamos abandonar a ideia de que os seres humanos só 
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podem alcançar sua mais completa existência moral por meio de um acordo entre nossos 

interesses e as necessidades do corpo social, discurso que permeia muitas concepções de 

éticas no campo da educação, como visto no primeiro capítulo. 

 Precisamos entender que o homem não ingressa como membro do corpo social, 

mas ele é a própria objetivação do corpo social. Os homens já são membros da sociedade 

antes mesmo de nascerem. “A comunidade é uma incorporação do Geist, e uma 

corporificação mais total, mais substancial do indivíduo. Essa ideia de uma vida subjetiva 

que está além do indivíduo tem sido a fonte de grande parte da resistência à filosofia de 

Hegel” (TAYLOR, 2005, p. 110). 

 Essa noção hegeliana de ética foi ignorada nos centros acadêmicos no século XX 

por três fatores: primeiro, por considerarem erroneamente a eticidade como uma noção 

nazifascista que pretendia sacrificar o indivíduo e sua liberdade em nome da sociedade 

(TAYLOR, 2005). Segundo, por contrariar a essência da teoria ética marxista que se 

limitava ao conflito de classes (HONNETH, 2002). Terceiro, por desconstruir os 

fundamentos do pensamento utilitarista, liberal e neoliberal dominantes no pensamento 

filosófico anglo-saxão (HONNETH, 2002; TAYLOR, 2005). 

 Não podemos pensar a ética como uma reflexão racional em essência, mas como 

corporeidade em forma de habitus. Nossos valores morais precedem nossa consciência 

simbólica; eles se tornam uma “segunda natureza” por meio da socialização que constitui 

a eticidade. Para Hegel, a filosofia não ensina as pessoas a serem éticas, mas a lapidar as 

noções de certo ou errado, criticando as respostas prontas do senso comum.  

Antes de ser tornar um educador, os candidatos à docência já têm uma vasta 

informação sobre aquilo que é considerado certo ou errado em sua profissão. Durante sua 

trajetória social na escola e na licenciatura aflora uma eticidade, uma noção cultural de 

como deve ser sua relação com os educandos.  

 

2.4 A ética se situa no conflito 

 Um ponto de convergência entre a teoria atomista de Hobbes e as teorias sociais 

de Hegel e Marx é a importância do conflito nas dinâmicas sociais. Os hobbesianos 

acreditam que o Estado de Natureza é palco de uma guerra de todos contra todos e que o 

Contrato Social regula os conflitos sociais delegando ao Estado o monopólio da violência 

física – as leis morais e jurídicas se articulam para evitar esses conflitos. Na outra ponta, 

os marxistas defendem que toda sociedade está assentada em uma luta entre as classes 

detentoras dos meios de produção e riqueza e as classes que vendem sua força de trabalho. 
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A ética seria uma construção ideológica da superestrutura que tem como intuito mascarar 

as relações de dominação, omitir os conflitos sociais e naturalizar as relações de 

exploração e dominação. 

 Honneth compartilha da posição hegeliana de que todas as formas de 

reconhecimento pressupõem um “conflito internamente inscrito” (2002, p. 256); por esse 

motivo, ele propôs uma gramática moral dos conflitos sociais. Essa posição o diferencia 

de seu mentor, Jürgen Habermas. A crítica ao abstracionismo sistêmico de conciliação 

entre o “sistema” e o “mundo da vida” habermasianos se volta para o fundamento de toda 

ação social: o conflito – por esse motivo, Honneth se interessa pela experiência de 

desrespeito social, de um ataque à identidade pessoal ou coletiva capaz de suscitar uma 

ação que busque restaurar relações de reconhecimento mútuo ou desenvolvê-las em outro 

nível (HONNETH, 2002). 

 No relacionamento entre “pais e filhos”, segundo Hegel, ocorre uma relação 

recíproca universal e de formação dos homens. Tanto os pais quanto os filhos se 

reconhecem reciprocamente como seres amantes e emocionalmente carentes. Por isso ele 

define o amor como um ser-si-mesmo em um outro (HEGEL, 1997; 2007), pois é preciso 

que as relações sociais possuam um equilíbrio que permita ao ser amado sofrer a 

experiência paradoxal de ser autônomo e ao mesmo tempo estar ligado ao outro na 

relação. O amor do filho se expressa no constante conflito entre sua busca por identidade 

e liberdade, ao mesmo tempo em que ele se esforça para ser aceito e fazer parte das 

restrições da família.  

O filósofo, com um pensamento inovador e na contramão de sua época, diz que a 

figura materna é a responsável por criar nossos primeiros vínculos sociais e de eticidade. 

Dela [esposa/mãe] possui a imóvel intuição e o sentimento subjetivo 

correspondente à moralidade objetiva na família, onde a mulher 

encontra aquele destino substancial que ao amor familiar exprime as 

disposições morais.  

Nota – É assim que, numa das suas mais sublimes representações, a 

Antígona de Sófocles, o amor é expresso, antes de tudo, como a lei da 

mulher. É a lei da substancialidade subjetiva sensível, da intrinsecidade 

que ainda não alcançou a sua plena realização, a lei dos deuses antigos, 

dos deuses subterrâneos, a imagem de uma lei eterna que ninguém sabe 

desde quando existe, e que representa, em oposição à lei manifesta, a 

lei do Estado. Essa oposição é a oposição moral suprema, portanto a 

mais essencialmente trágica. Nela são individualizadas a feminilidade 

e a virilidade (HEGEL, 1997, p. 155). 

 

A figura materna, e não a paterna, teria, de algum modo, a capacidade de nos unir 

ao mundo social e da ética por meio das relações afetivas. Quando Honneth retoma a 
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leitura do jovem Hegel, percebe as relações de proximidade entre as teorias do filósofo e 

a psicanálise. Freud, em seus Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, afirmava que 

os nossos vínculos sociais e a nossa moralidade advêm de nossas experiências na infância 

(FREUD, 2003b), e assim aponta a origem da formação do caráter nos primeiros anos de 

nossa existência – suprindo, portanto, algumas lacunas no pensamento ético de Hegel. 

Porém, o problema da psicanálise freudiana está em sua concepção atomística da luta 

infantil pela satisfação das pulsões. Por esse motivo, Honneth abandona as teorias 

freudianas comuns às primeiras gerações da Escola de Frankfurt, tão caras a Erich 

Fromm, Hebert Marcuse, Adorno e Horkheimer, e toma como referência o pensamento 

psicanalítico neofreudiano de Winnicott. 

Segundo Zeljko Loparic, a teoria winnicottiana promove uma mudança 

paradigmática nas teorias da psicanálise freudiana. “Ao se livrar da teoria freudiana das 

pulsões, Winnicott abandonou também a busca do prazer como princípio determinante da 

vida humana” (LOPARIC, 2007, p. 41). Na teoria do amadurecimento, fica claro que o 

desenvolvimento emocional não se estrutura na busca pelos prazeres orais, anais ou 

fálicos, mas na busca pela presença e confiança dos outros para satisfazer as necessidades 

egoicas – especialmente na fase de dependência absoluta e relativa entre a mãe e o bebê. 

O que realmente está em jogo é a confiança na relação mãe-bebê, no vínculo emocional 

que os une, para além dos desejos sexuais. 

Enquanto a psicanálise tradicional estuda o psiquismo humano – 

concebido metapsicologicamente (especulativamente) como um 

aparelho movido a pulsões dirigidas para os objetos (o papel central da 

relação objetal sendo a satisfação) –, a winnicottiana jamais se distancia 

da “relação” factual indivíduo-ambiente, o indivíduo sendo 

caracterizado pela tendência para o amadurecimento e o ambiente, 

investido do papel de facilitador dessa tendência (LOPARIC, 2007, p. 

34). 

 

Para Winnicott, a luta psíquica mais importante para um bebê é a capacidade de 

adquirir seu verdadeiro Self, ou seja, sua capacidade de ter gestos espontâneos e ideias 

pessoais. “O gesto espontâneo é o Self verdadeiro em ação. Somente o Self verdadeiro 

pode ser criativo e se sentir real” (WINNICOTT, 2008b, p. 135). No começo da vida, os 

bebês estão em estado de simbiose corporal e psíquica com suas mães, uma unidade que 

é difícil diferenciar. Aos poucos os bebês se percebem como seres humanos autônomos e 

começam seu processo de independência, sem comprometer os vínculos com a mãe 

cuidadora. Depois eles buscam a sensação de unidade corporal, a sensação de serem 
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desejados pelo olhar de outro, integrados em um Self que lhes possibilite operar 

satisfatoriamente no mundo. 

A jornada rumo ao amadurecimento psicológico, intelectual e ético do ser humano 

necessita de um primeiro auxílio oferecido pela sociedade: a figura materna/cuidadora. É 

a adaptação da mãe às necessidades do bebê que o torna capaz de ter uma experiência de 

onipotência perante o mundo que o cerca, como se tudo aquilo que ele sente fizesse parte 

dele. A mãe suficientemente boa22 percebe o sentimento de onipotência do bebê e o aceita, 

sem questioná-lo sobre sua ilusão. 

A formulação da questão indica que desde o início Winnicott concebeu 

o processo de amadurecimento infantil como uma tarefa que só através 

da cooperação intersubjetiva de mãe e filho pode ser solucionada em 

comum: visto que ambos os sujeitos estão incluídos inicialmente, por 

meio de operações ativas, no estado do ser-um simbiótico, eles de certo 

modo precisam aprender do respectivo outro como eles têm de 

diferenciar-se em seres autônomos (HONNETH, 2003, p. 165). 

 

2.5 O amor fundamenta a eticidade 

Segundo o jovem Hegel, há três formas de garantir o reconhecimento (Die 

Anerkennung): o afeto (amor), a cognição (direito) e a estima (solidariedade). A primeira 

forma, a afetiva, está no início de toda socialização e tem como origem o amor parental 

(HONNETH, 2003). Na relação de pais e filhos, ambos se reconhecem como seres 

amorosos e emocionalmente carentes da presença do outro. Afinal, não há filho sem que 

haja pais que cuidem e os reconheçam como um ser, tampouco os pais não podem existir 

sem um filho – sem os filhos, os pais regridem para a posição de casal. Há uma 

dependência relativa na relação entre pais e filhos.  

A primeira forma de reconhecimento, o amor (Die Liebe), é o princípio 

constituidor de toda eticidade, pois possui um movimento contínuo de conflito e 

reconciliação na relação entre pais e filhos. Há um primeiro conflito, em que os filhos 

lutam para ser reconhecidos como diferentes dos pais ou da totalidade da família. Uma 

busca pela subjetivação e personificação em uma área da vida que o núcleo familiar tenta 

manter (por exemplo, um estilo de roupa evangélico). O processo natural desse conflito 

será a reconciliação, ou seja, aceitar a singularidade do filho e incluí-lo na totalidade da 

relação amorosa. A luta do filho para se diferenciar dos pais é essencialmente paradoxal, 

                                                            
22 Por mãe suficientemente boa, Winnicott faz referência às mães que buscam se adaptar às necessidades 

do bebê recém-nascido. Essa ideia também se contrapõe à noção de uma mãe ideal, que renega sua vida 

para se dedicar integralmente ao seu bebê. A mãe suficientemente boa respeita o Self de seu filho e o ajuda 

em seu gesto criativo, gerador da experiência de onipotência (1990; 2005a; 2008b). 
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pois ele busca sua autonomia ao mesmo tempo que almeja sua inclusão na estrutura 

familiar. O amor é o vínculo que nos permite pertencer ao grupo. 

Graças ao amor, os homens podem resolver um paradoxo importante: o conflito 

existente entre a busca pela autonomia, pela individualidade, ao mesmo tempo que 

necessitam se manter como parte homogênea e integrante do grupo de pessoas de que 

gostam. O grupo, por sua vez, também enfrentará os conflitos de aceitar pessoas 

diferentes ou de ter de reelaborar sua própria identidade. Na adolescência, esses conflitos 

primevos afloram com força e tanto os pais quanto os educadores deparam com conflitos 

que exigem uma tentativa de agregar diferenças e reformular relações. 

O limite entre os gestos de autonomia e a necessidade de se sentir pertencente será 

dado pelo amor, ou melhor, pela sensação de reprovação das pessoas que se importam 

com ele. Toda nossa tentativa de mudança, de diferenciação, esbarra nos sentimentos de 

culpa e rejeição em relação ao amor – e podemos considerar essa dinâmica amorosa como 

o centro nevrálgico da ética. 

A comunicação sutil, vitalmente importante, do tipo mãe-lactante 

antecede o estágio ao qual comunicações verbais podem ser 

acrescentadas. Este é o primeiro princípio da educação moral: educação 

moral não é substituta para amor. De início o amor só pode ser 

efetivamente expresso em termos de cuidado com o lactente e com a 

criança, o que para nós significa prover um ambiente favorável ou 

suficientemente bom, o que significa para o lactente a oportunidade de 

evoluir de forma pessoal de acordo com a gradação contínua do 

processo de maturação (WINNICOTT, 2008b, p. 92). 

 

 É justamente nesse tema, em que Hegel e Winnicott se encontram em suas teorias 

éticas, que ocorre outro ponto de distanciamento das psicanálises freudiana e lacaniana. 

Tantos os Três ensaios sobre a sexualidade [1905] quanto o Mal-estar na cultura [1930], 

escritos por Freud, enfatizam claramente o papel paterno na construção do superego, ou 

seja, a figura paterna é vista como a instância psíquica de castração das pulsões e 

ordenadora do mundo social dentro de casa. J. J. Lacan criou o conceito de nome-do-pai 

baseado nas leituras de Freud, acrescentando que esse nome é um suporte da função 

simbólica que relaciona sua pessoa à figura da lei e da realidade. Para ambos, o Complexo 

de Édipo é o ritual histórico e psíquico que consolidaria a ética por meio da submissão 

das leis paternas, o respeito ao nome-do-pai. Freud e Lacan enxergam a mãe como um 

objeto de prazer e por vezes sabotadora da ética paterna. 

 As teorias de Winnicott não refutam a importância do pai no amadurecimento das 

funções éticas, nem seu importante papel na busca pela autonomia, muito menos 

desqualifica o Complexo de Édipo. Ele defende que o desenvolvimento moral surge logo 
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nos primeiros meses de vida, com o sentimento de amor e culpa em relação à figura 

materna (que pode ser ocupada pelo pai ou por um cuidador), e que o Complexo de Édipo 

necessita de um longo amadurecimento emocional anterior (WINNICOTT, 1990). O 

sentimento que desenvolve a potencialidade ética, que ele considera inata em todos os 

seres humanos, provém do medo da perda do amor e da culpa por machucar o objeto 

amado – não da castração. 

Em virtude dos métodos sensíveis usados pela mãe, que pertencem à 

realidade do seu amor, as raízes do senso moral pessoal do bebê estão 

salvaguardadas. Já vimos como um bebê odeia desperdiçar uma 

experiência e prefere muito mais esperar, suportando as frustrações dos 

prazeres primitivos, se a espera aumentar o calor e a ternura de uma 

relação pessoal. E vimos como procede a mãe para ajudar à preparação 

de uma base de relações amorosas, no tocante aos sentimentos de 

atividade e violência do bebê. No processo de integração, os impulsos 

para atacar e destruir e os impulsos para dar e compartilhar estão 

relacionados, atenuando uns os efeitos dos outros (WINNICOTT, 

2008a, p. 107-108). 

 

 Diferente do que lemos em Freud, Winnicott considera os problemas éticos nas 

relações interpessoais e não nos conflitos internos entre desejos pessoais inconscientes e 

as regras sociais. Dessa maneira, Honneth consegue se reconciliar com as teorias 

psicanalíticas de engajamento social sem incorrer nos problemas conceituais de seus 

antecessores:  

[...] o quadro conceitual da psicanálise carecia de uma ampliação 

fundamental, abrangendo a dimensão independente de interações 

sociais no interior da qual a criança aprende a se conhecer como um 

sujeito autônomo por meio da relação emotiva com outras pessoas 

(HONNETH, 2003, p. 163). 

 

2.6 Os aspectos psíquicos sociais do reconhecimento 

Honneth considera o psicólogo social estadunidense George Herbert Mead o 

grande empirista que validou as teorias do reconhecimento social propostas por Hegel. 

Suas pesquisas mostraram que a identidade é um tipo de reconhecimento intersubjetivo 

que se constitui na interação com aqueles que convivem em um determinado grupo 

(HONNETH, 2001). Os discursos pessoais e públicos de “autoconsciência” nada mais 

são do que uma colcha de retalhos sobre tudo aquilo que dizem sobre as pessoas. Mead 

nos mostra que os reconhecimentos sociais provenientes do amor, dos direitos e da 

solidariedade são requisitos para uma interação social que preserva a dignidade humana. 

A grande lacuna na teoria de Mead foi explicar esse processo do ponto de vista 

psicoemocional. Foi com base nas teorias de Winnicott, o segundo marco teórico utilizado 

nesta tese, que Honneth pôde compreender as profundezas que geram os conflitos sociais.  
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Nem em Hegel nem em Mead havia-se encontrado uma referência à 

maneira como a experiência de desrespeito social pode motivar um 

sujeito a entrar numa luta ou num conflito prático; faltava de certo modo 

o elo psíquico que conduz o mero sofrimento à ação ativa (HONNETH, 

2001, p. 220). 
 

Winnicott nunca escreveu uma psicologia das massas, como fizeram Freud e 

Reich, e nem tinha pretensões. Apesar de ser um político habilidoso, tendo mantido a 

Sociedade Britânica de Psicanálise unida durante os conflitos de Melanie Klein e Anna 

Freud, e de elaborar uma nova teoria psicanalítica sem sofrer perseguições, ele não 

escreveu muitos textos sobre o macrocosmo social por não se sentir autorizado. Em seu 

ensaio Algumas considerações sobre o significado da palavra democracia (1965), o autor 

deixa claro que esse tipo de tema “está fora da área de minha especialidade” 

(WINNICOTT, 2005a, p. 227). 

O psicanalista inglês desvendou os processos psíquicos que desencadeiam o 

reconhecimento e a eticidade ao analisar os processos de amadurecimento emocional – a 

passagem da “dependência absoluta” em que os seres humanos se encontram no início da 

vida para a “independência” somática, identitária e afetiva. Tudo começa no período 

denominado “relações primárias”, quando surgem as primeiras manifestações intensas de 

amor entre a mãe e o seu bebê, evento que Honneth classificou como a aventura infantil 

do pré-reconhecimento.  Esse fenômeno ocorre por causa da simbiose psíquica originária, 

em que tanto a mãe quanto o bebê se veem como parte um do outro, estado psíquico que 

o psicanalista chamou de dependência absoluta (WINNICOTT, [1958] 2008b).  

Durante essa fase de dependência em relação aos cuidados maternos ocorre o 

processo que o psicanalista chamou de holding, ou seja, uma situação de dependência na 

qual o bebê é amparado física e psiquicamente pelo colo da mãe. Por meio do olhar 

desejante e amoroso da mãe suficientemente boa, o bebê se reconhece enquanto corpo e 

afeto, composto de partes do corpo e psique que podem se integrar. 

A integração está intimamente ligada à função ambiental de segurança. 

A conquista da integração se baseia na unidade. Primeiro vem o “eu” 

que inclui “todo o resto é não-eu”. Então vem “eu sou, eu existo, 

adquiro experiências, enriqueço-me e tenho uma interação introjetiva e 

projetiva com o não-eu, o mundo real da realidade compartilhada”. 

Acrescente-se a isso: “Meu existir é visto e compreendido por alguém” 

(WINNICOTT, 2008b p. 60). 

 

Os primeiros conflitos enfrentados pelo ser humano se dão no início da vida, 

quando o bebê começa a se entender como um ser autônomo da mãe e luta para ter certas 

independências, como a hora em que quer colocar a colher na boca, o tipo de alimento 
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que quer ingerir, sua independência ao brincar, entre outros fatores que desagradam sua 

mãe. Surge uma luta psíquica pelo reconhecimento das próprias vontades e pela 

autonomia de se comportar fora do habitual. A mãe tentará resistir, ficará chateada, mas 

aos poucos aceitará o processo de independência do seu filho por causa do vínculo 

amoroso que os une. 

 

 

2.7 O conceito de Self  

Muito presente no pensamento winnicottiano, o conceito de Self é importante para 

entendermos as relações entre educadores e educandos nos processos de aprendizagem. 

Entendido do ponto de vista meramente textual, o conceito se confunde muito com o 

conceito de Ego, pois ambos fazem referência aos processos de controle do corpo e de 

interação com a realidade. A teoria psicanalítica entende o ego como a capacidade de 

controlar o corpo diante da realidade. Winnicott vai além, propondo que existem várias 

“bolhas” pelo corpo do bebê, partes do corpo autônomas entre si, que possuem núcleos 

egoicos. Cabe ao Self integrar todas as partes do corpo sob o comando do sujeito que se 

personaliza. O Self é uma sensação subjetiva, integrada ao corpo, que tem a capacidade 

de nos sentir real. 

Para mim, o Self, que não é o ego, é a pessoa que é eu, que é apenas eu, 

que possui uma totalidade baseada no funcionamento do processo de 

maturação. Ao mesmo tempo, o Self tem partes e, na realidade, é 

constituído dessas partes. Elas se aglutinam desde uma direção interior 

para o exterior no curso do funcionamento do processo maturacional, 

ajudado como deve ser pelo meio ambiente humano que sustenta e 

maneja e, por uma maneira viva, facilita (WINNICOTT, 1994 p. 210). 
 

Pode-se classificar o Self em duas grandes manifestações: o verdadeiro e o falso. 

O verdadeiro Self é um estado em que o sujeito se reconhece e é capaz de se sentir vivo 

e autêntico. O verdadeiro Self sabe aquilo de que se gosta ou não, conhece aquilo que 

cada um quer realmente ser.  

As aplicações do falso Self são muito extensas, pois ele pode se manifestar de 

diversas formas em pessoas saudáveis e com problemas psíquicos. Nesta tese nos 

interessa o seu uso mais comum, o de simular uma personalidade para proteger o 

verdadeiro Self. Nem sempre podemos ser nós mesmos, pois existem ocasiões em que 

não podemos demonstrar medo, raiva, inveja ou angústia. Algumas vezes a estratégia do 

falso Self é receitada aos educadores inexperientes no intuito de impor medo nos 
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educandos como tentativa de obter respeito da classe – os coordenadores sugerem quando 

esses docentes aparentam ser muito jovens ou quando manifestam trejeitos homossexuais.  

Em sala de aula, educadores e educandos utilizam o falso Self com objetivos 

diversos: impor respeito, esconder a insegurança, mascarar o desinteresse, omitir juízos, 

esconder o nervosismo ou fazer-se interessante. Quando um grupo se reúne pela primeira 

vez, todos tentam disfarçar parte de sua personalidade por receio do olhar alheio. É na 

criação de um espaço potencial que os agentes envolvidos no processo educativo poderão 

“baixar a guarda” e se entregar para as experiências significativas de aprendizagem. 

Quando no espaço potencial da sala de aula os educadores e educandos se sentem 

seguros quanto a sua aceitação e integridade, o verdadeiro Self se sente seguro em se 

expor. Porém, quando um educador passa por repetidas experiências negativas no 

exercício da profissão, incapaz de desvencilhar seu personagem da sua real personalidade, 

ocorrem os processos de desmotivação e a perda de sentido na profissão. 

Quando ocorre esta dupla anormalidade, (1) o falso Self organizado para 

ocultar o Self verdadeiro, e (2) uma tentativa por parte do indivíduo para 

resolver o problema pessoal pelo uso de um intelecto apurado, resulta 

um quadro clínico peculiar, que muito facilmente engana. O mundo 

pode observar êxito acadêmico de alto grau, e pode achar difícil 

acreditar no distúrbio do indivíduo em questão, que quanto mais é bem- 

sucedido, mais se sente falso (WINNICOTT, 2008b, p. 132). 

 

2.8 Educação no espaço 

Dentro do pensamento winnicottiano, podemos pensar a sala de aula como um 

espaço potencial, ou seja, um lugar onde a subjetividade do educador pode encontrar a 

subjetividade do educando e, assim, criar um conhecimento em conjunto. Porém, para 

que esse fenômeno ocorra, é preciso entender os modos que operam o mútuo 

reconhecimento. Ao contrário do que os especialistas em tecnologia digital defendem, a 

escola não é um espaço arcaico, mas um espaço de potencialidades para se criar um 

futuro. O conceito de espaço potencial se refere ao ambiente em que é possível ao sujeito 

transitar entre sua realidade interna e externa. 

Conceitua-se por transicional uma dimensão do viver em que a realidade interna 

(psíquica) e a realidade externa se encontram inter-relacionadas, uma terceira dimensão 

que difere da objetiva e da subjetiva. Logo, um fenômeno transicional é um 

acontecimento no qual as realidades interna e externa das pessoas podem se relacionar 

sem que os conteúdos íntimos sejam questionados pela imposição da realidade. Um 

clássico exemplo do espaço transicional na escola, o pátio na hora do recreio, foi descrito 
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pela pesquisadora Sanny Rosa (1998) como o espaço físico onde as crianças podem 

fantasiar sobre as outras pessoas e objetos sem perderem o vínculo com a realidade ou 

serem por ela contestadas. 

Com isso quero dizer que o que se passa na escola não é o ensino e a aprendizagem 

de conhecimentos “pré-vistos” nos programas curriculares ou nos textos didáticos. Este é 

apenas o cenário de um outro texto: daquele que com certeza advirá do “uso” que cada 

indivíduo em particular fizer desses mesmos conhecimentos. A escola é, portanto, um 

lugar aberto, um espaço potencialmente transcendente. A beleza do que se passa na escola 

– daí sua afinidade com a arte – vem do fato de que não é um “registro da realidade”, mas 

lugar privilegiado de trânsito entre o real e seus múltiplos sentidos, entre a tradição e a 

criação (ROSA, 1998, p. 51-52). 

 

2.9 Educação como reconhecimento de direitos 

 A segunda forma de reconhecimento descrita por Hegel e Honneth, o direito (Das 

Recht), advém de uma necessidade lógica de se ser reconhecido pelo grupo como igual, 

ou seja, possuidor dos mesmos direitos dos demais membros da comunidade. Nas 

relações de direito se estabelece uma relação de respeito mútuo, estando os seres cientes 

das normas sociais por meio das quais os direitos e os deveres são legitimamente 

distribuídos na comunidade. 

Vemos essa necessidade de reconhecimento em importantes eventos históricos, 

como o fim da escravidão, os movimentos operários exigindo justiça no valor pago pelo 

seu trabalho, os movimentos civis estadunidenses pela igualdade racial e os atuais 

programas sociais do governo brasileiro (Bolsa Família, Prouni, Luz para Todos etc).  

Apesar das diferenças teóricas e práticas, tanto o amor quanto o direito se 

encontram em uma relação de reciprocidade na busca pelo reconhecimento. 

Da forma de reconhecimento do amor, como a apresentamos aqui com 

o auxílio da teoria das relações de objeto, distingue-se então a relação 

jurídica em quase todos os aspectos decisivos; ambas as esferas de 

interação só podem ser concebidas como dois tipos de um mesmo 

padrão e de socialização porque sua lógica respectiva não se explica 

adequadamente sem o recurso ao mesmo mecanismo de 

reconhecimento recíproco (HONNETH, 2003, p. 179). 

 

As lutas por reconhecimento têm como matriz embrionária os sentimentos de 

necessidade de aceitação e autoconfiança, ambas vinculadas com as experiências de pré-

subjetivação. A necessidade de se ser reconhecido advém da necessidade de se ser amado 

por aquilo que se é e não por aquilo que os outros querem que se seja.  
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Assim como a criança luta para ter direitos iguais no meio familiar, como exigir 

um lugar à mesa, escolher com quem brincar, escolher o que comer e escolher o que 

vestir, quando adulto lutará para ter seu direito de ser reconhecido como igual pelos 

outros. Lutará pelo direito de dirigir, de escolher o político que melhor lhe representa, de 

escolher o próprio trabalho e o destino dos seus estudos. 

Winnicott denomina essa condição humana como paradoxal, pois os homens 

desejam ser iguais aos outros e diferentes deles. Querem pertencer ao grupo social tanto 

quanto querem se diferenciar. Os seres humanos são construídos pelo ambiente familiar 

e cultural em que vivem, seus desejos lhes são legados pelas pessoas com quem 

convivem, mas todos lutam para mudar sua condição e suas possibilidades de escolha. 

Todos lutam para fazer valer seu verdadeiro Self. A luta pelo direito que encontramos na 

filosofia social pode ser entendida como a luta do Self em ser reconhecido pelo corpo 

social como igual no espaço potencial proporcionado pela esfera pública. 

Um outro aspecto do direito que remete ao pedagógico são as relações entre as 

regras sociais e a autonomia. Na esfera amorosa, os homens se encontram em uma posição 

paradoxal entre o desejo de pertencer a um grupo, que reflete uma dependência da 

aceitação, e o desejo de independência em relação aos costumes do grupo em nome da 

própria identidade. Hegel, Winnicott e Honneth acreditam que as regras transcendem ao 

aspecto de controle social das pulsões, oferecendo aos sujeitos uma vivência segura da 

própria liberdade. Os conflitos com as regras familiares e escolares são vistos como um 

processo natural de amadurecimento, uma concessão gradativa de autonomia limitada por 

certas regras que garantem a responsabilidade. É preciso viver situações de 

desobediências, de conflitos, para nos sentir aceitos e protegidos pelo olhar do outro.  

[...] no decorrer do desenvolvimento emocional o indivíduo transita da 

dependência para a independência; e o indivíduo sadio conserva a 

capacidade de transitar livremente de um estado a outro. Esse processo 

não é de fácil aquisição. Torna-se mais complexo pelas alternativas de 

rebeldia e dependência. Na rebeldia, o indivíduo rompe o círculo 

imediato que o envolve e dá segurança. Mas duas coisas são necessárias 

para que esse rompimento seja vantajoso. O indivíduo precisa inserir-

se num círculo mais amplo que esteja pronto a aceitá-lo, o que equivale 

a dizer que ele tem necessidade de retornar à situação rompida. Na 

prática, a criança precisa sair do colo da mãe, mas não daí para o espaço 

sideral; esse afastamento deve dar-se em direção a uma área maior, mas 

ainda sujeita a controle: algo que simbolize o colo que a criança 

abandonou. Uma criança mais velha foge de casa, mas só até a cerca do 

jardim. A casa simboliza agora aquele aspecto de holding mais estreito 

que acabou de ser rompido: a casa, digamos. Mais tarde, a criança 
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elabora tudo isso quando vai à escola e entre em relação com grupos 

fora do lar. Cada um desses grupos representa uma fuga de casa; mas, 

ao mesmo tempo, todos simbolizam este lar que foi deixado para trás e, 

na fantasia, destruído (WINNICOTT, 2005b, p. 131-132). 

 

 

 2.10 Educação como exercício de solidariedade 

A terceira forma, a solidariedade (Der Solidarität), é vista por Hegel como um 

processo de estima pelo grupo ao qual se pertence. Porém, para Honneth, a solidariedade 

advém de uma autorrelação de reconhecimento e orgulho dos membros de um grupo em 

que se está inserido. É uma relação interativa em que os sujeitos tomam interesse, de 

modo recíproco, por seus modos distintos de vida, já que se estimam de maneira simétrica. 

O filósofo ressalta que a solidariedade é perceptível nas relações de grupo que se 

originam de circunstâncias difíceis, como em lutas sociais que defendem comportamentos 

não convencionais, em que as pessoas podem se abrir para novas experiências. Algumas 

vezes os educandos de uma classe podem se unir em solidariedade contra algum tipo de 

injustiça ou violência vivenciada, como o abuso de um educador, por exemplo. 

Atualmente, os exemplos mais representativos de solidariedade ocorrem nos movimentos 

sociais que defendem os homossexuais. 

 

2.11 Processos criativos em sala de aula 

As teorias de Winnicott sobre os processos criativos apresentam certas 

divergências das teorias clássicas de Sigmund Freud. O pai da psicanálise acreditava que 

a criatividade é um processo libidinal que surge na fase anal (entre 18 e 54 meses de vida), 

decorrente da produção e manipulação das fezes. Para Freud, os fenômenos criativos 

surgem como processos sublimatórios de pulsões sexuais recalcadas (FREUD, 2003a).  

Winnicott discorda da teoria clássica, pois afirma que quando o bebê nasce ele 

não sabe distinguir seu corpo do resto do mundo. Não diferencia suas sensações e 

emoções das daquele com quem tem um vínculo materno. No início da formação de sua 

mente, ele não sabe diferenciar sua imaginação criadora e o mundo que o rodeia.  

A criatividade primária é um impulso inato para solucionar angústias diante da 

realidade. Ele começa como um sentimento de onipotência, com o qual o bebê acredita 

produzir tudo que o rodeia. Em um espaço potencial situado no holding materno, o bebê 

já é capaz de operar fenômenos transicionais e adaptar os objetos reais com suas fantasias 

interiores, podendo criar um mundo segundo suas fantasias. Quando a mãe 

suficientemente boa consegue entender essa dinâmica, cooperando com o gesto 
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espontâneo do bebê, ocorre uma sensação saudável de felicidade e bem-estar com a 

própria existência. 

A criatividade é um fenômeno originado pela sensação de se sentir vivo. As ideias 

criadas pelo bebê e pela criança para dar sentido ao mundo que vivencia, desconhecido e 

ameaçador, são gradativamente confrontadas pelo senso de realidade apresentado pelos 

adultos.  

Seja qual for a definição de criatividade a que cheguemos, ela deve 

incluir a ideia de que a vida vale a pena – ou não – ser vivida, a ponto 

de a criatividade ser – ou não – uma parte da experiência de vida de 

cada um. 

Para ser criativa, uma pessoa tem que existir, e ter um sentimento de 

existência, não como percepção consciente, mas como uma posição 

básica a partir da qual operar. 

A criatividade é, portanto, a manutenção através da vida de algo que 

pertence à experiência infantil: a capacidade de criar o mundo. [...] O 

princípio da realidade é muito ruim, mas, com o passar do tempo, a 

criança é chamada a dizer “tá” – ou seja, a renunciar parcialmente ao 

seu mundo totalmente criativo (WINNICOTT, 2005c, p. 23-24). 

 

O agir criativo nas situações de aprendizagem ocorre na relação entre o mundo 

interior, impregnado de imaginações e sentidos que lhes são próprios, e o espaço 

socialmente compartilhado e definido como real, a sala de aula.  

Não importa como é o espaço de aula, se precário ou cheio de tecnologias. O 

importante é que tanto o educador quanto o educando consigam extravasar tudo o que 

imaginam sem que se atrapalhem ou critiquem. Em uma situação positiva na relação de 

aprendizagem, todos podem inventar e fazer perguntas sem sentido, com a certeza de que 

não serão ridicularizadas ou censuradas.   
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3 

CONSTRUINDO UM CAMINHO 

Labor improbus omnia vincit23 

 

O maior desafio em se trabalhar com marcos teóricos novos em um campo já 

consagrado como o da educação é adaptar a metodologia para analisar os fenômenos 

estudados. Os textos de Honneth sobre filosofia social são ensaios e teses de cunho 

teórico, baseados em releituras dos autores da escola frankfurtiana e na proposição de 

axiomas e axiologias para repensar as teorias sociais. Ele não fez pesquisas de campo e, 

por esse motivo, não desenvolveu uma metodologia capaz de relacionar suas teorias com 

trabalhos empíricos. 

Ao consultar o Laboratório Interunidades de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise 

(Latesfip), um centro de pesquisa do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo 

que reúne trabalhos importantes envolvendo as teorias de Honneth, constatei que muitos 

trabalhos apresentados nessa linha são teóricos – mesmo aqueles que discutem suas 

teorias por meio de trabalhos empíricos efetuados por outros pesquisadores. Ao consultar 

a coordenadora do grupo, a Dra. Izabel Szpacenkopf, ela me informou que não há grupos 

de estudo na área de educação que trabalhem a teoria do reconhecimento – o que nos leva 

a tentar criar um método próprio.  

Na Ciência Política e no Direito, campos em que as contribuições teóricas do 

Reconhecimento propostas por Honneth são utilizadas e debatidas com muita frequência, 

a produção acadêmica é predominantemente teórica24. Alguns trabalhos, como o de Maria 

Eugênia Bunchaft (2012), analisam fenômenos jurídicos, como as discussões sobre as 

uniões homoafetivas no Supremo Tribunal Federal, utilizando material bibliográfico sem 

pesquisa empírica. 

No campo da educação, os trabalhos de Claudio Almir Dalbosco trazem reflexões 

pedagógicas utilizando as teorias de Honneth em diálogos com os teóricos marxistas da 

educação e com Jean-Jaques Rousseau (DALBOSCO, 2011). Porém, seu enfoque em 

políticas educacionais não contribui metodologicamente com nossas pesquisas na área da 

ética. Na mesma linha o artigo de Amarildo Luiz Trevisan (2014) discute os problemas 

                                                            
23 Provérbio latino: O trabalho paciente tudo alcança. 
24 Consultas realizadas nos bancos de dados das plataformas Scielo (www.scielo.br) e Portal Capes 

(www.periodicos.capes.gov.br) entre os dias 20 de setembro de 2014 e 31 de janeiro de 2015. 

https://www.facebook.com/izaszpa?fref=nf


60 
 

de reificação e reconhecimento da subjetividade no universo escolar propondo um debate 

teórico entre Lukács e Honneth. 

Devido à ausência de um processo metodológico para conduzir uma pesquisa 

empírica alinhada com o marco teórico de referência, foi necessário desenvolver uma 

estratégia para estudar o objeto de pesquisa dentro de uma lógica procedimental que 

pudesse garantir uma análise confiável das informações coletadas e, ao mesmo tempo, 

possibilitar a reprodução da minha pesquisa ou a verificação dos resultados feita por 

outros pesquisadores. 

  No intuito de conciliar os marcos teóricos de referência utilizados nesta tese com 

as especificidades técnicas de cada uma das áreas interdisciplinares envolvidas na 

pesquisa, utilizarei os recursos da Hermenêutica de Profundidade (HP), proposta pelo 

sociólogo da cultura John B. Thompson, como uma estratégia  

capaz de dar conta de ambientes sociais de grande complexidade. Essa 

busca instiga à pluralidade metodológica, como forma de enriquecer e 

complexificar o cerco epistemológico ao objeto de estudo 

(VERONESE; GUARESCHI, 2006, p. 85).   

 

Segundo a estratégia metodológica proposta por Thompson em seu livro Ideologia 

e cultura moderna ([1990] 2011), o pesquisador pode fazer pesquisas interdisciplinares 

analisando o contexto histórico-cultural que envolve o fenômeno pesquisado, tendo a 

possibilidade de utilizar as análises de discurso dos educadores e educandos, as propostas 

pedagógicas, os trabalhos feitos pelos educandos, o comportamento em sala de aula ou 

qualquer outro fenômeno formal que apareça durante a pesquisa. “O referencial 

metodológico da HP inclui formas de análise complementares entre si, partes de um 

processo interpretativo complexo” (VERONESE; GUARESCHI, 2006, p. 87). 

A adoção dos procedimentos da Hermenêutica de Profundidade, como proposta 

por Thompson, poderia nos causar problemas, pois o foco não são os estudos culturais, 

nem se tem como objetivo identificar as estruturas ideológicas enquanto sentido que sirva 

para sustentar relações de dominação. Proponho uma adaptação do método para 

relacionar as análises de discursos, os documentos e a observação participante na tentativa 

de identificar valores éticos e pedagógicos, bem como as situações de desrespeito e 

reconhecimento que ocorrem na relação entre educadores e educandos. 

 Uma premissa fundamental do método hermenêutico utilizado por Thompson, que 

o distingue de Paul Ricoeur, é a constatação de que todo o universo social a ser pesquisado 

é pré-interpretado pelos sujeitos que os constitui – em outras palavras, os fenômenos 
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pesquisados são rodeados por explicações e sentidos que as pessoas recebem e 

reproduzem no decorrer de suas vidas cotidianas. 

O mundo sócio-histórico não é apenas um campo-objeto que está ali 

para ser observado; ele é também um campo-sujeito que é construído, 

em parte, por sujeitos que, no curso rotineiro de suas vidas quotidianas, 

estão constantemente preocupados em compreender a si mesmos e aos 

outros, e em interpretar as ações, falas e acontecimentos que se dão ao 

seu redor (THOMPSON, 2011, p. 358). 

 

 Uma diferença importante entre as pesquisas nas ciências naturais e nas ciências 

humanas consiste em que, ao descrever um fenômeno físico como um asteroide, por 

exemplo, a pesquisa não encontra um sentido preestabelecido pelo objeto ou muda suas 

características naturais. O fenômeno social se diferencia por apresentar um sentido e uma 

explicação histórico-cultural que deve ser estudada criticamente e desmistificada pelo 

pesquisador. Além disso, qualquer intervenção do pesquisador pode mudar as 

características do fenômeno observado – as pesquisas eleitorais são provas de que a 

descrição das intenções gerais de voto pode mudar as decisões desse universo. 

O procedimento metodológico que utilizei para analisar o universo de pesquisa foi 

dividido em três estágios, como proposto por Thompson (2011). Na primeira etapa, 

coletarei os materiais pertinentes ao contexto histórico-cultural em que os agentes do 

campo escolar estão envolvidos. Essa etapa é essencial para entender os grupos sociais 

que frequentam a escola, a comunidade onde ela está inserida, sua razão de existir e os 

valores éticos observados. A segunda etapa é a análise formal e discursiva, na qual as 

ações e os discursos dos agentes do universo educacional serão estudados. A terceira 

etapa, a interpretação/reinterpretação, pretende estabelecer uma síntese das duas etapas 

interiores, no intuito de oferecer um novo conhecimento acadêmico sobre a realidade 

estudada. 

A minha opção por este método, que envolve práticas e discursos, caracteriza 

minha investigação como qualitativa, dado que os estudos no campo da ética não são 

possíveis de serem mensurados quantitativamente pelas limitações técnicas próprias ao 

método – seria necessário ter categorias predefinidas sobre a ética na relação ensino-

aprendizagem, sobre o “certo” e o “errado”, para montar questionários e estabelecer 

mensurações. Os problemas éticos se situam em dimensões empíricas diferentes das 

ciências exatas e econômicas, pois estão no registro subjetivo do psíquico e na 

objetividade complexa da história e da cultura. Fogem da racionalidade da ética atomista 

ou do determinismo que muitos biólogos e neurocientistas defendem. Como é típico dos 
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trabalhos baseados em uma metodologia hermenêutica, as manifestações simbólicas são 

mais relevantes do que tabelas numéricas e gráficos estatísticos. 

A investigação qualitativa é descritiva. Os dados recolhidos são em 

forma de palavras e imagens e não de números. Os resultados escritos 

da investigação contêm citações feitas com base nos dados para ilustrar 

e substanciar a apresentação (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 48). 

 

3.1 Universo de pesquisa 

No intuito de contemplar um corpus de pesquisa que possa responder à pergunta 

da pesquisa, decidi pesquisar duas escolas estaduais que oferecem o ensino médio na 

cidade de São Paulo – uma na região central da cidade, em um bairro que concentra 

moradores de alto capital econômico; e outra na periferia da Zona Norte, região que 

concentra moradores de baixo capital econômico e em estado de vulnerabilidade social. 

Eu optei pelas escolas estaduais por conta de sua relevância social – 85% dos estudantes 

de ensino médio no Estado de São Paulo estudam em escolas públicas25. A escolha de 

regiões tão distintas, centro e periferia, tinha como objetivo evitar que determinados 

fenômenos socioeconômicos peculiares a uma escola fossem indevidamente 

generalizados como “comuns” ou “normais”. 

Um exemplo de generalização indevida muito comum é a afirmação de que os 

estudantes do ensino médio dispõem de aparelhos eletrônicos, smartphones e tablets, que 

se tornaram o principal foco concorrencial de atenção ao trabalho do educador26. Na 

escola da região central, os educandos dispunham desses aparelhos. Porém, na escola 

situada na periferia não se constatou o uso deles.  

 

3.2 Primeira etapa: análise dos contextos histórico-culturais 

Para iniciar esta pesquisa, eu realizei um estudo sobre as duas escolas. Suas 

histórias, as comunidades de educandos e educadores, as relações com a instituição 

governamental, as comunidades no entorno, entre outros fatores, foram observadas no 

intuito de entender as dinâmicas sociais e os valores observados pelos agentes. “Ao 

analisar as instituições sociais, por exemplo, precisaremos reconstruir o conjunto de 

                                                            
25 Fonte: Revista Ensino Superior, 7 fev. 2014. Disponível em: 

<http://www.revistaensinosuperior.gr.unicamp.br/reportagens/a-grande-massa-de-estudantes-que-

concluem-o-ensino-medio-em-escolas-publicas-nao-considera-o-ingresso-em-universidades-publicas-diz-

marcelo-knobel>. Acesso em: 10 de jan. 2015 
26 Os meios de comunicação reproduzem muitas vezes o senso comum de que as novas tecnologias são 

responsáveis pelos problemas na sala de aula e na mudança do perfil dos estudantes. Um exemplo é o artigo 

publicado na Revista Carta Capital em 30 de out. 2013. <http://www.cartacapital.com.br/revista/772/na-

sala-de-aula-nao-3798.html>. Acesso em: 10 de jan. 2015 
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regras que as constituem e sustentam e, assim, verificar como as formas simbólicas se 

produzem e como são recebidas” (VERONESE; GUARESCHI, 2006, p. 88).  

Nesta primeira etapa utilizei uma entrevista aberta, semiestruturada, com as 

diretoras, educadores, educandos, pais e moradores da região. Fiz quatro perguntas: 1. 

Qual a sua relação com a escola? 2. Desde quando ela existe? 3. Como você acha que ela 

funciona? 4. Qual o impacto dela na comunidade? 

Como os entrevistados se manifestaram aversos ao uso do gravador, eu pedi 

licença e transcrevi os diálogos em meu caderno de pesquisa enquanto falavam. 

Toda entrevista consiste em uma comunicação intencional, entre duas ou mais 

pessoas, que é dirigida para obter informações. As entrevistas qualitativas se diferenciam 

pelo grau de estruturação, podendo ser abertas (sem estruturação) ou semiestruturadas, 

nas quais o entrevistado fala sobre um tema de interesse do pesquisador – a vantagem 

desta última opção é a capacidade de obter dados comparáveis entre os vários sujeitos 

pesquisados, embora ignore como os sujeitos estruturam os temas propostos em suas 

trajetórias existenciais (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

Na incapacidade de obter registros históricos e culturais mais ricos e precisos dos 

entrevistados, foram feitas pesquisas documentais na Secretaria da Educação para 

resgatar o histórico de criação da escola e os indicadores sociais dos estudantes. 

Paralelamente eu busquei informações na internet no intuito de obter outros documentos 

sobre as escolas nos jornais, no Diário Oficial e em páginas de educandos nas redes 

sociais. Essa captação de fontes singulares exige a utilização de técnicas mistas que são 

suportadas em um trabalho com as opções metodológicas que adotei. 

Em investigação qualitativa, as entrevistas podem ser utilizadas de duas 

formas. Podem constituir a estratégia dominante para a recolha de dados 

ou podem ser utilizados em conjunto com a observação participante, 

análise de documentos e outras técnicas (BOGDAN et alli, 1994, p. 

134). 

 

As entrevistas e análises de documento que obedecem a estratégias qualitativas para 

obtenção do conhecimento não podem desprezar o ambiente escolar e os seus arredores, 

pois eles constituem um ambiente histórico que afeta diretamente as dinâmicas de valor 

em sala de aula. Uma investigação desta natureza não pode dispensar uma cuidadosa 

análise dos aspectos histórico-culturais, sendo necessário trabalhar com todo registro 

possível de informação sobre o objeto de estudo.  

Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente 

natural, constituindo o investigador o instrumento principal. Os 

investigadores introduzem-se e despendem grandes quantidades de 



64 
 

tempo em escolas, famílias, bairros e outros locais tentando elucidar 

questões educativas (BOGDAN et alli, 1994, p. 47). 

 

A escola, enquanto instituição social, é um objeto de estudo histórico-cultural que 

precisa ser investigada. Da perspectiva metodológica, precisamos definir claramente o 

que entendemos por instituições. “Instituições sociais podem ser vistas como conjuntos 

relativamente estáveis de regras e recursos, juntamente com relações sociais que são 

estabelecidas por eles” (THOMPSON, 2011, p. 367). As regras de funcionamento e os 

critérios de classificação de educandos e educadores, estruturantes das práticas 

educacionais e dos valores sociais em circulação, são ligados aos agentes escolares.  

É no acompanhamento contínuo das relações sociais das instituições de ensino 

pesquisadas, seu histórico e cotidiano, que poderemos entender como as trajetórias 

vividas pelos educadores e educandos refletem os seus valores e comportamentos. “O 

objetivo da análise sócio-histórica é reconstruir as condições sociais e históricas de 

produção, circulação e recepção das formas simbólicas” (THOMPSON, 2011, p. 366), 

formas estas que constituem os universos valorativos que circulam na escola. 

 

3.3 Análise formal e discursiva 

A segunda etapa desta pesquisa consiste na análise discursiva coletada em sala de 

aula. As expressões que se constituem como “discurso”, da perspectiva metodológica, 

não são necessariamente verbalizadas. A hermenêutica de Thompson propõe uma 

definição: “Uso aqui o termo discurso de um modo geral para me referir às instâncias de 

comunicação correntemente presentes” (2011, p. 371). Os gestos, as falas, a inação, o 

silêncio e a organização do espaço educacional são construções simbólicas complexas, 

contextualizadas com a trama social, que têm por objetivo dizer alguma coisa – logo, são 

uma modalidade de discurso.  

Para coletar o material de estudo, foi realizada uma pesquisa de campo nos 

primeiros semestres de 2014 e 2015. Acompanhei as aulas de dois educadores em cada 

uma das escolas. Em 2014, eu escolhi dois educadores que considerei experientes de cada 

instituição, baseado em uma classificação que eu criei durante minha imersão no ambiente 

escolar, com tempo superior a cinco anos de docência e de permanência na escola. O 

educador da instituição do centro tinha dezessete anos de docência e dez naquela escola 

lecionando inglês; a educadora da periferia tinha trinta e dois anos de docência e quinze 

naquela escola lecionando geografia – foi a primeira docente e diretora da instituição. Os 

educadores inexperientes foram escolhidos com base em sua primeira experiência no 
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ensino médio. A educadora da escola do centro tinha um ano de experiência docente 

sendo que, naquele ano, seria a primeira vez que daria aula de sociologia para o ensino 

médio e na escola pesquisada. O educador da escola de periferia também tinha um ano de 

experiência, começou a lecionar no ensino fundamental II na escola da periferia, mas seria 

a primeira vez que lecionaria no ensino médio na disciplina de história.   

Em 2015 eu foquei na escola que se situa na periferia da cidade, pois a educadora 

experiente que pesquisei em 2015, agora com trinta e três anos de docência, iria se 

aposentar no final do ano e a direção da escola se mostrou muito interessada em saber o 

que poderia aprender com as experiências dela. Outro fator importante para a escolha foi 

a imersão da instituição em uma comunidade com muitos problemas sociais que 

desencadeavam discussões sobre os valores éticos e sociais dos educadores e dos 

educandos. Escolhi como contraponto uma educadora com quatro anos de docência e 

nova naquela escola, situando-se na transição entre as categorias de experiência que foram 

traçadas para selecionar os educadores. 

Apesar do problema da tese fazer referência aos profissionais com maior tempo 

de docência, a divisão entre “experientes” e “inexperientes” foi pensada para analisarmos 

diversos aspectos importantes na construção de valores por meio de uma análise 

comparativa: 1. o choque entre a cultura do educador e a cultura escolar; 2. os conflitos 

de valores entre educadores e educandos e suas possíveis superações; 3. as mútuas 

estratégias de reconhecimento. Só podemos entender os sucessos dos educadores 

experientes na solução dos conflitos quando os comparamos com as estratégias utilizadas 

pelos educadores em início de carreira.  

Os docentes pesquisados passaram por uma entrevista semiestruturada na qual eu 

busquei resgatar suas histórias de vida – familiar, estudantil, profissional. As informações 

sobre trajetórias sociais foram registradas no intuito de entendermos os seus valores e as 

estratégias de relacionamento com os educandos.  

Não há material bibliográfico que consiga relatar experiências de maneira 

satisfatória para responder a nossa pergunta de pesquisa e o relato dos docentes ou dos 

estudantes não tem o distanciamento crítico necessário para se fazer uma análise 

imparcial das ocorrências de desrespeito ou de reconhecimento. Para estudar as práticas 

educativas resultantes de conflito e seus desdobramentos foi preciso presenciar suas 

ocorrências. 

Adotei a técnica de observador participante em sala de aula. Com a aprovação da 

direção eu entrava em sala de aula junto com o educador e me sentava nas últimas fileiras 
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para observar melhor os educandos e fazer breves anotações sem ser notado. “Muitos 

observadores em sala de aula têm restrições situacionais que os levam a participar pouco 

nas atividades da turma; preferem sentar-se e estar atentos a tudo quanto se passa” 

(BOGDAN et alli, 1994, p. 125). 

As observações sobre as aulas vão gerar um relatório de pesquisa que 

posteriormente será analisado. No relatório constarão as estratégias didáticas do 

educador, a manifestação dos educandos e os momentos de tensão e conflito.  

Também evitei escrever tudo o que acontecia na sala de aula durante minha 

presença em sala, como recomendam os livros de metodologia: “Sugerimos que tire notas 

após ter saído do local, no final do período de observação. Recomendamos que evite 

tomar notas à frente dos sujeitos” (BOGDAN et alli, 1994, p. 130). Fiz um rascunho em 

forma de tópicos, com as principais questões que ocorreram em sala de aula, e ao chegar 

em casa escrevi um relatório mais detalhado. 

Nas primeiras duas semanas, a minha presença era muito questionada e tive que 

prestar esclarecimento da minha função à comunidade escolar, fenômeno comum ao uso 

do método: “Nos primeiros dias de observação participante, por exemplo, o investigador 

fica regra geral um pouco de fora, esperando que o observem e aceitem” (BOGDAN et 

alli, 1994, p. 125). Na terceira semana de pesquisa, minha presença na sala de aula tornou-

se “aceitável”, ou seja, eu não era mais objeto de inquietação ou de desconfiança. 

A presença do pesquisador em sala de aula é um tema delicado nas pesquisas 

envolvendo um observador participante, pois não se sabe ao certo como sua presença vai 

interferir no fenômeno estudado. Foi preciso comparecer às reuniões de pais antes de as 

aulas começarem para ser apresentado aos educadores, funcionários e educandos. “A 

esperança dos investigadores de campo cooperativos é integrarem-se no contexto 

tornando-se mais ou menos parte natural do cenário” (BOGDAN et alli, 1994, p. 128). 

Dessa maneira, os agentes estudados puderam se sentir mais à vontade, sem 

constrangimentos ao se relacionarem em sala de aula. 

Constatei que meus relatórios das aulas possuíam traços subjetivos em algumas 

situações vividas na escola ou na sala de aula. Enquanto ser humano, regido pelos afetos, 

ocorrem situações que geram empatia com educadores e educandos nas relações de 

desrespeito ou de reconhecimento. Não é possível relatar o mundo de forma totalmente 

imparcial, nem mesmo utilizando máquinas fotográficas. É preciso utilizar nossos 

sentimentos e sensações de maneira positiva, como uma estratégia para obtenção de um 

material qualitativo ligado diretamente às relações subjetivas das pessoas pesquisadas. 
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Os sentimentos são um importante veículo para estabelecer uma relação 

e para julgar as perspectivas dos sujeitos. Não se podem reprimir 

sentimentos. Pelo contrário, se tratados devidamente, podem constituir 

um importante auxiliar da investigação qualitativa. (BOGDAN et alli, 

1994, p. 131) 

 

 A pesquisa de campo durou um semestre, um dia por semana, sem uma presença 

constante na escola durante toda semana. Não foi possível acompanhar os educadores 

somente em uma classe, pois toda semana mudavam as grades de aula por causa das aulas 

vagas constantes. Percorri os primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio tendo 

como única constante a escola e os educadores pesquisados. Isso não afetou as análises 

das dinâmicas de valores em sala de aula, pois os problemas enfrentados entre educadores 

e educando eram parecidos – estavam relacionados ao tempo de relacionamento e não à 

idade dos educandos ou ao conteúdo ministrado. 

Um outro fator importante que limita o tempo de pesquisa na escola são os efeitos 

indesejáveis que a presença contínua do pesquisador gera no ambiente escolar e nos 

relatórios e análises do material. É de notório saber que o envolvimento dos pesquisadores 

em seus universos de pesquisa compromete o olhar crítico sobre o seu objeto.  

Um investigador que participe demasiado poderá passar a ser um 

indígena, expressão utilizada em antropologia para referir os 

investigadores que ficam tão envolvidos e activos com os sujeitos que 

perdem suas intenções iniciais (BOGDAN et alli, 1994, p. 125).  

 

O envolvimento emocional com os educadores ou com os educandos, ao ponto de 

se tomar partido de alguns agentes em detrimento de outros, comprometeria as relações 

de reconhecimento necessárias às exigências éticas e metodológicas da pesquisa. 

 

3.4 Interpretação/Reinterpretação 

A terceira etapa da metodologia é a interpretação/reinterpretação do material 

coletado nas pesquisas de campo na primeira e segunda etapas. Utilizando os marcos 

teóricos de referência interdisciplinar adotados27, consegui produzir novos 

conhecimentos sobre a ética nas relações de ensino-aprendizagem utilizando os materiais 

coletados nas duas primeiras fases. Tanto o contexto histórico-cultural quanto a análise 

formal e discursiva, tomadas distintamente, não oferecem todo o conhecimento que uma 

interpretação adequada dos dados consegue nos conceder.  

Este referencial coloca em evidência o fato de que o objeto da análise é 

uma construção simbólica significativa, que exige uma interpretação. 

                                                            
27 Os marcos teóricos de referência estão expostos no capítulo 2, Ética do reconhecimento. 
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Por isso, devemos conceder um papel central ao processo de 

interpretação, pois somente desse modo podemos fazer justiça ao 

caráter distintivo do campo-objeto (THOMPSON, 2011, p. 355). 

 

Os métodos científicos geralmente utilizam duas técnicas importantes para se 

entender um fenômeno: a análise e a síntese. Como vimos, as duas primeiras etapas da 

pesquisa são classificadas como análise. 

A análise, que em grego significa dissolução ou decomposição, divide o discurso 

em partes para melhor estudar seu conteúdo. Assim como em uma equação, é preciso 

fragmentar toda linguagem imagética, verbal ou gestual, no intuito de resolver os 

problemas em pequenas partes mais simples. Ela é a principal técnica de todas as 

correntes que fazem a análise de discurso. 

A síntese, que em grego significa unir ou compor, tem como função juntar todas 

as interpretações feitas pela análise do material estudado e, assim, responder ao problema 

proposto pela tese oferecendo uma explicação significativa. “Por mais rigorosos que os 

métodos da análise formal ou discursiva possam ser, eles não podem abolir a necessidade 

de uma construção criativa do significado, isto é, uma explicação significativa” 

(THOMPSON, 2011, p. 375). 

Filhas do método cartesiano, que fundou a ciência moderna, tanto a análise quanto 

a síntese são as técnicas essenciais que utilizamos para obter o conhecimento científico. 

Os grandes obstáculos que é preciso vencer nas ciências são, por um 

lado, a complexidade dos objetos e, por outro, a limitação da 

inteligência humana. A inteligência não é capaz de tirar da 

complexidade das ideias, de seres e fatos, relações de causa e efeito, de 

antecedente e consequente. Por isso, há necessidade de se analisar e 

dividir as dificuldades para melhor resolver. 

Sem a análise, todo o conhecimento é confuso e superficial; sem a 

síntese, é fatalmente incompleto.  

O conhecimento de um objeto não se limita ao conhecimento minucioso 

de suas diversas partes: quer ainda aprender o lugar que tem no conjunto 

e a respectiva parte que toma na ação global. Por isso, à análise deve 

seguir-se a síntese (RAMPAZZO, 2002, p. 39). 

 

A interpretação/reinterpretação é considerada por Thompson como um processo 

criativo porque é uma interpretação simbólica formal feita pelo pesquisador dentro de um 

contexto histórico-cultural de um campo pré-interpretado que já possui um sentido. A 

criatividade conscientiza o pesquisador de que ele se inscreve em um processo conflitivo 

de interpretação dos fenômenos estudados. As interpretações do problema podem ser 

diferentes mesmo entre aqueles que fazem pesquisas em educação baseados nas técnicas 
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da Hermenêutica de Profundidade, pois esse método possibilita a escolha de diferentes 

teorias em sua fase de análise formal ou discursiva. 

Por mais rigorosos e sistemáticos que os métodos da análise formal ou 

discursiva possam ser, eles não podem abolir a necessidade de uma 

construção criativa do significado, isto é, de uma explicação 

interpretativa do que está representado ou do que é dito. [...] o processo 

de interpretação pode ser mediado pelos métodos da análise sócio-

histórica, como também pelos métodos de análise formal ou discursiva 

(THOMPSON, 2011, p. 365). 

 

A vantagem de se pensar em um marco teórico inspirado na HP está na sua 

flexibilidade em adequar seus procedimentos ao marco teórico utilizado na análise dos 

dados, possibilitando o uso das teorias sociais como as de Honneth e da teoria 

psicanalítica de Winnicott na análise dos comportamentos e discursos. Os relatórios feitos 

pelo pesquisador vão registrar os gestos, as falas, os silêncios, o uso do espaço e as 

relações de conflito entre os sujeitos envolvidos no cotidiano escolar para entender as 

dinâmicas dos valores morais e pedagógicos em sala de aula. 

O próximo capítulo, dedicado ao material empírico coletado, divide-se em torno 

da primeira e segunda etapas de análise metodológica, ou seja, dois tópicos abordando os 

contextos histórico-culturais e três tópicos dedicados ao material formal-discursivo e as 

interpretações/reinterpretações sobre o material coletado. 

Na conclusão haverá uma interpretação geral sobre o conhecimento produzido 

em todos os capítulos da tese. Os dois objetivos gerais, assim como a pergunta de pesquisa 

que norteia este trabalho, só podem ser alcançados mediante uma síntese de todos os 

fenômenos relatados em cada uma das etapas. 

 

3.5 Lista de entrevistados 

Todas os diretores e docentes pesquisados pediram total anonimato em relação às 

pesquisas feitas nas escolas. Nos documentos pedindo autorização para as pesquisas, 

inseri duas cláusulas a pedido do corpo escolar: 1. Não identificar direta ou indiretamente 

a escola; 2. Não identificar os educadores, educandos e demais funcionários que 

participassem da pesquisa.  

Esta estratégia foi crucial para obter permissão de pesquisa. As seis primeiras 

escolas de minha lista inicial de opções recusaram-se a aceitar minha presença em suas 

escolas, manifestando receios de se tornar público algum problema interno, além de serem 

instruídas pela Secretaria da Educação a evitar jornalistas e pesquisadores circulando pelo 
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ambiente escolar – segundo relato das diretoras, elas queriam evitar a qualquer custo 

ocorrências como o “Caso Faber”28. 

Mudei o nome dos educadores e das escolas pesquisadas para garantir total 

cooperação da equipe de docentes, bem como preservar suas imagens – respeitando, 

assim, o acordo formal do pedido de anonimato. Para facilitar as consultas, eu criei uma 

tabela contendo o nome fictício do pesquisado, a disciplina e a função reais, o nome 

fictício da escola, e a real experiência docente. 

 

 

Nome fictício 

 

Função/Disciplina 

 

Escola 

Experiência 

docente 

Letícia Diretora Escola Amarela 24-25 

Laura Vice-diretora Escola Amarela 17-18 

Solange Coordenadora Escola Amarela 17-18 

Romilda Geografia Escola Amarela 32-33 

Gabriel História Escola Amarela 1 

Ártemis Português Escola Amarela 4 

Célia Diretora Escola Central 18 

John Inglês Escola Central 13 

Sônia Sociologia Escola Central 1 

Patrícia Química Escola Central 0 

Mário Geografia Escola Central 1 

 

 

                                                            
28 Refere-se à página “Diário de Classe” no Facebook, escrita pela estudante catarinense Isadora Faber, na 

época do incidente com 13 anos, que denunciava todos os problemas de sua escola e o descaso do governo. 

O caso ganhou repercussão nacional e trouxe inúmeras discussões políticas na eleição de 2012. 
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4  

UMA IMERSÃO NA SALA DE AULA 

Res ipsa loquitur29 

 

 Os dois anos de pesquisa de campo forneceram um material abundante sobre os 

problemas éticos enfrentados pelos educadores no cotidiano escolar. Há tantos temas, 

discursos e histórias que levaria quase uma década para se analisar, fazer as sínteses e as 

reinterpretações para entender toda complexidade das relações escolares. Porém, é 

desnecessário um empreendimento dessa natureza. Primeiro, quando conseguíssemos dar 

conta de entender todas as variáveis pesquisadas dos fenômenos estudados já estaríamos 

defasados pelo tempo, pois muitas coisas teriam mudado. Segundo, tendo como objeto de 

pesquisa as questões éticas envolvendo as relações entre educadores e educandos, muita 

informação coletada de outra natureza pode ser filtrada. 

 A proposta metodológica utilizada me permitiu dividir a análise em duas partes: a 

primeira corresponde ao processo hermenêutico de análise dos contextos histórico-

culturais do objeto de pesquisa e se divide em dois tópicos: na seção 4.1 trataremos do 

material referente aos processos de constituição das escolas pesquisadas e da comunidade 

de estudantes – suas histórias, percepções, conflitos e valores; na 4.2, analisaremos as 

trajetórias sociais dos educadores e seus valores pedagógicos no primeiro dia de aula.  

A segunda parte corresponde à análise formal/discursiva sobre os conflitos éticos 

entre os educadores e educandos e se divide em três tópicos sugeridos pela teoria de 

Honneth: na seção 4.3, analisaremos as estratégias de reconhecimento afetivo e o papel 

do afeto amoroso no relacionamento; na 4.4, trataremos do reconhecimento na esfera do 

direito, as regras e valores e suas transgressões; na 4.5, estudaremos o papel da 

solidariedade nas relações dos educandos – seus colegas e educadores –, e como relações 

pautadas pelo reconhecimento, engajadas em um processo de eticidade, proporcionam 

uma vivência mais prazerosa e criativa dos processos de ensino-aprendizagem. 

A interpretação/reinterpretação será feita após a análise e a síntese dos materiais 

discursivos inseridos em cada um dos cinco tópicos deste capítulo. 

                                                            
29 Provérbio latino: As coisas falam por si mesmas. 
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4.1 ESCOLA, QUEM É VOCÊ? 

Nesciens quid antequam natus esset puer remaneret30 

 

Para entender quais os valores seguidos por uma comunidade, as dinâmicas sociais 

e as estruturas dos conflitos, é preciso entender seu universo social. A comunidade escolar 

é essencial para entender o educando. Todos os educadores experientes que eu consultei 

nesses dois anos de pesquisa de campo disseram que sempre conversaram com os pais e 

estudavam os arredores da escola. A educadora Romilda31 muitas vezes me dizia que 

“antes de pisar em uma sala é preciso saber onde está se metendo”32.  

Quando ouvi esse conselho pela primeira vez fiquei assustado, pois a escola onde 

ela trabalhava estava situada no meio de uma comunidade de baixa renda, controlada pelo 

tráfico de drogas e com um dos maiores índices de violência da cidade. À medida que eu 

interagia com outros educadores, em outras escolas, eu entendia mais que aquela frase 

era só uma regra didática, uma estratégia de ensino. 

Assim como uma pesquisa de campo em ciências humanas precisa analisar os 

contextos histórico-culturais dos objetos de pesquisa, os educadores experientes também 

sabem da necessidade de entenderem o seu papel dentro do universo escolar. O que os 

pais esperam dos educadores? O que os educandos realmente precisam? Quais os 

problemas que eles enfrentam? Que linguagem utilizam? 

Apesar de ter recortado duas escolas públicas de uma mesma cidade, frequentadas 

por estudantes das classes econômicas C/E, não podemos afirmar que os educandos são 

iguais ou generalizar as condições de ensino-aprendizagem. Ora por não haver um 

fundamento empírico que nos permita estender generalizações a partir de poucas 

amostras, ora por desrespeitar todos os educadores e educandos ao rotulá-los a priori por 

conta de sua região e poder aquisitivo – essa massificação opera na contramão da ética de 

reconhecimentos. 

                                                            
30 Provérbio latino: O que não se descobre antes do nascimento (ou início) permanece. 
31 Professora de geografia, Escola Amarela (consultar tabela no capítulo 3). 
32 Esta fala esteve presente no discurso da professora desde o primeiro dia de aula, em 3/2/2014. Esta 

observação se seguiu muitas vezes, sendo objeto de reflexão em minha última entrevista em 1/6/2015. 
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Para entendermos as relações entre educandos e educadores respeitando as 

relações de complexidade inerentes ao processo de ensino, tentando evitar reducionismos 

sociológicos, psicológicos ou econômicos que nos levem ao recorte estereotipado do 

objeto, vamos analisar as particularidades de cada escola. 

 

4.1.1 Contexto histórico-cultural da pesquisa  

Os fenômenos sociais estudados estão inscritos em um determinado período 

histórico, diretamente influenciados pelos símbolos culturais que estruturam a 

consciência; a pesquisa também está inscrita nos contextos histórico-culturais de sua 

produção – mesmo que os marcos teóricos e os métodos de análise utilizados tentem nos 

oferecer um padrão objetivo. As manifestações dos pesquisados foram inscritas em um 

determinado período e as análises devem levar em consideração essas peculiaridades. 

Precisamos ter consciência de que as entrevistas dos agentes sociais foram feitas 

entre os anos de 2014 e 2015, ou seja, seis meses depois das manifestações populares de 

junho de 2013, durante a Copa do Mundo, o conturbado processo eleitoral de 2014 e as 

manifestações populares de março de 2015. Nesse mesmo período ocorreu um aumento 

significativo de crimes raciais nos estádios de futebol e na internet – nesta, houve um 

acréscimo de 300% a 600% de incidências destas infrações, motivadas pelo 

pseudoanonimato da rede, segundo dados da Central Nacional de Denúncias de Crimes 

Cibernéticos33. Havia um mal-estar social que não conseguia ser elaborado. 

Como efeito desse processo, dois mitos muito comuns em nossa identidade 

nacional foram desconstruídos: as visões do brasileiro como um “povo cordial” e como 

inserido em uma “democracia racial”. Esses “filtros ideológicos” não estão mais presentes 

nos discursos sociais, tornando manifestos muitas ideias e sentimentos que estavam 

recalcados pelo falseamento do discurso politicamente correto. 

Diante de um processo histórico tão singular, os materiais de pesquisa coletados 

na elaboração desta tese revelam discursos diferentes de muitos setores da população 

sobre como eles percebem o papel da educação. 

 

4.1.2 A Escola Central 

Situada em um bairro nobre de São Paulo, onde o metro quadrado é um dos mais 

caros da cidade, a escola estadual chama a atenção pela sua arquitetura inspirada na Art 

                                                            
33 Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2014-11/governo-cria-grupo-

de-trabalho-para-mapear-crimes-de-odio-na >. Acesso em: 20 jul. 2015. 
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Déco. Apesar de sua fachada malconservada, a construção revela que aquela instituição 

floresceu em uma época em que a educação era considerada importante. A alcunha 

“Escola Central” faz referência à localização geográfica e econômica da cidade. De uma 

perspectiva política, as atenções do Estado para esta são muito maiores do que para as 

outras escolas estaduais situadas nas periferias. 

Segundo pesquisas bibliográficas realizadas no campo da arquitetura, as escolas 

projetadas na década de 1930 refletiam os ideais progressistas que tinham na educação 

uma passagem para o desenvolvimento social e econômico espelhados na Europa e nos 

Estados Unidos (OLIVEIRA, 2007) – projeto que tanto os getulistas quanto os opositores 

liberais do partido republicano paulista compartilhavam. 

O projeto da Escola Nova concebido por John Dewey, trazido dos Estados Unidos 

para o Brasil pelo ministro Rui Barbosa na Primeira República, continuou em vigor no 

Estado Novo. Na década de 1930, os projetos de ampliação escolar exigiam que os novos 

prédios escolares facilitassem a implantação do Platoon System34 (OLIVEIRA, 2007), 

incluindo um auditório, um auditório-ginásio, uma sala de enfermagem e uma sala de 

leitura integrada com a biblioteca. 

Segundo relatório levantado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de 

São Paulo (FAU/USP), este modelo arquitetônico não se restringiu aos bairros nobres da 

cidade. Entre 1936 e 1938, foram construídas doze escolas na capital paulistana, alinhadas 

com o conceito artístico Déco e o administrativo Platoon, em regiões com as mais 

variadas classes sociais (FERREIRA; MELLO, 1994). Os liberais republicanos tinham 

como pressuposto que uma educação pública de qualidade seria capaz de erradicar a 

miséria. 

Projetada em 1936 pelo arquiteto José Maria da Silva Neves, o edifício escolar 

pesquisado obedece aos padrões estéticos modernistas da década de 1930, “marcado por 

linhas simplificadas, formas e volumes geometrizantes, pela ortogonalidade, pelo despojo 

dos ornamentos, pela verticalização dos edifícios e pela difusão do uso racional da 

estrutura de concreto” (OLIVEIRA, 2007, p. 15). 

                                                            
34 O Platoon System foi um modelo de administração escolar implantando no final do séc. XIX nos Estados 

Unidos. Esse modelo “incidia sobre o rodízio entre turmas organizadas em pelotões que, ao longo da 

jornada escolar, deslocavam-se no espaço da escola, de acordo com as atividades previstas – aula 

convencional, brincadeiras e exercícios, trabalhando em oficinas, atividades sociais e de expressão no 

auditório” (CHAGAS et alli, 2012, p. 74). 
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Graças ao acervo da FAU/USP, é possível analisar a imagem da planta original 

do edifício escolar. Algumas informações foram retiradas da imagem para evitar a sua 

identificação. 

 

Escola Central – Planta do térreo 

 A planta escolar do térreo mostra a divisão dos espaços com suas funções. 

Atualmente as quatro primeiras classes, na frente do portão de entrada e da secretaria, 

perderam sua função de salas de aula. Atualmente a primeira é utilizada pela 

coordenadora; a segunda, pelo almoxarifado, que também faz serviços de fotocópia; a 

terceira, como laboratório de informática; e a quarta sala foi adaptada para projeção de 

filmes em fitas de vídeo e DVDs. O restante das áreas projetadas na planta permanece 

com sua função original. Nas classes que estão ao lado esquerdo funcionam as salas 

ambiente de educação artística, educação física e biologia. 



76 
 

 

Escola Central – Planta do primeiro piso 

O primeiro piso reúne as salas ambiente de inglês, sociologia/filosofia, duas salas 

de física, duas salas de matemática, e uma de artes/educação física. No local destinado à 

biblioteca funciona a sala dos professores. 

No segundo piso, de cuja planta não dispomos, funcionam as salas ambiente de 

história, geografia, química, duas salas de português, duas salas de química e a biblioteca. 

O interior do prédio é bem conservado. O que mais chama a atenção é o excesso 

de câmeras na entrada, nas escadas e nos corredores da escola. Só não há câmeras em 

algumas salas de aula e nos banheiros. As salas de aula que as possuem são as de 

informática e vídeo. Quando não há câmeras na sala, estas ficam trancadas até a chegada 

de um educador. As pessoas que chegam na escola pela primeira vez dizem que se sentem 

constrangidos com tanta vigilância. As grades nas janelas e nas portas, bem como o 

aspecto antigo do edifício e a vigilância constante, lembram um manicômio. 

O aspecto sombrio de insanidade chega ao seu ápice quando se utiliza o banheiro 

destinado aos estudantes – um dos poucos lugares onde não há vigilância por câmera. O 

teto e as paredes são sujos de fezes e rabiscos de caneta com palavras obscenas. O redor 

dos vasos fica molhado de urina, que, junto com as fezes espalhadas pelo banheiro, produz 

um cheiro repugnante. Os espelhos dos banheiros masculinos estavam rachados e 
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pichados com palavras que remetem ao ódio. Os faxineiros da escola se recusam a limpá-

los com frequência, justificando que toda vez que limpam os estudantes acabam os 

sujando novamente35. Os educadores e funcionários utilizam os banheiros privativos 

proibido para uso dos educandos.  

 

Foto do banheiro do térreo após limpeza      Duas câmeras no acesso ao primeiro piso 

Neste momento da tese não é possível explicar o comportamento dos educandos 

em relação aos banheiros. Para compreender esse fenômeno, é preciso entender outras 

características deste universo escolar que serão descritas posteriormente – um conjunto 

de violências desferidas pela sociedade e pelo Estado contra esta parcela da população 

que, somadas ao ambiente escolar, propiciam tendências antissociais36.  

A localização da escola era um grande atrativo para os educandos e educadores. 

Ela se situa em uma região servida de quatro grandes corredores de ônibus, uma estação 

de metrô e um policiamento ostensivo, tornando-a um ambiente seguro e de fácil acesso.  

Segundo a diretora, essas comodidades ajudam a concentrar muitos educadores 

com alta pontuação – todos os docentes efetivos que lecionavam nessa instituição durante 

o ano letivo de 2014 tinham uma pós-graduação latu ou strictu senso. Esse conjunto de 

fatores elevava o nível do ensino e refletia positivamente nas avaliações dos estudantes 

                                                            
35 Eu testemunhei uma limpeza completa nos banheiros na manhã do dia 17 de abril de 2014, véspera de 

feriado da Sexta-feira Santa. Os banheiros foram limpos com desinfetantes e lavadoras de alta pressão 

(VAP). Entrei nos banheiros após o término do trabalho, após o intervalo recreativo, e constatei que estava 

tudo limpo e higienizado. Ao final das aulas os banheiros voltaram a ter fezes no teto e urina no chão. A 

foto do banheiro foi realizada no dia da limpeza. 
36 A tendência antissocial é um conceito winnicottiano que descreve comportamentos agressivos e outros 

condenados socialmente com origem em situações de perdas significativas (incluindo afetividade e 

respeito). Não se deve confundir uma tendência antissocial com delinquência (WINNICOTT, 2005).  
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feitas pelo governo – consequentemente, os educadores recebiam bônus salarial, tornando 

ainda mais cobiçado um emprego naquela unidade. Porém, todos os atrativos 

mencionados não garantiram um educador de química durante todo o ano letivo, nem 

motivaram os educadores temporários a continuarem lecionando na ausência dos 

docentes de biologia e matemática. Também não evitava as faltas dos educadores. 

 

4.1.3 Bairro nobre, gente ordinária 

A maioria dos educandos que estavam matriculados na escola não moravam 

naquela região. Naquele bairro de alto poder aquisitivo os habitantes colocavam os seus 

filhos nos inúmeros colégios de ensino privado destinados à elite. Os filhos dos zeladores 

que moravam nos prédios eram as únicas pessoas do entorno que estudavam nessa escola.  

Atualmente a instituição abriga estudantes das periferias da Zona Oeste de São 

Paulo ou da cidade de Cotia, enviados pela Secretaria da Educação por não conseguirem 

vagas para matriculá-los perto de suas casas. Alguns pais reclamavam que os seus filhos 

saíam de casa as cinco da manhã e precisavam pegar duas conduções, mas a maioria dos 

familiares tentava matricular seus entes naquela unidade por causa das condições 

precárias das escolas estaduais da região onde moram – relataram constante falta de água, 

banheiros e lousas quebrados e constante falta de educadores. 

Ao lado da escola há prédios residenciais e lojas comerciais. Na área comercial, 

há um posto dos Correios. Em entrevista com funcionários e o gerente, pouco foi dito 

sobre a escola; alegam que os estudantes geralmente não mandam cartas e que nunca 

causaram algum tipo de transtorno. O gerente se sentiu envergonhado com as perguntas, 

pois disse que estava lá e não conhecia nenhum educador da escola, mas conhecia os 

balconistas e o chapeiro da padaria ao lado37. 

As entrevistas na padaria revelaram uma relação de tensão com a presença da 

escola na região. Os funcionários tinham um discurso padronizado sobre o trâmite de 

educandos na rua, afirmando que eles prejudicavam o movimento da padaria e que os 

donos acham que um dia eles podem vandalizar ou assaltar o seu comércio38. Porém, eles 

afirmaram que nunca houve qualquer tipo de incidente entre a comunidade escolar e 

                                                            
37 As entrevistas foram concedidas no dia 7 de março de 2014, dentro da empresa.  
38 As entrevistas com os funcionários da padaria foram descontraídas, sem uso de questionário ou anotações, 

e ocorreram enquanto eu consumia café, almoçava ou levava pão para casa. O primeiro levantamento 

começou no dia 7 de março de 2014 e terminou no dia 30 de maio do mesmo ano. 
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aquele estabelecimento. Disseram que a comunidade escolar entrava pouco no 

estabelecimento. 

Minha entrevista com o proprietário da padaria elucidou a origem da opinião dos 

funcionários sobre a escola. Ele aceitou dar a entrevista nutrindo um tipo de esperança de 

que eu pudesse ajudar a fechar a escola, mesmo tendo sido informado de que era uma tese 

doutoral e que esse não era o objetivo da pesquisa. Segue a entrevista39: 

Pesquisador (P): Como você considera sua relação com a escola? 

Entrevistado (E): Como todos aqui na região, é uma relação tensa. Ruim. 

P: Por quê? Poderia me explicar melhor? 

E: Primeiro, as pessoas que moram neste bairro não colocam os seus filhos em 

escolas públicas. Eles colocam os filhos em escolas particulares, como faz 

qualquer um que tenha um mínimo de dinheiro para garantir o futuro dos filhos. 

Escola pública não presta, você sabe disso melhor do que eu. Poderiam ter 

fechado a escola, feito uma biblioteca ou museu. Podiam vender para fazerem 

mais prédios e usar o dinheiro para construir escolas em outros lugares. As 

pessoas que frequentam a escola são de fora, de bairros pobres, o que fazem aqui? 

Não deveria ter escola lá? Eles vêm pra cá, acham tudo bonito, tudo organizado, 

ficam nos invejando. Depois já viu.  

P: Você falou em acabar com a escola. Você sabe a origem dela, desde quando 

ela existe? Algo sobre a história dela? 

E: Não, não sei. Quando a nossa família se instalou aqui está escola já existia, 

mas não era como hoje. Eram outros tempos. Essa escola tem cara de velha. Uma 

senhora de idade uma vez me disse que seus filhos estudaram nela, junto com os 

filhos dos vereadores. Mas isso faz muito tempo, na época em que a escola pública 

era boa. 

P: Você sabe como ela funciona? 

E: Não sei, mas deve ser igual as outras. 

P: Igual como? 

E: Não sei. Tem aula vaga, professor que não quer dar aula, drogas.  

P: De onde você tirou estas informações? Tem parentes que estudam nelas? 

                                                            
39 A entrevista foi concedida no dia 28 de março de 2014, dentro da empresa. Não consegui fazer um 

questionário para traçar o perfil socioeconômico. 
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E: Não, meus filhos e sobrinhos estudam em particulares. Minha empregada tem 

um filho que estuda. Ele vive na rua por que não tem aula. Na TV sempre falam 

desses problemas, os políticos prometem melhorar. Não melhoram. 

P: Qual o impacto da escola nesta comunidade? 

E: Não gostamos, não nos sentimos seguros. Esta padaria foi projetada para 

atender as famílias do bairro, investimos em padeiros e confeiteiros, mas hoje 

ninguém vem mais comprar aqui. Mandam a empregada. Hoje ganhamos 

dinheiro servindo almoço para quem trabalha na região. As pessoas têm medo 

desses alunos, por isso o movimento cai. 

P: Por quê? 

E: Olha para eles. Não quero ser preconceituoso, mas essa gente é pobre, menor 

de idade. Bate um vício de droga, uma maldade, eles podem vir aqui assaltar, 

barbarizar, e não vão presos. São menores. Somos reféns deles. Olha a porta da 

padaria, gastei muito dinheiro para colocar as catracas. Sem falar nas câmaras 

e no serviço de segurança que pago à parte. O Estado, que deveria me proteger, 

acaba me colocando em risco. Quem vai querer tomar café da manhã ou almoçar 

com o seu filho aqui durante a semana? Ninguém. Já nos reunimos com os outros 

comerciantes e moradores para fechar a escola, mas não conseguimos. 

 

O discurso do dono da padaria revela os sentimentos negativos de comerciantes 

estabelecidos naquela região, como o manifesto pelo responsável por um estacionamento 

que não queria participar da entrevista. Eu não vi educadores ou educandos entrando na 

padaria para beber ou comer, preferiam ir até uma lanchonete a uma quadra e meia de 

distância. Uma docente de português disse que já foi constrangida quando foi tomar café. 

Ao ser questionado sobre o objeto de pesquisa, ele afirma que a escola pública em 

geral é uma instituição incapaz de proporcionar uma educação de qualidade e por esse 

motivo ele e os moradores do bairro nobre colocam os seus filhos em escolas particulares. 

Ele reproduz o “mito da iniciativa privada”, desconsiderando a possibilidade de existirem 

escolas que não sejam pagas melhores do que aquelas que cobram.   

O dono da padaria também diferencia dois grupos sociais: aqueles que podem 

pagar pela educação, “melhor educados e com bens”, daqueles que utilizam o serviço 

público, “mal-educados, invejosos e potencialmente criminosos”. Por esse motivo ele 

acredita que a escola deveria ser fechada para dar espaço para uma outra instituição, ou 
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se vender o prédio para construir outra escola nos bairros pobres – isolando os problemas 

decorrentes dos choques entre duas classes sociais distintas. 

Ele diz que não entende do funcionamento da escola e que foi informado pela 

empregada e pela televisão de que na escola pública não tem aula, que os educadores 

faltam e que há tráfico de drogas. Há vários problemas na construção do seu imaginário 

sobre as escolas públicas.  

O entrevistado acreditava no que estava dizendo e enxergava com clareza uma 

potencial ameaça oriunda dos “invejosos menores pobres que escondem um potencial 

criminoso”, reproduzindo todo um leque de preconceitos que ele não confessa. Suas 

insinuações não correspondem com a realidade40. Fiz uma consulta na delegacia 

responsável pela região e o delegado disse que a incidência de crimes envolvendo 

menores perto da escola é muito pequena. Ele também disse que nos cinco anos que ele 

trabalha na delegacia não se lembra de problemas envolvendo estudantes de lá. 

Ele e os demais comerciantes estavam reproduzindo estereótipos, ou seja, opiniões 

socialmente compartilhadas do mundo que têm como função prever comportamentos ou 

ameaças em determinadas situações que desconhecemos. Como não podemos 

acompanhar os trabalhos de políticos, jornalistas e educadores por conta de nossas 

limitações, aceitamos uma imagem socialmente construída e transmitida pela opinião 

alheia para avaliarmos esses profissionais quando tomamos contato com eles: um 

estereótipo. Ensinam-nos a confiar em policiais, a ter medo de criminosos, a acreditar nos 

jornalistas e assim por diante – quando tomamos contato com eles, já sabemos o que 

pensar e como agir. Esses estereótipos negativos também recaem sobre os pobres e os 

afrodescendentes que estudam na escola – já são marginalizados a priori. 

Os estereótipos são facilitadores da realidade, mas, como todo facilitador, produz 

preconceitos e reducionismos prejudiciais a determinados grupos sociais. O comunicador 

Walter Lippmann, um dos primeiros especialistas em opinião pública, explica com 

clareza este fenômeno: 

As mais sutis e penetrantes de todas as influências que podem nos impor 

são as que criam repertórios de estereótipos. Através deles somos 

informados sobre o mundo antes de vê-lo. Nós imaginamos muitas 

coisas antes de examiná-lo. E esses preconceitos, a menos que a 

educação os tenha tornado conscientes, governam profundamente todo 

o nosso processo de percepção. Eles classificam certos objetos como 

familiar ou estranho, enfatizando as diferenças, de modo que aquilo que 

nos é pouco familiar é visto como muito familiar, e aquilo que é pouco 

                                                            
40 As consultas foram feitas na delegacia de polícia no dia 3 de abril de 2014. 
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estranho como muito alienígena. Eles são despertados por pequenos 

sinais, que podem variar de uma referência fiel ou de uma vaga 

analogia. [...] O que importa é o caráter dos estereótipos, e a crueldade 

com que os empregam. E estes, no final, dependem desses padrões 

inclusivos que constituem nossa filosofia de vida. Se na filosofia que 

assumirmos o mundo estiver codificado de acordo com um código que 

possuímos, então estamos propensos a reportar o que está acontecendo 

descrevendo um mundo governado por estes códigos (LIPPMANN, 

1997, p. 60). 

 

 Não podemos dizer que as manifestações preconceituosas encontradas na padaria 

sejam um ato isolado, deliberado por um indivíduo segregacionista. Em minhas pesquisas 

com os moradores da região, os estereótipos se repetiram em seus discursos, mostrando 

que há um alinhamento ideológico entre as pessoas dos bairros nobres sobre os estudantes 

daquela escola.  

No prédio residencial de alto padrão ao lado da escola, há muros enormes, cerca 

elétrica e um forte esquema de segurança privada. Foi muito difícil contatar o síndico, 

que não aceitou conversar. Os moradores chegam de carro, raramente saem do prédio 

para andar na calçada. Consegui entrevistar uma moradora que estava saindo do prédio 

para passear com os cachorros. Assim como o dono da padaria, ela inicialmente achou 

que eu estava fazendo uma pesquisa para fechar a escola. Segue a entrevista41: 

Pesquisador (P): Como você considera a relação dos moradores do seu 

prédio com a escola? 

Entrevistada (E): Não há relação possível com essa gente. Que tipo de 

relação vamos ter? Não frequentamos a escola, não andamos no bairro 

deles, não escutamos as músicas que eles ouvem. Olha a roupa daqueles 

garotos [camisetas da Gaviões da Fiel] saindo da escola. Torcida 

organizada é facção criminosa. Querem que eu dê bom dia para eles? 

Claro que não. Se quisessem estudar, nós poderíamos estabelecer uma 

boa relação. 

P: A relação foi sempre assim? Você sabe qual a origem desta escola? 

Conhece a história dela? 

E: Meu marido, que faleceu no ano passado, comprou este apartamento 

em 1995. Eram bons tempos. A escola já existia, era melhor frequentada. 

Não conheço a história desta escola.  Piorou dos últimos anos para cá. 

                                                            
41 A entrevista foi concedida no dia 16 de maio de 2014, na rua em frente ao prédio vizinho à escola. Não 

consegui fazer um questionário para traçar o perfil socioeconômico da senhora. 



83 
 

P: Piorou como? 

E: A violência começou a aumentar, os direitos humanos começaram a 

proteger os menores, e aí tudo piorou. O governo começou a mandar gente 

da periferia para estudar aqui, e isso piorou a segurança. Chamam isso 

de inclusão social. Inclusão social é colocar a escola na favela, não aqui. 

Tem gente que já reclama de carro arranhado, de ameaça de assalto. 

P: Você já foi vítima ou conheceu alguém que foi? 

E: Ouvi falar aí no prédio da frente. Comigo não aconteceu nada, graças 

a deus. Mas certamente já aconteceu, né. Vemos isso na TV todos os dias. 

A escola forma criminosos, pois o governo os ensina a roubar de quem 

tem ao invés de trabalhar.  

P: Você está dizendo que esta escola os ensina a roubar de quem tem 

dinheiro? 

E: Não ensinam assim, mas está subentendido nessa educação do Paulo 

Freire que o governo impõe. Acham que a gente sempre está devendo algo 

para eles. Ficam recebendo mil reais com Bolsa Família, bolsa casa, 

bolsa faculdade, cotas, e a escola chama isso de “direitos”. 

P: Você acha que esse é o maior impacto da escola na comunidade? Tem 

mais alguma contribuição positiva ou negativa? 

E: Quando meu marido tinha acabado de comprar o apartamento, nós 

descíamos com as crianças para tomar café na padaria, íamos no teatro 

a pé. Hoje não podemos mais fazer isso. Eu estava falando com minha 

amiga que mora no prédio da frente sobre esta situação, mas o problema 

é que a escola diminui o valor dos imóveis. Não tem como vender e 

comprar outro neste bairro, mais afastado. Já nos reunimos com a 

associação de bairro, mas não conseguimos tirar esta escola. A gente tem 

que deixar na mão de deus mesmo e evitar sair na rua. 

 

 No discurso da moradora constatamos os mesmos estereótipos utilizados pelo 

dono da padaria para explicar seu mundo, podendo assim traçar um padrão. Ela também 

reclama da suposta falta de segurança que os estudantes que frequentam a escola trazem, 

além de criticar a eficiência e utilidade do ensino público. Utiliza expressões como 

“inveja” para explicar as supostas motivações criminais dos estudantes contra a 



84 
 

população do bairro – causadas pelas concepções educacionais de Freire. Também faz 

referência aos meios de comunicação para justificar os seus estereótipos e pontos de vista. 

As visões de mundo reproduzidas nesses discursos estão em sintonia com outras 

vozes e discursos paralelos que disseminam estereótipos reproduzidos pelos meios de 

comunicação. Programas policiais como “Balanço Geral”, “Brasil Urgente” e “Cidade 

Alerta”, recordistas de audiência na tarde paulistana, reproduzem os clichês presentes no 

imaginário do dono da padaria e da moradora: “falta de segurança”, “menores de idades 

que estupram e matam impunemente”, “periferias com altos índices de criminalidade”, 

“os pobres vagabundos que não querem trabalhar”, “as escolas públicas que viram 

faculdades do crime”. Associações incoerentes entre “escola pública” e “crime 

organizado” têm se tornado cada vez mais comuns no jornalismo policial42, o que 

contribui com a sensação de insegurança, aumenta o preconceito contra os mais pobres e 

alimenta grupos sociais segregacionistas. 

As afirmações sobre o ensino público feitas pelos entrevistados e disseminados pela 

mídia não correspondem à realidade. Os dados oficiais do Exame Nacional do ensino 

médio nos últimos anos mostram que os estudantes das escolas públicas federais têm uma 

média de notas maior que os das escolas particulares43. Em São Paulo, a média das escolas 

privadas supera a das escolas estaduais com uma baixa vantagem. Em relação ao uso de 

drogas, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad) divulgou dados que 

mostram um consumo de drogas muito maior entre os estudantes de escola privada do 

que entre os de escolas públicas44, mesmo em relação a drogas baratas, como é o caso do 

crack, segundo dados do IBGE45. 

Mesmo quando esses dados se tornam públicos pelos meios de comunicação, tanto a 

imprensa quanto a opinião pública evitam refletir sobre os estereótipos já consagrados 

que povoam suas visões de mundo. É preciso justificar a superioridade cognitiva e moral 

                                                            
42 O constante ataque midiático contra as escolas públicas feito por jornalistas policiais como José Luiz 

Datena do programa “Brasil Urgente” (TV Bandeirantes) aumentou no ano de 2015, alimentado pela 

discussão política sobre a redução da menoridade penal. O programa reprisa matérias frias como a da 

menina que foi abusada sexualmente no banheiro da escola (19/5/2015) e de traficantes que tomam conta 

de uma escola pública em Ceilândia (20/5/2015) no intuito de comover a opinião pública. Ele utiliza uma 

linguagem discursiva e visual que associa o afeto de irascibilidade ao seu preconceito contra as classes 

sociais que frequentam as escolas públicas, um recurso típico do fascismo (SLOTERDJIK, 2012). 
43Disponível em: <http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/01/alunos-de-escolas-federais-tem-

maiores-medias-nas-provas-do-enem.html>. Acesso em: 20 maio 2015. 
44Disponível em:   <http://www.estadao.com.br/noticias/geral,pesquisa-consumo-de-droga-e-maior-em-

escola-privada,654615>. Acesso em: 20 maio 2015. 
45Disponível em: <http://www.antidrogas.com.br/mostraartigo.php?c=4039&msg=Consumo%20de%20 

crack%20%E9%20maior%20em%20escolas%20particulares%20de%20SL,%20diz%20IBGE>. Acesso 

em: 20 maio 2015. 
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da classe dominante sobre os integrantes da classe segregada, refutando qualquer tipo de 

evidência ou argumento que revele a perversidade de suas ações e valores. A mídia, os 

comerciantes e os moradores não admitiriam facilmente serem os verdadeiros agressores 

na relação com os estudantes que frequentam a escola. 

Não é de se admirar que qualquer perturbação dos estereótipos parece 

ser um ataque aos fundamentos do universo. É um ataque contra as 

bases do nosso universo, e, quando coisas grandes estão em jogo, não 

admitimos prontamente que não há qualquer distinção entre o nosso 

universo e o universo real. Um mundo pode acabar quando os homens 

honrados se tornam indignos, e quando aqueles que desprezamos são 

nobres – é desesperador. [...] os fundamentos de autorrespeito seriam 

abalados se as pessoas que organizam o mundo sobre máximas 

descobrissem que essas não são verdadeiras. Um padrão de estereótipos 

não é neutro. É a garantia de nossa autoestima; é a projeção sobre o 

nosso mundo, sobre o nosso senso de valores, posições e direitos. Os 

estereótipos são, portanto, altamente carregados de sentimentos ligados 

a eles. Eles são a fortaleza de nossa tradição, e atrás de suas defesas 

podemos continuar a sentir seguros na posição que ocupamos 

(LIPPMANN, 1997, p. 63). 

 

4.1.4 Juventude neonazista 

 Um fenômeno observado entre os jovens que frequentam a Escola Central é a 

formação de grupos grandes de neonazistas que se reúnem em seu interior. Eles são 

facilmente identificados pelas tatuagens do “sol negro” ou do número “88” nas mãos ou 

no pescoço. Um dado curioso é a constatação de que muitos integrantes eram mulatos ou 

com fenótipos que lembram a população nordestina.   

 Esses grupos inicialmente foram hostis à minha presença e não queriam me ajudar 

respondendo a perguntas ou entrevistas. Nas aulas, eles manifestavam um discurso 

agressivo contra homossexuais, negros e nordestinos, tumultuando aulas como as de 

sociologia, por exemplo. Muitas carteiras nas salas de aula tinham desenhos de suásticas 

e frases como “lugar de gay não é na escola, é no cemitério”, “cota pra preto é na prisão” 

e “não aguento mais sustentar estes nortistas vagabundos”. 

 Segundo uma educadora que leciona história na escola, esse grupo de formou nos 

últimos anos e é organizado por uma associação neonazista que atua em escolas e 

faculdades na cidade de São Paulo. Seus recrutadores estão ligados a movimentos de 

partidos políticos e associações religiosas que aceitam ceder espaços para reuniões com 
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seus líderes46. Ela disse que viu esse movimento se iniciar nas escolas particulares47 e que 

ele recentemente cresceu muito naquela escola. 

 Não consegui me inserir nesse grupo para obter mais informações, mas podemos 

supor que a aderência de parte desses estudantes pelo discurso neonazista seja um sintoma 

de um mecanismo de defesa psíquico classificado na psicanálise como identificação com 

o agressor – na psiquiatria, recebe o nome de Síndrome de Estocolmo. 

 Anna Freud foi a primeira psicanalista a descrever e explicar esse mecanismo de 

defesa, considerando-o uma reação de assimilação ao objeto agressor como uma tentativa 

de negar as próprias experiências de agressão sofridas. 

Uma criança introjeta uma certa característica de um objeto causador 

de ansiedade e, assim, assimila uma experiência de ansiedade que 

acabou de ser sofrida. Neste caso, o mecanismo de identificação ou 

introjeção combina-se com um segundo e importante mecanismo. Ao 

personificar seu agressor, ao assumir os seus atributos ou imitar a sua 

agressão, a criança transforma-se de pessoa ameaçada na pessoa que 

ameaça (FREUD, 1968, p. 125). 

 

 As manifestações de preconceito reproduzidas pelos estudantes provavelmente 

estão diretamente associadas às agressões sofridas por meio dos moradores da região, 

pela maneira como são tratados pelo Estado e pela violência implícita produzida pelos 

meios de comunicação contra sua classe social e sua dependência de recursos públicos: a 

escola. 

 

Estudar e suportar 

Ocorreram algumas dificuldades em entrevistar os pais dos educandos por causa 

da distância entre suas residências e a instituição de ensino. As entrevistas foram feitas 

na primeira semana de aula, pois a diretora advertiu que não haveria outra oportunidade48. 

Um dos maiores problemas que a escola enfrenta é a reunião de pais, por causa de 

circunstâncias geográficas e laborais. 

Podemos dividir os discursos dos pais em duas categorias: aqueles que não 

queriam o filho naquela escola e os que desejavam colocar o filho lá. Os descontentes, 

em menor número, reclamavam da distância entre o estabelecimento de ensino e suas 

                                                            
46 A educadora disse que não se sente à vontade para identificar qual partido ou igreja estão associados. 
47 Essa informação é corroborada pelas pesquisas feitas pela antropóloga Adriana Abreu Dias sobre o mapa 

do neonazismo no Brasil. No Estado de São Paulo há cerca de 29 mil jovens que integram organizações 

neonazistas (DIAS, 2011). 
48 As entrevistas com os pais dos estudantes foram realizadas no dia 7 de fevereiro de 2014. 
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casas. Além dos custos do trajeto e do tempo de viagem, os educandos ficavam 

incapacitados de trabalhar. Os pais tentavam uma transferência para perto de suas casas, 

mas sem aparente sucesso. A Secretaria da Educação, responsável pelas matrículas, 

desrespeita a legislação educacional que a obriga a matricular os estudantes menores de 

idade perto de onde residem, abrindo mão do artigo 77 §1º da LDB que permite ao Estado 

conceder bolsa de estudo em escolas particulares na ausência de vagas regulares na rede 

pública próxima ao domicílio do educando. 

O grupo de pais que procuraram a escola pedindo uma chance para transferir seus 

filhos mostrava indignação com o Estado por dificultar a transferência, mesmo sabendo 

que havia estudantes que desejavam trocar de vaga. Muitos desses pais reclamavam do 

caos das escolas estaduais na Zona Oeste, Cajamar, Taboão da Serra e Cotia, relatando 

falta de educadores, de material de limpeza e de manutenção dos prédios. 

O pai de uma estudante, taxista, 46 anos de idade, morador do bairro Jardim 

Mutinga (Zona Oeste), relatou em entrevista os motivos que o levaram a ficar mais de 

duas horas na fila para tentar transferir sua filha. 

Pesquisador (P): Qual a sua relação com a escola? 

Entrevistado (E): Por enquanto nenhuma, mas tenho esperança de que 

minha filha venha estudar aqui. Tenho um sobrinho e filhos de conhecidos 

que estudam aqui. Dizem que é muito bom, mas não conheço. Pela 

aparência do lugar já dá para saber que é melhor do que a escola onde 

minha filha está matriculada. 

P: Você conhece a história desta escola? 

E: Não conheço. Parece ser uma escola tradicional, mas não sei nada 

dela. 

P: Como você acha que ela funciona? 

E: Pelo que eu sei aqui é bem organizado. Tem professor, recursos e está 

em um bairro seguro. A escola onde estuda minha filha é uma zona. 

Faltava professor. No ano passado ela só teve aula de português, inglês, 

educação artística e educação física. Ela não teve aulas de matemática, 

história, geografia. Ela vivia na rua andando com gente que eu não gosto. 

O boletim chegava com nota e presença, não sei como. Minha esposa é 

cabelereira, trabalha na Liberdade, e eu sou taxista. Não temos como ficar 

com ela o tempo todo. Aqui eu espero que melhore. Espero que tenha aula 

e que ela fique segura aqui. 
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P: Qual o impacto desta escola na sua comunidade? 

E: Estas escolas no Centro são importantes para os pais que trabalham 

fora de casa. As escolas de bairro, especialmente onde eu moro, não têm 

professores e as diretoras não podem resolver isso. As crianças passam o 

dia na rua. Aqui elas ficam dentro da escola, protegidas. Não vai ser fácil, 

porque aqui é mais puxado. Minha filha teve várias defasagens. Com nove 

anos eu tive que pagar uma professora particular para ensinar minha filha 

a ler, acredita? Minha filha é dedicada, sabe que precisa estudar. Ela vai 

levar mais de duas horas de ônibus para voltar pra casa, mas vale o 

sacrifício. 

P: Vocês recebem algum benefício social? 

E: Como assim? Bilhete estudantil? 

P: Bolsa Família, Auxílio Gás, Minha Casa Minha Vida? 

E: Nunca recebi. Sou classe média, não tenho direito a nada. Tudo o que 

eu tenho foi conquistado. Nem escola o governo está me dando direito. 

 

O discurso deste pai se assemelha aos dos demais entrevistados. Todos os seus 

esforços visam garantir que os seus filhos estudem em uma escola melhor – tomando 

como critério de qualidade a infraestrutura do prédio, a presença de educadores dando 

aula e, principalmente, a garantia de manter os educandos ocupados dentro da escola 

durante o período letivo. Os relatos de precariedade e irregularidade nas escolas estaduais 

longe da região central revelaram que aquela instituição era atípica. 

Um dado importante para analisarmos os contextos histórico-culturais da Escola 

Central são os aspectos econômicos: esta comunidade de estudantes é de baixa renda, 

porém eles não são usuários de programas sociais como o Bolsa Família – e demonstram 

não gostarem de serem associados com as classes sociais que fazem uso desses benefícios. 

As entrevistas com os pais de estudantes proporcionaram um insight importante 

sobre as discussões acadêmicas acerca do futuro da educação básica na próxima década. 

Há quem afirme que em pouco tempo as escolas funcionarão por meio do sistema de EaD 

ou que serão semipresenciais – como ocorre com as universidades. Essa perspectiva 

esbarra em um problema empírico muito simples: com quem os pais deixarão seus filhos? 

Atualmente as escolas presenciais precisam oferecer um serviço mais básico do que a 

transmissão do conhecimento: a tutela do estudante durante os horários de trabalho dos 

pais. O modo de produção capitalista não permite que os filhos da classe proletária 
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possam ter outras possibilidades de aprendizagem fora do contexto presencial. A escola, 

em essência, ainda é uma grande creche de crianças e adolescentes. 

 

4.1.6 A Escola Amarela 

Esta instituição de ensino se situa em um aglomerado subnormal49 (favela) na 

Zona Norte de São Paulo, longe do metrô e dos corredores de ônibus, em uma área de 

difícil acesso que conta somente com uma recente e misteriosa ciclovia de meio 

quilômetro que contorna a comunidade sem interligá-la a nenhuma outra ciclovia ou via 

de transporte público. Para chegar nesta escola era necessário um táxi, mas só se poderia 

chamá-los por meio dos aplicativos de celular – pois se os solicitasse nos pontos, sem 

monitoramento, os taxistas se negavam a levar o estudante, contrariando a legislação do 

Departamento de Transporte Público, que os proíbe de se negarem a prestar corrida.  

Adotamos o nome fictício de “Escola Amarela” por levarmos em consideração 

duas características importantes: primeira, a escola é pintada de amarelo; segunda, o 

uniforme dos estudantes é amarelo. O ponto em comum com a Escola Central é que ela 

também chama a atenção por sua beleza, não tanto pela arquitetura, mas pelas formas 

simples e pelo excelente estado de conservação. Um belo edifício encravado em uma 

região com habitações precárias.  

A escola foi liberada para uso escolar em 2004 e foi concluída e inaugurada em 

2006. Havia uma demanda daquela comunidade por vagas no ensino básico, pois a escola 

original não tinha capacidade para atender todos os estudantes da favela. Os protestos da 

comunidade exigindo a construção de mais vagas se iniciou em 2002, quando os pais 

precisavam matricular os seus filhos na escola para receber os benefícios sociais do Renda 

Mínima e do Fome Zero. A região concentrava famílias em estado de pobreza extrema e 

que precisavam colocar os seus filhos na escola para receberem ajuda do Governo 

Federal. 

Já existia uma escola no local, com um terreno amplo, duas quadras e um 

anfiteatro para peças e eventos escolares. Os pais reivindicaram uma ampliação da 

capacidade escolar, com a criação de um prédio anexo. Segundo uma docente de 

matemática que acompanhou todo o processo, o governo estadual não quis ampliar a 

                                                            
49 Aglomerado subnormal é um termo técnico adotado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) para se referir às favelas. Adotaremos o termo favela, pois o rótulo “subnormal” corresponde à 

normalidade em nosso País. Além disso, o prefixo “sub” pode ser interpretado de maneira depreciativa.   

Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/aglomerados_subnormais 

_informacoes_territoriais/default_informacoes_territoriais.shtm>. Acesso em: 28 jun. 2015. 
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escola por dois motivos: primeiro, porque queria aumentar as estatísticas de número de 

escolas construídas; segundo, porque já havia uma parceria com a empreiteira que tinha 

plantas e projetos aprovados. Optaram por derrubar o anfiteatro e a quadra coberta para 

construir uma nova escola. A empreiteira conseguiu erguer o prédio rapidamente, pois a 

estrutura era bem simples e a empresa já tinha construído outras escolas iguais. A 

Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) foi contatada e se recusou a 

oferecer a planta da escola, bem como informações sobre a empreiteira. 

A Escola Amarela funciona em dois períodos: matutino e vespertino. No matutino, 

estudam os educandos do primeiro, segundo e terceiro anos do Ensino Médio. No 

vespertino estudam os do Ensino Fundamental II, com classes que vão do sexto ao nono 

anos. Por causa do tráfico noturno de drogas, a Secretaria de Segurança Pública pediu 

para a Diretoria de Ensino não autorizar o funcionamento no período noturno. 

4.1.7 Uma relação afetiva 

A diretora Letícia chegou na escola em 2005, quando parte dela estava terminando 

de ser construída. Ela relatou que nasceu e se criou no bairro, mas em uma região da 

classe média, próxima da favela. Quando foi aprovada como diretora e lhe foi atribuída 

aquela escola, ela ficou surpresa em saber que trabalharia na região onde se criou, mas 

com muito medo da localização. Em uma oportunidade ela me disse: “Desde que eu me 

conhecia por gente eu já sabia que lá morriam pessoas assassinadas toda semana. Minha 

mãe ficou muito aflita quando eu contei”50. 

A escola tem uma aparência bem agradável, feita de tijolinhos vermelhos, com 

telhados e janelas enfeitados. Um outro detalhe importante é a beleza de seus belos 

jardins, em excelente estado, que agrada a todos os visitantes. A diretora narrou sua 

sensação ao chegar pela primeira vez na escola.  

“Quando olhei para a escola eu comecei a chorar. Quando eu era 

supervisora em Cotia, me apaixonei por uma escola que tinha acabado de 

ser construída. Dava bronca na diretora toda vez que via algum problema. 

Eu não estava acreditando que tinha ganhado uma escola igual. Eu saí da 

supervisão porque estava deprimida, estava há mais de quinze anos na 

docência e não conseguia comprar minha casa. Virei diretora para não 

desistir da educação. Quando vi a escola, eu soube na hora que era um 

plano de deus. Ele tinha me dado aquela linda escola para eu cuidar, para 

                                                            
50 Esta fala aconteceu enquanto tomávamos café na sala dos professores no dia 17 de março de 2014. 
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cuidar de todos as crianças desamparadas. Ele me deu de presente, um 

sonho. Eu jurei que daria minha vida para cuidar dela e das crianças que 

ele mandasse. Foi um dos dias mais felizes da minha vida.”51 

 

 Dentro da escola as paredes são de tijolos, com muro externo, portas e detalhes 

em amarelo. O projeto inicial era pintar os tijolos de azul, mas a diretora reclamou 

solicitando a empreiteira e ao FDE que pintassem os tijolos de vermelho, obtendo êxito. 

 

 Outra mudança no projeto original da empreiteira foram as janelas. Ela lutou 

contra o uso de grades de janela estilo penitenciária, com barras de ferro. Os fiscais do 

governo exigiram o uso de grades para evitar o furto de bens da escola e segurar os 

educandos em classe. A diretora impediu o empreiteiro de entrar com os pedreiros para 

instalar as grades, ocasionando um sério conflito envolvendo a FDE. Para resolver o 

impasse, chegou-se a um acordo, no uso de uma de tela de aço galvanizada branca, 

mediante assinatura de um termo de responsabilidade.  

 

 

                                                            
51 Esta conversa aconteceu enquanto tomávamos café na sala dos professores no dia 17 de março de 2014. 
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A organização e a higiene da escola são outros fatores importantes que devem ser 

levados em consideração nas relações que o educando tem com a escola e com os 

educadores. Diferentemente da Escola Central, não há câmeras vigiando os educandos. A 

direção não aceitou o monitoramento total, restringindo-o somente à secretaria e à 

biblioteca – os únicos lugares que têm computadores. Mesmo sem vigilância, os 

educandos mantêm a escola limpa e preservam o patrimônio. Eles se organizam para 

cuidar do jardim, das árvores e dos vasos de plantas da escola. As estudantes do terceiro 

ano médio ensinam as do primeiro ano sobre os cuidados e as podas que podem ser feitas. 

 Para evitar que as bolas de futebol, basquete ou vôlei danifiquem as plantas ou 

manchem as paredes da escola, a Associação de Pais organizou eventos para cercar a 

quadra de esportes com uma grade de proteção. As carteiras e o chão sempre estão limpos 

no início do período letivo. Quando ocorre algum desgaste ou dano ao patrimônio, a 

direção toma as providências imediatas para sua manutenção. Nunca encontrei este tipo 

de zelo nas escolas públicas que frequentei. 

 

  

Quando questionada pelo alto padrão de limpeza e conservação do local, a diretora 

me contou uma história de seu tempo na faculdade. Ela fez pedagogia na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo e, no quarto ano de faculdade, fez um estágio em 

uma escola temporária em Parelheiros organizada pela Igreja Católica com apoio da 

prefeitura em 1990. Funcionava em uma casa abandonada, com carteiras, mesas e lousas 

em mau estado doadas por outras escolas. Em seu estágio, com estudantes carentes da 

região, ela enfrentava problemas ligados às tendências destrutivas dos menores em 

relação aos materiais e aos prédios. Em uma semana a classe na qual ela trabalhava teve 

quatro cadeiras inutilizadas. As salas de aula e o relacionamento com os educandos 
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pioravam constantemente. Uma das diretoras da liga que supervisionava o projeto vivia 

dizendo para as educadoras não se frustrarem, para evitarem darem o seu melhor, pois 

eles só sabiam se comportar como bichos. Com o passar das semanas, ela começava a 

incorporar os discursos pejorativos, acreditando que os seus educandos eram selvagens, 

que não queriam aprender e só apareciam para comer merenda e tirar o diploma. 

 Um dia, em um seminário de educação ministrado por Paulo Freire, ele percebeu 

que Letícia e suas colegas de estágio pareciam tristes e descontentes com as discussões 

de políticas públicas de educação. Ele pediu para elas relatarem os problemas enfrentados 

e elas assim o fizeram. Depois de escutar todos os relatos, e suas opiniões, ele olhou para 

Letícia e iniciou um diálogo que ela me permitiu transcrever abaixo52: 

 Paulo Freire (PF): Você tem algum parente distante? 

 Letícia (L): Sim, minha avó e minhas tias são de Goiânia. 

 PF: Quando elas te convidam para visitá-las, como elas te recebem? 

L: É uma festa. Tem mesa farta, bebida, os primos vêm nos visitar. Meus 

pais não gostam, dizem que nos mimam muito. 

PF: Quero que você feche os olhos e imagine uma cena. Imagine visitar 

sua avó no seu aniversário. Chegando lá você vê a casa toda bagunçada, 

chão sujo, sem festas e um quarto para dormir bem desconfortável. Como 

você iria se sentir? 

L: Preocupada. Devem estar doentes. 

PF: Imagine que ao invés de falar elas gritassem com você, deixassem os 

outros gritarem, servissem comidas como aquelas que fazem na escola que 

você faz estágio, não se preocupassem com o seu desconforto. Imagine 

elas dando bronca, dizendo o que você tem que fazer da vida, punindo, 

mandando você fazer tarefas. O que iria pensar delas? 

L: Pensaria que elas não me querem lá. Gostaria de ir embora. 

PF: Muito bem. Agora se coloque no lugar do seu educando. Como você 

se sentiria entrando pela primeira vez em um prédio precário, sujo, 

desorganizado, com pessoas falando alto com elas, impondo coisas para 

fazer? Como você se sentiria como aluna na sua sala de aula?  

L: Me sinto mal. Mas não posso fazer nada. Tudo é muito precário. 

                                                            
52 Esta entrevista com a diretora foi realizada no dia 9 de junho de 2014, durante o recesso escolar. 
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PF: Letícia, pare e pense. Estes alunos sempre viveram mal, eles não se 

preocupam em ter móveis novos. Eles querem sentir que são bem quistos, 

que há carinho. Você só precisa transparecer na sua sala de aula que você 

gosta deles, que eles são especiais. Explique para eles quais são as 

limitações, o que você não pode fazer, e eles vão entender. 

 

 No dia seguinte, ela chegou uma hora mais cedo na escola, com o seu irmão e sua 

a mãe, para fazer um mutirão de limpeza e arrumação da sala. Ela disse que quando os 

educandos chegaram eles ficaram quietos e espantados. Ela começou a aula pedindo 

desculpas pela maneira como os tratava e disse que eles eram sempre bem-vindos. Todos 

os dias ela chegava mais cedo para limpar e organizar a sala de aula e, depois de um mês, 

os educandos pararam de riscar as carteiras, paredes, e mantiveram a sala de aula limpa. 

Ela e suas colegas de faculdade perceberam que limpando, organizando e melhorando a 

aparência da sala deixavam as relações menos tensas e os educandos mais participativos.  

 Nos anos seguintes, como educadora e supervisora concursada do Estado, ela 

começou a observar com mais clareza as distinções sociais entre as escolas públicas que 

abrigavam a classe média e aquelas que atendiam os pobres. Constatou uma cultura de 

má vontade com as escolas de periferia que afetava os trabalhos das Diretorias de Ensino 

(DE) e dos educadores, ambos reproduzindo seus preconceitos sociais nos educandos.  

Ela observou que quando ocorria um dano material em escolas de bairros da classe 

média a culpa era creditada aos problemas de qualidade na compra do material, mas, 

quando ocorria em escolas periféricas, isso era creditado aos “alunos marginais”, 

desculpa pronta utilizada pela DE para não resolver os problemas. Os móveis e 

computadores enviados para as escolas da periferia eram refugo reformado das escolas 

centrais, piorando ainda mais a durabilidade do material e as estatísticas. Esse ciclo 

nocivo fomentava discursos racistas entre as suas colegas. 

É interessante observar como a primeira experiência docente da diretora, 

respaldada pela orientação do seu ilustre educador, marcou sua maneira de ver a educação 

e influenciou diretamente a sua concepção de instituição escolar. Paulo Freire, em sua 

última obra, Pedagogia da autonomia, de 1996, oferece aos educadores uma reflexão 

ousada sobre as relações entre estética e ética. 

A necessária promoção da ingenuidade à criticidade não pode ou não 

deve ser feita à distância de uma rigorosa formação ética ao lado sempre 

da estética. Decência e boniteza de mãos dadas. Cada vez me convenço 

mais de que, desperta com relação à possibilidade de enveredar-se no 
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descaminho do puritanismo, a prática educativa tem de ser, em si, um 

testemunho rigoroso de decência e de pureza. (FREIRE, 2013, p.34) 

 

4.1.8 O apoio da comunidade 

Os educandos atendidos pela Escola Amarela se enquadram em situações de 

fragilidade econômica, pois muitos necessitam de programas sociais como o Bolsa 

Família para viver com um mínimo de dignidade. Vimos que a escola foi criada para 

atender as exigências do Governo Federal para obtenção dos programas sociais. 

Intrinsecamente à fragilidade econômica, os moradores da região vivem em uma 

situação de extrema fragilidade social. O prolongado abandono da região pela prefeitura 

e pelo governo estadual nas últimas duas décadas criou um ambiente propício para o 

surgimento de um Estado paralelo comandado pela organização criminosa Primeiro 

Comando da Capital (PCC), responsável por organizar tanto o tráfico de drogas na Zona 

Norte quanto a vida dos moradores que vivem perto de suas bases. Os moradores relatam 

que o PCC melhorou a segurança da região, acabando com a criminalidade e com os 

latrocínios que assolavam a população, além de contribuir para o bom funcionamento das 

escolas e das unidades de Pronto Atendimento médico no entorno da favela. 

Todos os que chegam para trabalhar na escola precisam ser apresentados ao 

traficante responsável pela segurança – cujo grupo é chamado de “Associação de 

Moradores”. Os educadores são muito bem tratados pelos traficantes, com uma gentileza 

igual à dispensada aos pastores evangélicos. 

No segundo ano de minha pesquisa, um traficante que visitava a escola aceitou 

me conceder uma entrevista rápida para saber como ele enxergava a relação da escola 

com os seus negócios53. Transcrevo aqui nossa conversa, observando que ele se denomina 

parte da Associação de Moradores. 

 Pesquisador (P): Como você descreveria sua relação com esta escola? 

Associação de Moradores (AM): Gostamos do trabalho realizado nesta 

escola [Amarela], toda comunidade a respeita. É melhor que a escola 

vizinha, mais organizada. Ele é importante para os moradores. 

P: Você está aqui desde a fundação dela? 

AM: Não. Quando cheguei aqui há uns cinco anos ela já existia.  

P: Como você acha que ela funciona? 

                                                            
53 A entrevista com o traficante foi realizada no dia 2 de fevereiro de 2015. Não tomei notas no momento 

da entrevista para não criar um clima desfavorável. O que se segue são as anotações de memória que fiz no 

mesmo dia, em casa. 
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AM: O ensino é puxado, dificilmente são dispensados mais cedo. A 

Associação de Moradores protege este local, os alunos. Quando a gente 

vê um menor de camiseta amarela54 andando na rua nós damos uma 

bronca e o conduzimos novamente à escola. Quem não quer estudar 

procura a outra escola [vizinha]. 

P: Estes alunos se envolvem com drogas fora daqui? 

AM: Não. Traficante não vende droga em escola pública. 

P: Por quê? 

AM: Primeiro porque eles não têm dinheiro, segundo porque dá B.O. 

Quando o aluno está drogado e faz bobagem envolve muita gente. Polícia 

Militar, Civil, Conselho Tutelar, até mídia. Vendedor que se mete com 

escola pública é punido. 

 

A entrevista com o traficante revela algumas percepções importantes que a 

comunidade tem sobre a Escola Amarela. Ele a compara com a escola vizinha, que, 

segundo seu ponto de vista, não é séria e nem organizada. Ele utiliza o termo “puxado” 

para se referir à qualidade da escola, mas não fica claro se faz referência ao conteúdo 

ministrado pelos educadores ou à pouca ocorrência de aulas vagas. 

A escola sofre com falta de docentes e com aulas vagas, porém, todo corpo de 

educadores decidiu não deixar os estudantes irem embora mais cedo. Na escola há uma 

vice-diretora, Laura, e uma coordenadora pedagógica, Solange, que, junto com a diretora 

Letícia, assumem as aulas vagas. Em disciplinas nas quais não há docentes (química, 

inglês e biologia), Solange desenvolve atividades na biblioteca/laboratório de informática 

e na quadra de esportes. Quando os educadores regulares faltam, Laura e Letícia pegam 

os diários de classe, identificam o último conteúdo ministrado, pegam a apostila ou o livro 

didático e passam exercícios para os educandos fazerem em classe e entregar. Como a 

maioria dos educadores mora perto da favela, há pouca incidência de falta. Por causa da 

localização, dificilmente aparecem estagiários para ajudá-los. 

O traficante afirma que eles protegem a escola, fato que constatei inúmeras vezes. 

Isso não se restringe somente ao tráfico, mas a toda comunidade de pais, que se empenha 

em vigiar a escola e garantir o bem-estar dos alunos. Um exemplo do engajamento 

comunitário é um acordo feito entre os pais e a diretora da escola sobre o uso obrigatório 

                                                            
54 Os estudantes da escola têm como uniforme obrigatório camisetas e agasalhos amarelos, uma estratégia 

da diretora para que eles sejam identificados pela comunidade. 
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do uniforme (camisa ou agasalho amarelo, de qualquer marca). A diretora escolheu o 

amarelo por dois motivos simples: a cor é facilmente percebida na multidão e é associada 

à escola. Legalmente não se pode obrigar um estudante a utilizar o uniforme para 

frequentar as aulas nas escolas estaduais de São Paulo, porém todas as partes envolvidas 

apoiam este procedimento. Quando a família demonstra não ter recursos, a Associação 

de Pais e Mestres doa três camisas amarelas para o estudante utilizar. Quando um 

educando vai para a escola sem a camiseta, a direção pede para ele vestir uma camisa 

amarela XGG para tornar a experiência desconfortável e, assim, pressioná-lo a trazer sua 

camisa. 

Durante minha pesquisa de campo, eu constatei inúmeras ocorrências nas quais os 

moradores da comunidade ou os traficantes conseguiram ajudar a escola por causa do 

uniforme. A primeira vez foi logo no início das aulas em 2014, quando uma estudante 

tinha sido atropelada a duas quadras da instituição. Por causa da camisa amarela, os 

traficantes levaram a menina para o Pronto Atendimento e os moradores foram avisar a 

secretaria da escola. Algumas semanas depois, um grupo de mães que estava colocando 

roupas no varal notou que três jovens de camisa amarela estavam jogando bola na escola 

vizinha e ligaram para a direção – eram estudantes matando aula. Um dos casos mais 

marcantes aconteceu em maio de 2015, quando os traficantes notaram que quatro jovens 

de camiseta branca entraram na escola no intervalo. Eles rapidamente os enquadraram e 

constataram que estavam portando facas – queriam se vingar de um jovem da Escola 

Amarela, mas não consegui saber o motivo e nem o que fizeram com os jovens.  

Apesar de muitos pais trabalharem, eles comparecem às 6h30 para falar com a 

coordenação antes de irem para o trabalho. Pedem informações sobre as notas do filho, 

levam atestados médicos, documentos dos programas sociais e conversam com os 

educadores sobre eventuais problemas de comportamento. 

Nas entrevistas, os pais relataram um grande contentamento com a escola; muitos 

deles até participaram das manifestações pela construção da unidade. Entrevistei uma mãe 

que tem dois filhos no ensino médio e ela explicou os critérios utilizados para colocar um 

filho na Escola Amarela e o outro na Escola Vizinha: idade e empenho nos estudos – o 

mais novo tinha 14 anos, precisava de um cuidado maior e nunca repetiu, por isso 

estudava na Amarela; o outro filho tinha 19 anos e era repetente, estudava na Vizinha por 

esta ser mais fácil e menos exigente. 

É digna de nota uma recorrente manifestação discursiva dos pais sobre uma escola 

onde alguns gostariam de matricular os seus filhos: a “escola da 72 DP”. No momento 
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das entrevistas, não fazia sentido a combinação de números e letras, mas, quando 

perguntei para as secretárias da Escola Amarela, elas disseram que esses pais estavam se 

referindo a um colégio estadual que dá fundos para uma Delegacia da Polícia Civil, longe 

dali. Em minhas pesquisas, constatei que aquela escola não tinha um desempenho muito 

melhor no Enem, mas o fato de ter uma delegacia de polícia ao lado povoava o imaginário 

daqueles pais, que acreditavam em uma boa educação fiscalizada pela polícia. 

No universo discursivo de pais e educandos, podemos constatar que a boa 

educação está relacionada com valores como “ordem”, “autoritarismo” e “punição”. 

Veremos nos próximos tópicos deste capítulo que os educadores mais admirados e 

respeitados são aqueles que se utilizam desses três importantes valores em suas práticas 

docentes – mesmo não gostando de exercer esse papel. Uma outra interpretação possível 

é considerar esse discurso como uma manifestação inconsciente de desconforto por morar 

em uma região comandada pelo crime organizado; um desejo latente de serem 

reconhecidos pelo Estado. 

 

4.1.9 Relações diplomáticas 

As boas relações da escola com os moradores da favela, bem como a distinção 

entre os educandos que estudam nela e os que estudam na escola vizinha, foi 

meticulosamente construída pela educadora Romilda e pela diretora Letícia. Romilda foi 

a primeira diretora da escola e ajudou sua colega na transição administrativa. Seu primeiro 

conselho foi procurar o traficante responsável pela área e se apresentar. 

A diretora relatou que ficou com medo da conversa, mas que durante o momento 

ficou calma55. O traficante disse que não queria a presença da polícia na região e que a 

ronda escolar já foi instruída a bater o ponto e não mexer com eles. Ele afirmou que não 

era para se preocupar com a segurança, pois a maioria dos moradores era evangélica. 

Letícia questionou o traficante sobre a cultura religiosa da comunidade. Ele disse que na 

organização havia muitas pessoas que foram convertidas na cadeia e que muitos dos seus 

parentes frequentavam as igrejas neopentecostais do bairro. Ela descobriu que os pastores 

tinham livre acesso e que eram protegidos pelos traficantes, uma estratégia simbólica que 

tornava a presença dos criminosos mais aceitável56. Ela sentiu que era uma oportunidade 

de engajar a comunidade na vida escolar. Segue o discurso: 

                                                            
55 Esta conversa aconteceu enquanto tomávamos café na sala dos professores no dia 17 de março de 2014. 
56 Inicialmente eu fiquei espantado com as relações entre algumas igrejas neopentecostais de periferia e o 

crime organizado, duas instituições com valores aparentemente contraditórios. Posteriormente eu tive 
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Letícia: Eu disse que gostaria de selar nosso acordo de boa convivência 

pedindo um favor. Eu pedi que convidassem os pastores da comunidade e 

os moradores para um culto no dia de Páscoa na escola. Ressaltei que 

todos deveriam comparecer para fazer uma corrente de oração forte para 

abençoar o prédio, os professores e as aulas. Percebi que ele ficou 

espantado e desconfiado, me pediu detalhes. Eu pedi para chamarem a 

Associação de Moradores, os professores e os pais de educandos no 

domingo de Páscoa e depois serviríamos um lanche. Quando voltei, 

Romilda me disse que eu não tinha cara de crente, foi quando eu disse que 

era mãe-de-santo do Candomblé, responsável por um terreiro no bairro 

vizinho. Ela ficou pálida e saiu gritando que eu era louca. Depois que se 

acalmou, ela entendeu o propósito e me ajudou. Peguei um dinheiro 

emprestado com minha mãe para comprar uma bíblia grande e um móvel 

para servir de suporte. Coloquei bem na entrada da escola, do lado da 

minha sala, para chamar a atenção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Páscoa, os traficantes me apresentaram dois pastores, um da 

Assembleia de Deus e outro da Batista Renovada. Eles fizeram o culto, 

utilizaram os sucos de uva que compramos para fazer a Santa Ceia, 

                                                            
contatos com antropólogos que estudam o Primeiro Comando da Capital (PCC) e sua íntima relação com 

essas igrejas. Um artigo escrito pela pesquisadora Karina Biondi, intitulado “A ética protestante e o espírito 

do crime” (2008), parodiando o famoso trabalho de Max Weber, A ética protestante e o espírito do 

capitalismo (1909), revela que valores como justiça, liberdade e paz são reinterpretados por essas igrejas, 

aproximando sua interpretação do código de conduta utilizado pelo PCC. Recentemente, na operação Lava 

Jato da Polícia Federal, vimos outras aproximações possíveis entre esse tipo de igreja e outras instituições 

criminosas que se utilizam dos benefícios fiscais das igrejas para lavar dinheiro. Disponível em: 

<http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2015/08/20/cunha-recebeu-propina-por-meio-da-

assembleia-de-deus-diz-pgr.htm>. Acesso em: 20 ago. 2015. 
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cantaram, deram uns passes no pessoal e depois eu mostrei a escola e 

fizeram orações nas salas de aula. Todos se divertiram muito. Foi quando 

os pastores disseram que em uma escola abençoada pelo Senhor só 

deveria estudar quem realmente quisesse, os bons, e que os “de braço 

curto” teriam que estudar em outro lugar. Toda comunidade levou isso a 

sério, inclusive os traficantes. Às vezes eu coloco uns cartazes ou placas 

que eles mandam. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Assim como um educador veterano procede em sala de aula, a experiência 

educacional da diretora utilizou dos contextos histórico-culturais da comunidade para 

criar um canal de relacionamento favorável ao ambiente escolar. Não podemos classificar 

a atitude da diretora como hipócrita, pois em nenhum momento ela afirmou que sua 

religião era evangélica. Também não podemos criminalizar sua relação com o PCC, pois 

não houve negociações e sim uma estratégia para garantir um bom relacionamento com 

os traficantes mediante associação simbólica com as igrejas evangélicas respeitadas pela 

comunidade. Ela garante a tranquilidade em uma região esquecida pelo Estado 

contrabalanceando dois poderes importantes: o cultural (religião) e o econômico (tráfico). 

 

4.1.10 A solidariedade frente ao sofrimento 

Em uma conversa descompromissada com a diretora durante a entrada dos 

estudantes, momento em que as coordenadoras conferem se os educandos estão utilizando 

uniforme e roupas adequadas57, ela lembrou-se de um evento traumático ocorrido em 

2005. Ela disse que as “crianças alegres” que hoje frequentam a escola e reclamam da 

                                                            
57 É comum ver meninas de todas as séries vestidas com saias muito curtas ou shorts muito curtos que 

servem para aumentar e arrebitar as nádegas. Essas educandas ficam na secretaria e os pais são chamados. 
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obrigatoriedade do uniforme não se parecem com as mesmas de dez anos atrás58. A vice-

diretora Laura, que na época tinha acabado de entrar na escola como docente de 

matemática, disse que as “crianças” eram magérrimas, uma cena que considerava muito 

triste. Ela dizia que nos primeiros dias na escola ela olhava os educandos entrarem e 

achava que estava vendo um documentário sobre a Etiópia. Vinham com as camisetas 

rasgadas, sujas, usando chinelo. 

A diretora apontou o dedo para uma garotinha que estava entrando e perguntou: 

“Essa é a irmã da Júlia, não é?”. Laura confirmou. Elas falaram que a Júlia foi uma das 

primeiras estudantes da escola. A descreveram como uma menina muito inteligente, 

responsável, meiga e que sabia fazer contas de cabeça porque trabalhava com o pai na 

rua. Ela cativava todos os educadores, mas era desnutrida e vivia doente. Reclamava 

quando só tinha leite na merenda escolar, pois naquela época a escola só recebia leite e 

alguns sacos de bolacha. A Secretaria da Educação dizia que não tinha dinheiro para 

enviar merenda ou que os fornecedores se recusavam a entrar na favela. 

Em um dia de inverno, essa educanda começou a tossir muito, teve febre alta, 

dificuldade para respirar e desmaiou. A educadora Romilda pegou a educanda, colocou-

a no carro e levou ao pronto-socorro de um hospital regional. No dia seguinte, o hospital 

informou que a menina tinha falecido; seu estado debilitado não conseguiu fazê-la resistir 

ao tratamento contra a pneumonia. A mãe não se mostrou tão abalada, disse que seu 

primeiro filho morreu de desnutrição, era uma situação comum. Todos os funcionários da 

escola ficaram abalados com a morte da menina. 

A diretora pediu para os advogados do sindicato entrarem com um processo contra 

o Estado exigindo a merenda escolar, porém foi avisada que este tipo de processo levaria 

anos. Ela entrou em uma situação depressiva, pediu licença de um mês para se tratar com 

um psicóloga e, quando voltou, foi pedir ajuda para os pastores e para o dono de um 

supermercado do bairro. O supermercado foi quem mais ajudou, oferecendo até hoje 

frutas, legumes e produtos que estão próximos da data de validade. Mesmo com a vitória 

judicial que obrigou o Estado a enviar comida, o supermercado abastece a escola com 

verduras, legumes e frutas para reforçar a alimentação. Graças a uma ampla rede de 

solidariedade incluindo pais, comerciantes e as igrejas, a Escola Amarela conseguia 

garantir salada, carne e fruta todos os dias da semana. 

                                                            
58 Esta conversa ocorreu no dia 17 de março de 2015, durante a entrada de estudantes do ensino fundamental 

II no período vespertino. Os discursos foram anotados no meu relatório posteriormente. 
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Paralelamente aos esforços da escola, o dono do supermercado que foi 

entrevistado disse que o Bolsa Família possibilitou aos moradores da favela comprarem 

mais comida em seu estabelecimento. Em troca da ajuda prestada à escola, ele algumas 

vezes pede para a diretora indicar seus melhores estudantes para trabalharem por meio 

período na sua empresa. Ele disse que financiou a faculdade de três ex-estudantes; uma 

delas foi contratada para trabalhar com o financeiro da empresa. 

 

4.1.11 Análise comparativa 

Quando comparamos o papel do Estado em suas relações com a Escola Central e 

a Escola Amarela, constatamos uma série de desigualdades de tratamento em áreas 

importantes: acessibilidade, segurança, manutenção do prédio, quadro de docentes, 

qualificação dos educadores e alimentação. Como constataram os pesquisadores Haroldo 

Torres, Maria Paula Ferreira e Sandra Gomes, as escolas situadas no centro da cidade têm 

muito mais atenção da Secretaria da Educação do que as escolas periféricas, e essas 

diferenças se aprofundam graças a políticas públicas que reproduzem a segregação social 

(TORRES; FERREIRA; GOMES, 2005). Apesar de as pesquisas no campo da educação 

denunciarem essas distorções desde a década de 1970, a desigualdade no tratamento 

piorou. 

Porém, discordo dos autores em caracterizar essas relações de desigualdade como 

um fenômeno circunscrito às políticas educacionais nas capitais brasileiras. O clássico 

livro A reprodução, escrito pelos sociólogos Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron em 

1970, trata do sistema de ensino francês e demonstra como as diferenças entre as escolas 

centrais e periféricas estão estruturadas em uma violência simbólica59 que naturaliza as 

desigualdades sociais (BOURDIEU; PASSERON, 2009). 

As pesquisas de Bourdieu e Passeron mostram como as escolas do centro, por 

conta de sua localização e status, são escolhidas pelos educadores com maiores 

pontuações acadêmicas – pois eles economizam no transporte e têm mais chances de 

ganhar adicional salarial pelo desempenho dos educandos –, e os educadores com menos 

pontos e qualificações acabam se alocando nas vagas que restam nas periferias, tornando 

seu deslocamento mais caro e seu futuro, sem perspectivas de ascensão profissional. 

                                                            
59 O conceito de violência simbólica é encontrado na sociologia de Pierre Bourdieu que explica a produção 

contínua de crenças no processo de socialização, induzindo o indivíduo a se posicionar no espaço social 

seguindo critérios e padrões do discurso dominante. Devido a esse conhecimento do discurso dominante, a 

violência simbólica é manifestação desse conhecimento por meio do reconhecimento da legitimidade desse 

discurso. (BOURDIEU; PASSERON, 2009). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Socializa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Indiv%C3%ADduo
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Como o centro conta com uma visibilidade social e midiática maior que a periferia, a 

sociedade passa a fiscalizar e exigir uma infraestrutura melhor nesses colégios. 

Os estudantes que frequentam o centro, por terem um capital econômico melhor, 

contam com uma trajetória social e econômica que os possibilita a avançar nos estudos. 

Já os estudantes da periferia, com todas as suas limitações econômicas e de infraestrutura, 

acabam se dedicando menos aos estudos em detrimento das necessidades de 

sobrevivência econômica. Quando as distorções econômicas se casam com as do sistema 

educacional, operam uma brutal desigualdade que não é evidente e que naturaliza 

simbolicamente as diferenças negativas dos estudantes da periferia – criando os 

estereótipos e o preconceitos quando comparados com estudantes de outras regiões e 

classes sociais. 

Em relação ao convívio da escola e dos educandos com a comunidade, 

encontramos na Escola Central um clima manifesto de desrespeito social muito maior do 

que na Escola Amarela, onde as situações de desrespeito são restritas ao Estado. 

Comerciantes e moradores da região nobre manifestam seu desconforto e hostilidade com 

a presença dos estudantes e, para piorar a situação, a presença de câmeras em quase todos 

os ambientes, grades nas janelas e o confinamento dos educandos no prédio mesmo na 

hora do intervalo tornam o ambiente muito tenso. 

Na Escola Amarela, as relações com os outros agentes sociais são permeadas pelo 

conceito ético de solidariedade, ou seja, uma forma de reconhecimento recíproco ligado 

ao contexto de vida social, cujos membros constituem uma comunidade de valores e 

objetivos comuns. Como na maioria dos engajamentos solidários, os membros se 

articulam, esforçando-se para corrigir os desrespeitos sociais promovidos pelo Estado e 

buscando, assim, uma relação de simetria nas permanentes lutas contra outros grupos 

sociais pelo direito de existirem enquanto cidadãos e obterem os mesmos recursos de que 

outros setores da sociedade desfrutam. 

Os relatos dos educadores e moradores da favela mostram as diferenças de 

tratamento que os campos políticos municipal e estadual conferem aos seus habitantes 

nas áreas de segurança, saúde, transporte, moradia e sobretudo na educação – se não fosse 

pelos esforços da direção escolar, não haveria alimentação, material didático, docentes e 

uma política educacional humanista. Foi por meio da educação que os moradores da 

favela conseguiram se unir para vencer as constantes situações de desrespeito propiciadas 

pelo sistema. Honneth explica esse fenômeno com clareza: 
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Na vergonha social viemos a conhecer o sentimento moral em que se 

expressa aquela diminuição do autorrespeito que acompanha de modo 

típico a tolerância passiva do rebaixamento e da ofensa: se um 

semelhante estado de inibição da ação é superado agora praticamente 

pelo engajamento na resistência comum, abre-se assim para o indivíduo 

uma forma de manifestação com base na qual ele pode convencer-se 

indiretamente do valor moral ou social de si próprio: no reconhecimento 

antecipado de uma comunicação futura para as capacidades que ele 

revela atualmente, ele encontra respeito social como a pessoa a quem 

continua sendo negado todo reconhecimento sob as condições 

existentes (2003, p. 259). 

 

4.1.12 O efeito do holding na construção do espaço potencial 

Quando analisamos a trajetória da diretora Letícia na história da Escola Amarela 

pela perspectiva psicossocial, constatamos um impulso maternal em relação à escola e 

aos seus estudantes – ela se comporta como uma mãe suficientemente-boa para os 

educandos que lá estudam. Ela disse em algumas ocasiões que aquela instituição era um 

“presente de deus”, a “casa que nunca conseguiu comprar” e chama os educandos de 

“meus bebês”, “meus pestinhas”, “meus meninos”. Bem diferente da diretora da Escola 

Central, que evita se envolver com os estudantes e acha que sua função é resolver os 

problemas do cotidiano – aulas vagas, brigas, inspeções da Diretoria de Ensino, entre 

outras coisas. 

Os educandos da Escola Amarela relatam gostar do ambiente escolar, dos amigos, 

de cuidar do jardim, dos espaços para se reunirem e praticarem atividades físicas. Eles 

frequentam a escola aos sábados para brincar na quadra, utilizar os computadores da 

biblioteca ou para aprenderem a tocar instrumentos com um policial aposentado que 

tocava no Corpo Musical da PM60. A vice-diretora Laura se encarrega de abrir e fechar a 

escola nos sábados, além de ajudar as mães dos estudantes a preparem o almoço e o lanche 

da tarde. Todas essas experiências conferem ao universo escolar uma sensação de lar, um 

espaço potencial onde todos os jovens se sentem seguros para expressar suas 

subjetividades, seus sonhos e suas angústias perante o mundo. A escola transcende seu 

aspecto acadêmico, oferecendo um holding terapêutico no seio social. Winnicott 

observou a importância das instituições como um fator de suprimento social para as 

crianças e os jovens desamparados que passam por privações. 

                                                            
60 O policial aposentado mudou-se para a favela por não ter mais condições de pagar aluguel onde morava. 

Evangélico, os pastores de uma das igrejas da comunidade o convidou para ensinar os jovens a tocarem 

instrumentos utilizados na igreja. Há cinco anos ele comparece aos sábados regularmente na escola. 

Entrevistado no dia 16 de maio de 2015. 
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Todos esses objetos transicionais e fenômenos transicionais tornam a 

criança capaz de suportar frustrações e privações, e a apresentação de 

situações novas. [...] Certamente com crianças cujos ambientes são 

perturbados esses fenômenos são especialmente importantes, e o seu 

estudo nos permite aumentar nossa capacidade de ajudar esses seres 

humanos que estão sendo jogados de um lado para outro antes de lhes 

ter sido possível aceitar aquilo que nós, adultos, só aceitamos com 

enorme dificuldade: que o mundo nunca é como nós criaríamos e que o 

melhor que pode acontecer a qualquer um de nós é que haja uma 

coincidência suficiente da realidade externa com aquela que podemos 

criar (WINNICOTT, 2005b, p. 212). 

 

Os contextos histórico-culturais das duas escolas apresentadas estão intimamente 

ligados às análises das relações entre os educadores e educandos. Não é possível analisar 

os educadores e as complexidades nas dinâmicas em sala de aula sem ter consciência das 

situações que cada uma dessas escolas enfrentam, das situações de reconhecimento e 

desrespeito que influenciam nos parâmetros éticos.  
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4.2 O PRIMEIRO ENCONTRO 

Finis origine pendet61 

 

A necessidade deste tópico surgiu da análise dos relatórios de aula dos educadores 

experientes e inexperientes, pois muitos fenômenos em sala apresentam relações diretas 

com a primeira aula – principalmente as dinâmicas de reconhecimento e de desrespeito 

na relação com os educandos. 

Podemos situar o primeiro dia de aula como um marco na transmissão dos valores 

transmitidos pelos educadores, pois ele expressará quais os comportamentos eles 

consideram aceitos e quais julgam condenáveis, denotando como serão suas dinâmicas 

de trabalho e como eles atribuirão valores ao desempenho acadêmico e ao comportamento 

do educando. 

Também será feita uma transição da primeira etapa do procedimento 

metodológico, destinado a descrever os contextos histórico-culturais do objeto de 

pesquisa e da produção do discurso, para a segunda etapa do método, com o objetivo de 

analisar os discursos verbais, não verbais e gestuais de educadores e educandos. Um 

estudo da trajetória social dos educadores nos ajudará a entender melhor suas escolhas e 

os desdobramentos em sala de aula. 

Em minhas pesquisas nas bases de artigos do Scielo62 e da Capes63, eu não 

encontrei artigos ou livros dedicados ao tema do primeiro dia letivo do educador. Porém, 

durante as minhas pesquisas bibliográficas eu descobri muitos textos de jovens na internet 

relatando suas angústias sobre a primeira semana de aula. Suas preocupações giram em 

torno da aceitação de novos colegas, medo do bullying, a busca de um novo amor e, 

principalmente, a ansiedade sobre os educadores e o futuro desempenho escolar. Os 

educandos costumam levar a primeira semana de aula mais a sério do que os educadores, 

fenômeno que pode ser constatado não só no ensino básico, mas também no ensino 

superior e na pós-graduação. 

 Em uma reunião na Escola Amarela antes do início das aulas, ao final da Hora de 

Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC)64, questionei os educadores sobre o que eles 

                                                            
61 Provérbio latino: O fim se origina no começo. 
62 Disponível em: <http://www.scielo.org >. Acesso em: 25 mar. 2015. 
63 Disponível em: <http://www.periodicos.capes.gov.br>. Acesso em: 25 mar. 2015. 
64 A conversa em grupo com os educadores ocorreu no dia 30 de janeiro de 2014. Apesar de ter utilizado a 

metodologia de Grupo Focal, não posso considerar os discursos um material válido para utilizar nesta tese. 

Por descuido, a maioria dos professores que se manifestou não recebeu os termos de autorização para 



107 
 

pensavam do primeiro dia de aula. Os com mais tempo de casa se disseram tranquilos, 

que não estavam pensando no encontro na próxima semana; já os docentes novos na 

escola se manifestaram preocupados com a aceitação dos novos educandos. Todos os 

educadores acreditavam que os seus valores e métodos de trabalho seriam entendidos no 

decorrer do primeiro bimestre, sem estabelecer um marco nessa transmissão. 

 Na entrevista com os educandos, muitos manifestaram ansiedade em relação aos 

educadores e aos seus colegas em sala de aula. Queriam saber se haveria docentes para 

todas as disciplinas, se os novos educadores seriam bons, se os seus colegas seriam legais, 

e se os seus amigos que estudaram em outras classes ou escolas estariam na mesma sala. 

Ficou nítido, em todos os discursos, uma preocupação em relação ao reconhecimento dos 

colegas ou de possíveis situações de desrespeito – similar à das manifestações de 

estudantes de escolas particulares na internet. 

 A preocupação mostra claramente uma tentativa de estabelecer relações com os 

educadores e colegas movida pelo interesse de reconhecimento segundo os parâmetros 

descritos por Honneth. Quando essas relações sociais têm um início positivo, elas geram 

condutas e decisões coletivas baseadas no respeito ao direito do próximo, criam um 

vínculo solidário com os colegas e com a escola – fenômeno perceptível na Escola 

Amarela. Porém, quando não há reciprocidade ou respeito pela estima alheia, decorrente 

das falhas de relacionamento no início da relação, os educandos serão inseridos em um 

ciclo de desrespeito e de conflitos para garantirem seu direito de existir e sua dignidade. 

O clima de rejeição na Escola Central pode ser visto como um potencial gerador de 

situações de desrespeito, interferindo na capacidade dos educandos de estabelecerem 

relações afetivas com seus colegas, educadores e funcionários da instituição. Nesses 

casos, a condução das primeiras aulas deve levar em consideração os climas desfavoráveis 

e ser pensada com cuidado para não ferir a estima dos educandos. 

 

4.2.1 A sala de aula como transição do lúdico 

Johan Huizinga mostrou que as brincadeiras em formas de jogos65 são elementos 

que permeiam nossa cultura, podendo ser encontradas no seio de sociedades que ele 

                                                            
utilização em pesquisa – apesar de eles terem sido avisados verbalmente. Por esse motivo, farei uma análise 

geral da conversa, sem citar nomes e discursos. 
65 Huizinga define jogo como uma “atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente 

obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de 

uma consciência de ser diferente da vida cotidiana” (1971, p. 32). 
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considerava “primitivas”. Apesar do impulso natural dos homens pelo jogo lúdico, ele 

ressaltou que os humanos o revestem de um simbolismo social fornecido pela cultura, 

transcendendo as limitações biológicas. “A vida social reveste-se de formas 

suprabiológicas, que lhe conferem uma dignidade superior sob a forma de jogo, e é 

através deste último que a sociedade exprime sua interpretação da vida e do mundo” 

(HUIZINGA, 1971, p. 53). 

Apesar de fazer uma clara distinção entre jogo e realidade, Huizinga mostra que 

nossa cultura está permeada pelo lúdico, pelas regras que criamos por meio de nossa 

imaginação. A sala de aula se encontra imersa nesse ambiente cultural, no qual um adulto 

faz o papel do educador, e o jovem, o de educando. A educação é vista como sagrada pela 

nossa sociedade, e as regras da escola e do docente como indispensáveis para o bom 

funcionamento da aula. 

A limitação no espaço é ainda mais flagrante do que a limitação no 

tempo. Todo jogo se processa e existe no interior de um campo 

previamente delimitado, de maneira material ou imaginária, deliberada 

ou espontânea. Tal como não há diferença formal entre o jogo e o culto, 

do mesmo modo o “lugar sagrado” não pode ser formalmente 

distinguido do terreno de jogo. A arena, a mesa de jogo, o círculo 

mágico, o templo, o palco, a tela, o campo de tênis, o tribunal etc., têm 

todos a forma e a função de terrenos de jogo, isto é, lugares proibidos, 

isolados, fechados, sagrados, em cujo interior se respeitam 

determinadas regras. Todos eles são mundos temporários dentro do 

mundo habitual, dedicados à prática de uma atividade (HUIZINGA, 

1971, p. 13). 

 

Não estou sugerindo que as relações de ensino-aprendizagem sejam um jogo, uma 

brincadeira, pois concebo a educação como um instrumento cultural para operar 

mudanças em realidades compartilhadas. Assim como Huizinga, Freud ou Winnicott, 

proponho transcendermos as lógicas convencionais para pensarmos as relações sociais 

entre educador e educando dentro de uma estrutura cultural lúdica, inconsciente, na qual 

cada uma das partes participa de um jogo teatral com suas máscaras (falsos Selfs), 

representações, rituais e regras dentro de um espaço (potencial) que se convencionou 

chamar de sala de aula. 

Minhas observações de campo permitem conjecturar uma leitura mais complexa 

deste fenômeno, situando a sala de aula em uma dupla transição lúdica dentro de duas 

estruturas de realidades compartilhadas na situação escolar: tempo e espaço. A 

pesquisadora Sanny Rosa também endossa esta perspectiva, “Tanto no tempo como no 

espaço, a escola existe como um parêntese da própria realidade, sem todavia deixar de 
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fazer parte do cenário” (ROSA, 1998, p. 48). Em relação ao tempo, a sala está inserida 

em um momento entre a entrada dos educandos no pátio, o intervalo de “recreio” e o 

“descanso” pós-escola, com direito a almoço e conversa. Dependendo da personalidade 

do educando, esses três tempos podem ser vistos como momentos de descontração e 

divertimento, projetando as situações lúdicas na sala. Espera-se, por parte do educador, 

uma participação mais ativa neste “brincar” que seria o processo de ensino-aprendizagem 

– tornando a sala de aula, dentro da dinâmica do tempo, um espaço potencial para transitar 

entre as realidades internas e externas entre educador-educando. 

Entretanto, valorizamos especialmente o brincar e a experiência 

cultural; são coisas que vinculam o passado, o presente e o futuro, e que 

ocupam tempo e espaço. Exigem e obtêm nossa atenção deliberada e 

concentrada, deliberada embora nela não exista muito da deliberação 

do experimentar (WINNICOTT, 1975, p. 151). 

 

A psicanálise winnicottiana nos ajuda a entender o primeiro dia de aula entre 

educador e educando como um ritual de transição entre o mundo lúdico e o mundo 

socialmente compartilhado e vice-versa. No jogo da educação, o educador quer ser 

reconhecido como tal pelos educandos e os educandos querem ser respeitados como tais 

pelos educadores e como iguais por seus pares (seus colegas de sala). Como mestre e juiz 

desse jogo, veremos que cabe ao educador conduzir o processo. 

 

4.2.2 O educador John 

 Quando expliquei meus objetivos de pesquisa para o grupo de educadores da 

Escola Central, a diretora Célia e os demais educadores foram contundentes na indicação 

do John como parâmetro de estudo66. Todos alegavam que sua longa experiência na 

docência, 13 anos até aquele momento, e sua boa relação com os educandos o tornavam 

uma referência de educador bem-sucedido. Os elogios de seus colegas provavelmente 

tenham coagido o tímido docente a aceitar minha presença na sua sala de aula.  

Inicialmente acreditei que fosse uma brincadeira coletiva, pois John tinha 

permanecido calado e cabisbaixo durante toda a reunião. Sua personalidade se enquadra 

no perfil introvertido e racional. Ele apresenta uma personalidade estruturada em um falso 

Self que inibe sua experiência verdadeira com o mundo e com as pessoas. Porém, ao 

                                                            
66 A reunião pedagógica que antecedeu as aulas ocorreu no dia 28 de janeiro de 2014. Eu não obtive 

permissão para fazer gravação ou anotações dos discursos dos professores. Nesta reunião, o corpo docente 

votou pela minha presença na escola para fins de pesquisa e decidimos quais seriam os educadores 

pesquisados: o professor John, de inglês, e a professora Sônia, de sociologia. 
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entrevistar os educandos que estavam resolvendo pendências na secretaria, escutei muitos 

elogios e discursos afetuosos sobre este docente. Eles dizem que há anos John é convidado 

como paraninfo nas formaturas. 

O educador falava um português extremamente culto, era gentil e apreciador da 

etiqueta, indicativo de uma trajetória social capaz de propiciar uma educação de alto 

capital econômico e relacional. Ele não falou muito sobre sua história, não queria 

conversar sobre sua família. Ele disse que foi criado em São José do Rio Preto e decidiu 

fazer o curso de licenciatura em Letras na Unesp naquela cidade. Motivado por sua paixão 

pela literatura, decidiu emendar um mestrado nessa área.  

Quando terminou a licenciatura, ele prestou o concurso para docente do Estado e 

começou a lecionar português e inglês. Ele não quis falar sobre suas primeiras 

experiências como educador. Disse que quando terminou o mestrado ele tentou dar aula 

em faculdades e escolas da região. Por causa da Unesp e de outras faculdades em São 

José do Rio Preto, havia muitas pessoas formadas em Letras, tornando a competição por 

uma vaga de trabalho muito acirrada. Ele dizia que havia escolas e faculdades particulares 

que pagavam bem menos do que o Estado por causa do excesso de mão de obra. Por esse 

motivo, ele resolveu pedir transferência para a capital. 

No intuito de melhorar as suas aulas, ele comprou um projetor de mil e duzentos 

reais e um notebook na Santa Efigênia há três anos, quando percebeu que o Estado não 

atenderia suas exigências. Ele utilizou o fundo de garantia que recebeu de uma faculdade 

e comprou todo o equipamento. Ele o deixa escondido em uma das secretarias da escola 

e o leva para sua sala toda vez que tem aula. Também fez um curso do programa Final 

Cut67 para editar os vídeos com que trabalha em sala de aula. 

Durante o período de pesquisa, ele lecionava na Escola Central e em mais duas 

universidades privadas. Ele disse que não lecionava inglês em cursos de idiomas ou em 

escolas particulares por causa dos métodos obsoletos que eles obrigam os professores a 

usar. Sempre se posicionou criticamente à adoção de somente um material pedagógico 

(apostila ou livro) e da pouca liberdade dos sistemas de ensino.  

Relatório da primeira aula –1º E.M. – 7/2/2014 

O educador chegou na sala de aula cinco minutos antes para alinhar as 

carteiras e escrever seu nome e a disciplina na lousa. Ele pegou um 

formulário que fotocopiou na secretaria e colocou uma cópia sobre cada 

                                                            
67 Final Cut é software editor de vídeo desenvolvido e comercializado pela Apple Computer. 
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carteira. Apontou para mim, disse o meu nome e falou que eu estava 

fazendo uma pesquisa na escola. 

O formulário solicitava as seguintes informações dos educandos: nome, 

bairro onde reside, escola onde cursou o último ano do ensino 

fundamental, profissão dos pais, hobby, nível de conhecimento do inglês, 

o primeiro contato que teve com o idioma, em que circunstâncias eles 

tinham contato com o inglês, que seriados e músicas inglesas eles 

acompanhavam, quais as metas que desejavam alcançar com as aulas.  

Os educandos foram chegando e sentando nas carteiras. O professor deu 

dez minutos de espera, desejou um bom dia e se apresentou para a classe, 

enfatizando o seu nome, a sua disciplina e informou que teriam duas aulas 

por semana e que naquela semana a aula seria uma “dobradinha”. 

Informou que as grades sempre mudam e que eles poderiam ter aulas em 

outros dias da semana. 

Falou que foi criado no interior, que dava aula em faculdades e que eles 

poderiam o encontrar naquela escola às terças, quartas e sextas. Ele pediu 

para que os educandos respondessem o formulário em cinco minutos e o 

entregassem. Disse que utilizaria aquelas informações para criar aulas 

segundo os interesses da classe. 

Enquanto os educandos respondiam as questões, ele falou que não gostava 

de ser como os outros professores, fazendo os alunos decorarem o verbo 

to be e os verbos irregulares, procedimento que ele chamou de “pé no 

saco”. Os educandos riram, e alguns disseram que no nono ano a outra 

docente só tinha dado essas matérias para eles decorarem. John 

aproveitou a discussão para lembrar que era ano de Copa do Mundo, um 

ano de oportunidade de interagir com estrangeiros, e que seria propício 

treinar diálogos e conversas cotidianas.  

Ele disse que no ano anterior ele trabalhou com os educandos a série 

estadunidense Glee, totalmente em inglês, para eles entenderem os 

diálogos e a cultura escolar americana. Ressaltou que essa dinâmica só 

foi possível graças às informações precisas que os educandos relataram 

no questionário. 
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Ao receber os questionários, o professor informou que o seu curso tem 

regras que precisam ser cumpridas para o bom funcionamento da aula. 

Ele elencou: 

1. O uso do celular é proibido durante a aula. Ele apontou para a placa com 

a lei estadual que proíbe o uso do aparelho na escola. Disse que se 

pegasse um celular ligado na aula ele tomaria o aparelho, entregaria para 

o coordenador e este só o entregaria pessoalmente aos pais. 

2. Disse que há três tipos de avaliações. A primeira, a prova bimestral, que 

seria sem consulta, sobre um texto ou vídeo. A segunda avaliação, um 

trabalho escrito totalmente em inglês – informou que naquele bimestre 

seria uma capa de DVD. A terceira avaliação seriam os vistos nos 

cadernos e livros didáticos que seriam somados com as outras duas notas 

e divididos por três. 

3. Ele olhou para duas garotas que conversavam alto e disse que se houvesse 

problemas de comportamento que ele não iria discutir com o aluno. Ele 

avisou que o tiraria da sala e pediria para a coordenadora chamar os pais 

para conversar. 

4. Durante as aulas, se algum aluno tirasse sarro de outro, o professor iria 

anotar o nome e seria mais exigente nas avaliações. Ele disse que se um 

aluno zombasse do desempenho do outro, seria porque deveria ter um 

conhecimento melhor do idioma e por isso deveria ser avaliado de forma 

mais rigorosa. 

5. Piadinhas e conversas paralelas o fariam supor que os alunos já 

dominavam bem inglês, o que também tornaria a avaliação mais rigorosa. 

6. Ele informou que as aulas teriam apoio do livro didático e, eventualmente, 

a apostila fornecida pelo Estado. Ele disse que a sala ambiente de inglês 

continha armários onde os livros e apostilas seriam guardados. Ele 

distribuiu os livros e apostilas, pediu para os educandos colocarem o 

nome e a série, e depois devolvê-los em uma caixa de plástico. Explicou 

que eles não precisariam levar o material para casa. Em todas aulas 

seriam deveres do educando chegar na sala, pegar o material didático na 

mesa do fundo, e no final da aula devolver tudo na caixa. Ele informou 
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que o material é um patrimônio do Estado e que qualquer estrago ou má 

conservação resultaria em penalidade financeira. 

 

Ao término das explicações das regras, ele passou um vídeo com a história 

da língua inglesa, mostrando todos os países que utilizam o inglês como 

idioma oficial. Por fim, colocou um slide com as relações de países que 

utilizam o inglês como idioma oficial para os educandos copiarem. 

Enquanto passavam a lista para o caderno, John chamou cada um dos 

educandos para se apresentar e falar da sua experiência com o inglês. 

Enquanto eles falavam, ele fazia observações atrás da folha de 

questionário entregue. Essa dinâmica continuou até o término da aula. 

 

 Analisando a primeira aula de John, podemos destacar alguns pontos importantes. 

Ele mantém sua sala ambiente de inglês bem organizada e sempre deixa seu nome e 

disciplina escritos na lousa. Ele também fez questão de se apresentar aos estudantes de 

maneira educada, falando rapidamente sobre sua trajetória como educador de inglês 

naquela escola. Quando analisamos a linguagem corporal, evidenciamos uma gentileza 

que permaneceu durante toda aquela aula. 

 Sobre o formulário entregue aos educandos, ele me explicou que desenvolveu uma 

estratégica didática utilizando elementos multimodais – utilização de imagens estáticas, 

arte, hipertexto, vídeos e áudios organizados segundo uma semiótica para proporcionar 

uma gramática visual do idioma inglês. Conhecendo o universo social dos estudantes e 

suas preferências, ele afirma que consegue utilizar elementos visuais do interesse deles 

para estimulá-los a estudar e se dedicar ao idioma. 

 As anotações que ele faz no formulário também o ajudam a memorizar os 

educandos, especialmente os com potencial de dedicação aos estudos. Quando eu o 

questionei sobre esta pré-seleção dos mais dedicados, ele sorriu e disse: “Você tem jeito 

de professor, mas ainda não tem muita experiência com adolescentes. O maior erro de um 

professor é se acostumar com o nome dos baderneiros”. Depois de escutar essa 

observação, eu me lembrei com clareza de uma situação no meu primeiro ano como 

educador no ensino médio – uma excelente aluna da minha classe se mostrou um pouco 

chateada pela minha demora em lembrar do seu nome. Ela disse: “Eu entendo, a maioria 

dos professores só se lembra do nome dos bagunceiros”. Aquela educanda me chamou a 

atenção para um fenômeno que só teve um sentido revelado a consciência naquela breve 
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conversa com John – o maior erro de um educador é não identificar os aspectos positivos 

dos educandos e dar reconhecimento público aos problemas que causam.  

Se analisarmos pela perspectiva teórica de Honneth e Winnicott, todos os 

educandos estão em uma luta pelo reconhecimento, pela própria afirmação e estima. Há 

duas estratégias comuns de se sentir existindo pelo olhar do educador: agradando ou 

causando problemas. Se no início da relação os pontos positivos forem reconhecidos e 

elogiados, haverá uma tendência dos educandos em se afirmar para os demais integrantes 

do grupo por meio do seu empenho e excelência – as boas notas e os elogios do educador 

tornam-se troféus respeitados, um reforço positivo. Porém, se os empenhos dos estudantes 

forem ofuscados pela indisciplina, haverá uma tendência psíquica de buscar a atenção 

causando problemas, gerando um reforço negativo.  

Quando analisamos as regras de funcionamento da disciplina, fica nítido que elas 

transcendem uma mera estratégia pedagógica. A primeira, sobre o uso dos celulares, 

demarca uma situação de respeito que os educandos devem ter com o educador. A 

segunda regra, mostra como a participação criativa do educando pode compor um terço 

da nota. A terceira faz referência ao desrespeito que um educando pode ter com o 

educador, cuja penalidade será a falta de reconhecimento e de estima ao tratá-lo como 

uma criança que precisa de supervisão dos pais. A quarta regra informa que tanto a honra 

quanto a estima dos colegas serão preservadas mediante retaliação – gerando uma 

sensação de confiança e a possibilidade de um espaço transicional. A quinta reforça o 

respeito à terceira regra. A sexta regra é bem interessante, pois ela envolve duas 

estratégias de reconhecimento: o direito de possuir um material didático e tê-lo 

conservado quando necessário, bem como a solidariedade, ou seja, uma consciência de 

que os materiais didáticos daquela sala são de responsabilidade coletiva. 

 

A educadora Romilda 

A ex-diretora e docente de geografia da Escola Amarela estava com 58 anos de 

idade e 32 anos de experiência – já estava aposentada pela rede privada de ensino68. A 

educadora era querida pelos estudantes e tinha mais experiência como docente, com uma 

personalidade bem diferente do educador John. Ela é extrovertida, emotiva e conversa 

com os colegas. No intervalo, sempre traz pão e bolacha integral para compartilhar com 

os colegas, organiza grupos para irem com ela ao teatro, ao cinema ou para viajar – nos 

                                                            
68 A descrição do perfil da educadora foi baseada em uma série de três entrevistas: 28 de janeiro de 2014, 

14 de abril de 2014 e 16 de março de 2015. 
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últimos três anos, ela organizou viagens de férias em janeiro com os colegas da escola 

para Inhotim/Belo Horizonte, Porto de Galinhas/Cabo de Santo Agostinho e um passeio 

pelas cidades do litoral sul de São Paulo. Atualmente ela planeja viajar com a diretora 

para Toulouse na França, onde ficariam hospedadas na casa de um sobrinho da Letícia 

que está cursando o doutorado. 

Romilda veio de uma família pobre, sendo a mais nova de uma família de cinco 

irmãos. Sua mãe faleceu em 2004 vítima de diabetes; era costureira e tinha uma relação 

conflituosa com a filha. Ela acredita que ambas eram muito parecidas, pois sua mãe 

também era a mais nova da família, obesa, teimosa e brigava com sua mãe. Ela diz que 

sua avó materna era boa, mas bem deprimida e mesquinha por causa da sua história. De 

todos os seus muitos tios, sua mãe foi a única que foi para a escola. 

Seu pai era pedreiro, foi descrito por ela como um homem simples e de bom 

coração. Era alcoólatra e por isso tinha dificuldades de se manter no emprego. Desde 

criança seu pai dizia para ela que um dia ela faria faculdade e que daria muito orgulho 

para ele, mesmo quando sua mãe dizia que os brancos não aceitariam uma negra com 

diploma. Relata que seu pai fez uma grande festa em casa quando ela se formou no 

magistério, e disse que ele e sua mãe choraram muito na formatura. 

Quando contou ao seu pai que gostaria de fazer faculdade ele a apoiou, mas adiou 

os planos por um ano porque não tinha dinheiro. O seu tio por parte de pai, José, a 

pressionou a prestar vestibular em educação nas Faculdades Metropolitanas Unidas 

(FMU), e chegou a pagar a inscrição para ela fazer o vestibular. Ela acabou entrando, 

mas, quando soube do preço da matrícula e da mensalidade, ficou desesperada. Voltou 

para casa e contou para o seu pai o que tinha ocorrido e ele na hora falou que conseguiria 

todo o dinheiro pedindo emprestado com o seu chefe. Quando ele deu o dinheiro para ela 

no dia seguinte, ela disse que ficou ressabiada, mas ele olhou para ela e fez uma promessa: 

“Filha, até você terminar esta faculdade eu não vou tomar uma única gota de álcool. Vou 

trabalhar todos os dias para você ter este diploma. Essa será minha herança para você”. 

Ela disse que ele cumpriu a palavra e nunca mais bebeu, tendo morrido um ano depois de 

sua formatura na faculdade de problemas ligados ao consumo excessivo de álcool. Os 

irmãos dela acham que ele teria morrido bem antes se ele não tivesse parado de beber 

para ajudá-la. Para honrar o seu pai, ela abriu mão da sua parte na partilha de bens. 

Ela disse que no segundo ou terceiro mês da faculdade ela começou a atrasar a 

faculdade e foi pedir ajuda do tio José para conseguir um emprego. Ele pediu para ela ir 

no terreiro de candomblé onde ele era Babalorixá. Ela conta que foi pela primeira vez 
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com receio, pois tinha medo de espíritos e entidades. Ela ficou ao lado do seu tio quando, 

ao término da sessão no terreiro, ela ficou admirada com um homem de terno e sua esposa, 

muito elegantes, que foram pedir um trabalho espiritual para o seu tio.  

No final da conversa, o homem de terno se apresentou como um importante gestor 

da FMU e pediu para que ela fosse falar com ele na segunda-feira bem cedo, às 6 horas 

da manhã. Na reunião, ele a apresentou para a diretora do Departamento Pessoal e disse 

que ela teria bolsa integral e um salário enquanto trabalhasse durante a faculdade. Ela 

relata que ficou com medo de contar sobre a bolsa para os pais, pois teria que relatar que 

foi no terreiro com o seu tio – os seus pais eram católicos e não viam com bons olhos o 

candomblé –, mas ela contou e eles ficaram felizes. 

Ao concluir o curso de pedagogia, ela continuou trabalhando na faculdade como 

secretária por meio período e começou a lecionar na antiga Fundação Estadual de Bem-

Estar do Menor (Febem). Foi sua primeira experiência como educadora, que relata ter 

sido tranquila. Os agentes penitenciários a aconselharam a ser firme e exigir respeito, mas 

pediram para ela não encarar o interno ou arranjar briga. Em todas as aulas havia um ou 

dois agentes na sala para garantir a sua segurança. Ela disse que sua primeira experiência 

na Febem foi bem melhor do que nas escolas estaduais e particulares. 

Enquanto trabalhava na faculdade ela conheceu Eduardo Suplicy que, ao saber do 

trabalho dela com os menores internados, a levou para um grupo de discussão política 

onde conheceu o geógrafo Milton Santos – ela diz não saber se ficou apaixonada pela 

pessoa ou pela sua profissão. Disse que nunca tinha visto um negro ser tão respeitado, 

muito menos discursando com segurança e propriedade. Enamorada do geógrafo e da 

geografia, ela decidiu fazer o curso na FMU – aproveitou o fato de não precisar pagar a 

faculdade e a facilidade de eliminar as matérias pedagógicas. Ela disse que considerou 

obra do destino quando Milton Santos se tornou docente da USP no ano em que ela se 

formou, em 1983. Sempre que possível ela assistia a seus cursos. 

Apesar do seu encanto pelo ilustre geógrafo, Romilda nunca teve um 

relacionamento com ele. Sua vida amorosa teve alguns casos, mas dois muito 

importantes. O primeiro, foi com um tenente do exército com quem namorou por cinco 

anos e de quem ficou noiva. Ela trabalhava de segunda a quinta em São Paulo e saía da 

escola diretamente para o Rio de Janeiro, onde morava seu companheiro. Ela terminou 

quando descobriu que ele a traía. 

Seu último relacionamento durou quase uma década. Ela disse que morava com 

um senhor um pouco mais velho, um carpinteiro, que ela descreveu como um homem 
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alegre, carinhoso e companheiro. Ela evitou se casar com ele por conta do seu alcoolismo, 

que muitas vezes a colocou em situações complicadas no trabalho. Ele faleceu de doença 

hepática, como o seu pai, e ela relata que sofreu muito e nunca mais teve um companheiro. 

Pode-se afirmar que havia uma forte relação edipiana neste relacionamento. 

Romilda se aposentou como docente na iniciativa privada, na qual lecionou por 

quase vinte e cinco anos. Ela conta que sua maior experiência docente foi em uma 

universidade privada na Zona Norte de São Paulo, em cursos de licenciatura. Relatou que 

a faculdade pagava bem, mas que sempre pleiteava dar aulas no colégio particular da 

mesma rede. Depois de dez anos lecionando na faculdade, criando amizade com a dona 

da instituição, ela pediu para intervir junto à direção da escola para lhe garantir aulas no 

ensino médio – argumentou que tinha experiências positivas nos ensinos público e 

privado. A diretora da escola a convidou para um café e lhe disse que eles não poderiam 

contratá-la por causa de sua aparência, que muitos pais eram preconceituosos e que as 

experiências com educadores negros causaram muitos problemas. Ela disse que 

recusavam “estagiários de cor”, estudantes da própria faculdade, para evitar problemas. 

A Romilda disse que passou muito mal com a conversa e que só não desistiu de dar aulas 

na faculdade porque precisava do dinheiro para comprar sua quitinete. 

Por conta de sua experiência e pontuação na Secretaria da Educação, a educadora 

Romilda foi “praticamente convocada” a se tornar diretora da Escola. Ela disse que não 

gosta muito da parte administrativa e por isso solicitou seu remanejamento para a sala de 

aula assim que assumiu. Ela disse que há tempos tem condições de se aposentar, mas que 

se o fizesse seu salário diminuiria muito. Como ela não é casada, nem tem filhos para 

ajudar, ela teria dificuldades para se sustentar – pagar os remédios, o condomínio e o 

plano de saúde. 

 

Relatório da primeira aula – 1º E.M.  – 10/2/2014 

A educadora chegou na sala de aula, deu bom dia aos educandos, pegou 

o apagador, limpou a lousa e pediu para eles alinharem as carteiras. 

Depois, pegou um giz e escreveu a data, seu nome e a disciplina. Sentou-

se em cima da mesa e disse seu nome e seu tempo de escola. Pediu para 

que eu me levantasse e me apresentasse aos educandos. 

Após apresentação, chamou duas alunas pelo nome, disse que suas mães 

foram alunas dela e que espera que ambas se dediquem.  



118 
 

Ao olhar com mais atenção para perto da porta, ela falou: “Você não é o 

Rafael?”. O educando respondeu contente: “Sou sim, professora, fui seu 

aluno aqui, na sétima série. Ainda se lembra de mim?”. A professora 

respondeu: “Claro que me lembro. Você era bem mais magrinho, agora 

está um jovem bonito, forte. Você começou com problemas e depois se 

tornou um excelente aluno. Sua mãe ficou muito orgulhosa de você”. Um 

educando sentado no fundo falou alto: “E eu, professora, se lembra de 

mim? Também estudei com você, na classe dele”. A professora olhou 

brava e respondeu: “Com esta sua falta de educação ao intrometer a 

conversa, já deduzo que você não era um bom aluno. Eu costumo me 

esquecer de quem não se dedica às aulas, como deveria ser o seu caso. 

Como era seu apelido?”. Ele respondeu: “Vedita, profe”. Ela finalizou a 

conversa: “Então, Vedita, fica esperto que eu já estou de olho”. 

Ela sentou novamente em cima da mesa e disse que antes de começar a 

aula ela iria conversar sobre “as regras que regem suas aulas”. Pediu 

para eles anotarem no caderno. 

1. “A escola não está aqui para te ensinar a se comportar, a respeitar 

professores, funcionários e colegas. Entenderam? Minha função é te 

ensinar geografia, já os bons modos são responsabilidade dos seus pais, 

e é deles que vou cobrar. Por que eu posso cometer algum tipo de injustiça, 

pois vai que ‘caralho’ e ‘cu’ são coisas que vivem na boca dos seus pais, 

aí seria um problema familiar falar palavrão com naturalidade.” 

2. “Não adianta me pedir para ir ao banheiro toda hora. Se tiver com 

diarreia, traga atestado médico. Se estiver menstruada, use absorvente. 

Nos últimos minutos de aula eu deixo ir ao banheiro. Se o aluno não for 

maloqueiro, destes que ficam brincando no corredor, eu posso 

reconsiderar.”  

3. “Sobre o celular, temos que negociar. Há duas possibilidades: ou vocês 

deixam o celular no vibrador e não o utilizam enquanto eu estiver 

ensinando, operando o aparelho de maneira civilizada e sem importunar, 

ou podemos proibir qualquer uso possível do celular. O que vocês me 

dizem? 

Os alunos que tinha celular manifestaram optar por ficar com o celular. 

A professora disse que se fosse atrapalhada pelo aparelho ela iria proibir 
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o seu uso em sala de aula e pediu para os alunos baixarem o Google 

Earth.” 

4. “A maioria das instituições utiliza o uniforme: polícia, hospital, rede de 

fast food e aqui. O uso do uniforme é obrigatório e se você não estiver 

com uma camiseta ou agasalho amarelo, vou chamar a coordenação e te 

tirar da sala. Boné não faz parte do uniforme. Se lá na boca vocês usam é 

problema do traficante, aqui vocês tiram. Entendido?” 

Os educandos consentiram. 

5. Ela explicou a avaliação. Disse que a nota do bimestre seria composta de 

duas notas. A primeira do caderno, onde ela carimbaria os exercícios e 

mapas, no total de cinco pontos. A segunda nota seria composta por um 

trabalho, que ela decidiria se seria individual ou em grupo, em um total 

de cinco pontos. A combinação das duas notas seria a nota do bimestre. 

6. “Quando a classe colabora, sobram uns cinco minutos de aula que vocês 

podem desfrutar para conversar, mexer no celular ou ir ao banheiro. 

Quando isso for possível, eu vou dizer ‘à vontade, mas nem tanto’. Se sair 

do controle, eu vou passar ditado para avaliação.” 

A professora se sentou normalmente na mesa e pegou uma folha com a 

lista de nomes que pegou na secretaria. Ela chamou os educandos por 

fileira, perguntando o nome e onde moravam. Quando faziam uma 

gracinha, ela perguntava o apelido. Este procedimento continuou até o 

final da aula.  

 

A primeira estratégia da educadora Romilda foi uma dinâmica estética de 

apresentação. Começou com uma saudação, “bom dia”, e depois apagou a lousa, que 

continha informações sobre a outra disciplina. Essa limpeza, dentro do contexto escolar 

da Escola Amarela, reforça um sentido de ordem, coerência e respeito aos educandos – o 

pedido para os educandos organizarem as cadeiras os torna corresponsáveis. Essa 

estratégia demarca uma ruptura simbólica entre a outra disciplina e o outro educador. 

Após se situar na classe, a educadora discursou sobre si, contando um pouco da 

sua história, esperando que, em algum momento, eles também fizessem o mesmo. 

Após sua apresentação, ela começou a se enturmar com a classe e mostrar uma 

possibilidade de afeto da educadora com os educandos e seus familiares. Ela identificou 

duas educandas cujos os pais foram seus alunos, demonstrando sua capacidade de 
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memorização e reconhecimento. Ela reforça sua atenção seletiva ao reconhecer Rafael, 

um estudante problemático que conseguiu superar suas dificuldades e se tornou motivo 

de orgulho. Quando um outro educando, que também estudou com Rafael, tentou chamar 

a atenção para o fato de ele também ter estudado com ela, ocorreu uma situação de mútuo 

desrespeito. A educadora se dirigiu ao educando pelo apelido e reforçou a ideia de que 

ela só se importava com os “bons alunos”. 

Em relação às regras, ela pediu para os educandos anotarem em seu caderno como 

uma forma de registrar um contrato. Um fenômeno que ocorreu durante as explicações 

das regras, mas que não consegui registrar no relatório, foi o tom cômico com que a 

educadora explicou cada uma delas e a reação eufórica da classe. Por meio de trejeitos e 

pausas no discurso ela conseguiu canalizar a atenção. Há uma aparente dubiedade entre 

o discurso do tipo austero e a comicidade com que ele foi proferido, mostrando um traço 

de personalidade de Romilda, que é ao mesmo tempo séria com suas obrigações docentes 

e de temperamento alegre com todos ao seu redor. 

Sua primeira regra trata do respeito ao comportamento em relação à comunidade 

escolar, que extrapola a relação educador-educando. Ela deixa claro que não se 

responsabiliza pelos bons modos dos educandos na escola e que cobrará dos pais qualquer 

tipo de desvio comportamental que comprometa os estudos ou a dignidade de qualquer 

integrante da escola. Um aspecto interessante do seu discurso é situar problemas de 

comportamento – o “palavrão”, por exemplo –  como uma cultura familiar que transcende 

as escolhas do educando. Ela evidencia sua postura pedagógica sociointeracionista de 

educação, bem como “coage” os educandos a se comportarem mediante conversa da 

educadora com os pais. Podemos entender as conversas com as duas meninas e com a 

mãe do Rafael no começo da aula como uma possível advertência. 

A segunda regra objetiva conter o fluxo de estudantes nos corredores da escola 

durante o período letivo – por esse motivo, ela controla de maneira rigorosa a saída dos 

educandos da sua sala de aula. No decorrer do ano letivo esta estratégia se mostrou 

eficiente para conter os ânimos em ocasiões com muitas aulas vagas na escola. 

A terceira regra conta com uma participação direta dos educandos, pois eles 

puderam votar se usariam ou não os celulares em sala de aula. Todos os educandos 

votaram, apesar de poucos terem este aparelho. A educadora os proibiu de atenderem 

telefonemas ou utilizarem alguns recursos enquanto estivesse dando aula, salvo quando 

precisassem deles em alguma atividade didática. Ao questioná-la após a aula sobre o uso 

de celulares, ela disse que era muito importante incorporar novas tecnologias em sala de 
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aula, pois a maioria dos educandos não tem contato com esta realidade. Quando um 

colega utiliza corretamente um smartphone em classe, para todos verem, eles assimilam 

esta tecnologia e percebem um potencial construtivo no uso desses aparelhos. Ela 

ressaltou que se fosse uma escola privada, onde todos tivessem acesso a eles, ela hesitaria. 

Constatei o uso da Wikipédia, do Google Maps e do Google Earth feito pela educadora 

durante suas aulas com os aparelhos dos educandos. 

A quarta regra reforça a exigência do uniforme escolar, situação explicada no 

tópico 4.1. Esta regra serve para reforçar a necessidade de uso e inibe qualquer tentativa 

de troca de uniforme no banheiro69. O uso do boné nas dependências da escola é a 

ocorrência mais comum, mas nenhum educador conseguiu me explicar quais os 

problemas do seu uso em sala de aula. Eles associam com o binômio respeito/desrespeito, 

porém não obtive justificativas plausíveis de que os estudantes usam o boné como forma 

de atentar contra a estima do educador. 

Sobre o sistema de notas da quinta regra, a educadora dá grande ênfase aos 

trabalhos no caderno na tentativa de avaliar o engajamento de cada educando no estudo, 

bem como aposta no trabalho colaborativo para uma construção interativa do 

conhecimento, contemplando, assim, os esforços pessoais e coletivos. 

Por fim, a sexta regra destina um tempo para os educandos utilizarem o final da 

aula como um espaço de interação com os colegas ou com os conteúdos internos. 

Constatei que algumas situações de tensão durante a aula acabam diminuindo nesses 

poucos minutos – uma estratégia interessante para não desgastar a imagem de Romilda e 

garantir que o próximo educador a assumir a classe não herde um clima negativo.  

Como última estratégica pedagógica, a educadora estuda cada um dos educandos 

na tentativa de conhecê-los melhor. Pergunta sobre seus pais, irmãos, onde moram e quais 

suas relações sociais dentro da comunidade. Ela anota algumas observações que acha 

pertinentes e aproveita para decorar o nome dos educandos. Os seus colegas educadores 

afirmam que Romilda possui uma memória acima da média e que ela não deixa nada 

passar desapercebido, uma virtude importante para os educadores. 

 

4.2.4 A educadora Sônia 

A docente de sociologia da Escola Central se prontificou a ajudar com minha 

pesquisa na reunião de início de ano com os educadores. Sua motivação em me aceitar 

                                                            
69 Segundo relatos da direção, já houve algumas ocorrências de meninas irem ao banheiro no meio da aula 

para trocarem suas camisetas amarelas por miniblusas que deixam a barriga ou os seios em destaque. 
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em sua sala de aula foi sua identificação com a posição de pesquisador – ela estava 

terminando seu doutorado em sociologia naquele ano. Ela estava com 27 anos e fez sua 

graduação e seu mestrado em ciências sociais na Unesp de Araraquara70. 

A educadora apresentou uma personalidade que se enquadra no perfil introvertida 

e racional, porém, com traços mais comunicativos que o educador John. Ela disse que 

começou a lecionar no segundo semestre do ano passado em uma outra escola do Estado, 

sendo aquele seu primeiro ano na escola. Ela falou que os educandos da outra escola eram 

desinteressados e que naquela unidade escolar, com melhor média, seria diferente. 

Apesar de ser mais comunicativa, ela se esquivava das informações sobre sua 

trajetória social, origem familiar e estilo de vida. É um fato curioso que uma cientista 

social se esquive de oferecer dados socialmente relevantes de sua personalidade. Ela 

sempre questionava o fato de só acompanhá-la um dia por semana e em algumas classes 

específicas, argumentando que eu não teria uma visão macro do seu trabalho. Nas nossas 

conversas na sala dos professores ficava claro que ela entendia a educação dentro de uma 

lógica de classes e que não entendia o processo educativo enquanto relação educador-

educando, apesar de manifestar aprovação pela obra de Paulo Freire.  

 

Relatório da primeira aula – 2º E.M.  – 7/2/2014 

A educadora ficou de pé em frente à lousa esperando os educandos 

entrarem para começar sua aula. Na lousa só estava escrito: “Feira de 

Profissões – dia 4 de abril”. A classe estava cheia de pedaços de papéis 

picotados no chão. 

Ela começou seu discurso reclamando que duas aulas por semana não 

dariam para trabalhar todo o conteúdo de sociologia previsto e por isso 

precisavam correr com as matérias e evitar perder tempo. Ela informou 

que naquele bimestre eles trabalhariam a sociologia do trabalho, dando 

prosseguimento aos conteúdos trabalhados no primeiro ano. 

Um educando levantou a mão e disse que eles não tiveram professor de 

sociologia no ano anterior. A educadora franziu a testa e ignorou a 

observação.  

                                                            
70 Não obtive sucesso em marcar uma entrevista com a educadora. As informações gerais sobre sua idade, 

formação e experiência eu obtive no dia 7 de fevereiro de 2014. As demais informações vieram 

fragmentadas nas conversas que tivemos durante o ano letivo. 
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Ela disse que um dos trabalhos para nota era a organização da Feira das 

Profissões. Pediu que os educandos levassem profissionais que 

considerassem interessantes para explicarem seu cotidiano para todos do 

segundo ano. 

* Nota: O tom de voz da educadora aumentou gradativamente por causa 

das conversas paralelas; os educandos estavam inquietos. Ela discursava 

dirigindo seu olhar para as primeiras carteiras da fileira ao lado da 

janela, sem perceber que estava ignorando o resto da classe, provocando, 

assim, um foco de desconcentração e demonstrando impaciência com a 

maioria dos educandos. 

A educadora pediu para que eles escrevessem a profissão que desejavam 

seguir e que a justificassem, sem se identificar. Dois educandos 

levantaram a mão para perguntar. O primeiro pediu para que ela 

explicasse novamente e o segundo, para ela que ela falasse seu nome. A 

educadora só atendeu a primeira pergunta. 

Ela escreveu na lousa: “Profissão Jornalista, pois gosto de escrever e ser 

lido; Profissão Psicólogo, pois gosto de escutar as pessoas e ajudar; 

Profissão Economista; pois gosto de mexer com dinheiro”. 

Ela esperou cinco minutos e começou a recolher e ler os papéis, ficando 

nitidamente irritada. Ela parou e leu um papel que a incomodou: “Quero 

ser policial para fazer justiça com as próprias mãos e matar vagabundo”. 

Ela disse: “Não sei quem escreveu isso, mas é um absurdo. Só pode ser 

um monstro”. Ela pegou outro papel que dizia: “Quero meter muito, com 

vários na balada, para fazer uns cinco filhos e viver sossegada de Bolsa 

Família”. A professora comentou dizendo que eles iriam estudar inclusão 

social e que a percepção da educanda sobre o programa estava errada.  A 

docente continuou recolhendo os papéis e, quando chegou na última 

fileira, resolveu ler o que a educanda escreveu: “Quero virar puta para 

ter um futuro melhor”. A professora perguntou irritada: “O que é isso?”. 

A educanda, nervosa, respondeu: “Quero ser puta mesmo, ganha muito 

bem, mais do que um professor”. A educadora pediu para ela sair da sala 

e falar com a direção. Dois educandos cochicharam do meu lado dizendo 

que a “professora era estúpida”. 
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Sônia desistiu de ler os papéis e pediu para os educandos pegarem suas 

apostilas de geografia. Só os que sentavam na primeira fileira pegaram o 

material. Ela disse que na outra escola em que trabalhou os educandos 

queriam estudar, se esforçavam, e que eles eram uma cambada de 

“aborrecentes” sem educação. Os educandos ficaram quietos, alguns 

poucos riram. 

Ela começou a ler um texto da apostila sobre trabalho e só terminou 

quando bateu o sinal para mudança de classe e os estudantes começaram 

a sair. Uma jovem perguntou o nome da educadora e conseguiu a 

resposta. 

 

Quando analisamos o primeiro contato de Sônia com os seus educandos, 

constatamos que ela não utilizou protocolo de recepção. As carteiras desalinhadas e o 

chão sujo deixado pela classe anterior mostram os descuidos da educadora em relação ao 

seu ambiente de trabalho, provavelmente por causa de sua falta de experiência docente. 

Na lousa não havia o seu nome, disciplina e data, sendo que a única informação 

era sobre um trabalho que deveria ser entregue no final do bimestre. Os educandos sabiam 

que era aula de sociologia quando consultaram a grade do dia no mural: “2B, 4ª aula, 

Sociologia, Sala 11”. O nome da educadora não foi informado. 

Seu primeiro discurso foi enfatizar que ela teria poucas aulas com a classe e por 

isso eles precisavam se esforçar para “correrem com as matérias” no intuito de cumprirem 

as metas pedagógicas do conteúdo de sociologia previstos para o ano letivo. Ela disse que 

iniciaria o bimestre com o conteúdo “sociologia do trabalho” que, na apostila do Estado, 

é um conteúdo do terceiro bimestre. 

A educadora partiu do pressuposto que os seus educandos tiveram os conteúdos 

de sociologia ministrados no primeiro ano do ensino médio. Ela duvidou quando o jovem 

informou que eles não tiveram aula de sociologia no ano anterior, desconsiderando esta 

observação. Nesse, momento os educandos começaram a ficar inquietos, motivados pela 

reação da educadora.  

Ignorando os sinais de descontentamento dos educandos em relação à sua postura, 

ela decidiu explicar o trabalho que iria cobrar para fechamento de nota do bimestre. Em 

nenhum momento ela mencionou qualquer outro tipo de avaliação ou a composição das 

notas. Ao concentrar suas atenções em uma só fileira, as outras quatro fileiras se 

dispersaram e os educandos passaram a interagir entre si. Sem o holding (sustentação), o 
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handling (manejo) e a apresentação de objeto da educadora, a possibilidade de se 

construir um vínculo de confiança e reconhecimento foi comprometida. 

Na atividade sobre as profissões almejadas pelos educandos, ela não percebeu que 

aquela dinâmica com as classes anteriores tinha gerado resíduos de papel que sujaram o 

chão. Como ela não limpou a classe no intervalo, os papéis picotados continuavam se 

amontoando, causando um aspecto de sujeira. 

Quando recolheu os papéis dos educandos e os leu em voz alta antes de todos 

entregarem, ela comprometeu o anonimato que ela defendeu, chegando ao clímax do 

desrespeito ético ao identificar uma jovem que disse ter interesse em ser prostituta. Sua 

reação, sua condenação ética aos fatores sociais que levaram a educanda a cogitar este 

destino, não estabelecendo um distanciamento de sua trajetória social com o fenômeno e 

nem problematizando a questão me causou espanto, sendo ela justamente uma cientista 

social. Não era de se espantar que, ao se ver violada e violentada simbolicamente pela 

educadora, a educanda a agrida argumentando que as prostitutas são mais reconhecidas 

economicamente que os educadores. Não tendo maturidade emocional para argumentar, 

a educadora pediu para a jovem se retirar da sala de aula. Era visível que a maioria dos 

educandos se sensibilizaram com a jovem e passaram a ter repulsa pela aula. 

Sentindo-se incapaz de continuar aquela atividade, ela pediu para os educandos 

pegarem suas apostilas de sociologia e lerem com ela os textos sobre o tema. Com a recusa 

da maioria dos estudantes em cooperar, ela os desrespeitou novamente, comparando-os 

com outros educandos e os chamando de “aborrecentes”, o que gerou uma antipatia que 

perdurou em todas as outras aulas que acompanhei. Outro fenômeno importante foi ter 

revelado o seu nome para uma educanda que era bem branca e tinha o cabelo tingido de 

loiro, o que levantou suspeitas por parte da classe de uma possível discriminação. 

Na Escola Central eu tive muito mais contato com a educadora Sônia do que com 

John. Fora da sala de aula, ela se mostra uma mulher agradável, comprometida e gentil, 

bem diferente do falso Self que ela utilizou em sua primeira aula. Quando a questionei 

sobre o problema em dizer seu nome, ela me respondeu que foi aconselhada na 

licenciatura a não se envolver muito com os educandos, pois poderia descaracterizar sua 

função como educadora. Sua postura de distanciamento com os educandos remete aos 

valores acadêmicos que aprendeu na licenciatura e com os quais conviveu na 

universidade, duas realidades bem diferentes do mundo adolescente, que se configura na 

busca pela autoafirmação e aceitação. 
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Os efeitos negativos de sua primeira aula repercutiram em todas as outras e a 

educadora não conseguiu reverter esta situação nos dois bimestres que eu a acompanhei. 

Todas as suas atitudes em relação aos educandos, a iniciar pela recusa em se identificar, 

passando pela atitude de “ignorar os educandos” e terminando no discurso que os 

classificou como “aborrecentes” levou todos os educandos da classe a se unirem em 

solidariedade pela proteção da própria estima frente às situações de desrespeito. Esta 

gramática conflituosa foi descrita por Honneth: 

[...] sentimentos de desrespeito formam o cerne de experiências morais, 

inseridas na estrutura das interações sociais porque os sujeitos humanos 

se deparam com expectativas de reconhecimento às quais se ligam as 

condições de sua integridade psíquica; esses sentimentos de injustiça 

podem levar a ações coletivas, na medida em que são experienciadas 

por um círculo inteiro de sujeitos como típicos da própria situação 

social (2003, p. 260). 

 

4.2.5 O educador Gabriel 

Com 24 anos de idade recém-completados, Gabriel era o único educador da Escola 

Amarela que não tinha experiência no ensino médio. A diretora Letícia se mostrou muito 

preocupada e achou que minha presença na sala poderia “evitar problemas”, então foi 

pedir para ele aceitar minha presença e me ajudar com a pesquisa. Gabriel estava 

empolgado com a perspectiva de lecionar para os adolescentes e não teve problemas em 

me aceitar na sala de aula, pois acreditava que um adulto a mais evitaria problemas de 

comportamento. 

Sua primeira experiência como educador foi em 2013, lecionando história para os 

educandos do ensino fundamental II na Escola Amarela. Sua trajetória foi interrompida 

em junho daquele ano por uma tragédia familiar: seu irmão mais velho, que era policial 

militar, se matou com um tiro na cabeça após discutir com o pai deles. A diretora narrou 

que se assustou quando um grupo de policiais militares entrou na escola para avisar o 

educador do incidente. No final do semestre ela soube que ele estava deprimido e foi 

notificada de seu afastamento. 

O perfil psicológico de Gabriel, realizado por meio da entrevista, indicou um 

possível transtorno afetivo bipolar com traços de disfunção cognitiva71. Ele teve 

recorrentes episódios de depressão e violência nos últimos dois anos, sendo medicado 

                                                            
71 A entrevista foi realizada no dia 30 de janeiro de 2015. 
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com Carbolitium72 por seu psiquiatra. Deduzi sua disfunção cognitiva através de alguns 

relatos: sua mãe comprou uma máquina de fotocopiar para ajudá-lo a imprimir textos para 

os educandos, pois ele evitava escrever na lousa. Havia algum problema neural ou de 

alfabetização que o impossibilitava escrever as letras “j” e “e”, e por esse motivo ele 

escrevia seu nome como “Gabril” e só utilizava letras de forma, dizendo-se incapaz de 

escrever utilizando o estilo cursivo. Ele também apresentava um grau moderado de 

analfabetismo funcional, pois dificilmente conseguia atribuir sentido ao que lia e pedia 

ajuda de educadores para entender textos simples. Não se sabe como ele passou no 

concurso do Estado, nem como foi aprovado no exame médico admissional. A utilização 

de falsos Selfs em ambientes e relacionamentos diferentes é um recurso característico de 

proteção psíquica, mostrando sua incapacidade para se abrir para viver experiências. 

Gabriel relatou que seu pai, um oficial de reserva da Polícia Militar, era um 

homem bom, apesar de ser muito exigente e usar-se da violência física para “colocar a 

família nos eixos”. Sua mãe foi descrita como uma pessoa “paciente, amorosa e de bom 

coração”, sempre incentivando suas decisões. Seu irmão mais velho também o apoiava, 

o defendia do pai, “pegava no pé” para ele não repetir de ano e insistiu para que desistisse 

de ser policial para cursar uma faculdade. 

Ele relata que no terceiro ano do ensino médio estava muito confuso sobre o seu 

futuro profissional. Queria se inscrever na Polícia Militar, ser investigador da Polícia 

Civil ou ser jornalista. Em uma excursão escolar ao Museu do Ipiranga, ele se disse 

fascinado pelo trabalho dos historiadores em reconstruir o passado, em investigar as 

fontes, as origens do material, e se convenceu de que gostaria de ser historiador. Disse 

que prestou vestibular em várias faculdades de história e conseguiu entrar na 

UniSant’Anna. No último ano, decepcionou-se quando soube que para trabalhar com 

pesquisa ele teria de estudar em uma universidade com bacharelado ou fazer um 

mestrado, mas não ficou desmotivado com a possibilidade de trabalhar como educador. 

Ele relatou que seu início de carreira foi bem difícil, pois teve problemas para lidar 

com a “garotada” do ensino fundamental II e com todo o desgaste físico e emocional. Ele 

lembra que falou para o seu irmão que estava pensando em desistir de ser educador e 

                                                            
72 Carbolitium é marca registrada de um remédio psiquiátrico cujo princípio ativo é o carbonato de lítio. 

Ele é utilizado como estabilizador de humor, atuando nos sistemas funcionais basais do organismo.  É 

indicado no tratamento de episódios maníacos nos transtornos bipolares; no tratamento de manutenção, 

diminuindo a frequência dos episódios maníacos e a intensidade desses quadros; na prevenção da fase 

depressiva e no tratamento de hiperatividade psicomotora. Disponível 

em: <http://www.bulas.med.br/bula/4004/carbolitium.htm>. Acesso em: 10 jul. 2015. 
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levou uma bronca pelo “pensamento covarde e derrotista”. Quando seu irmão se matou, 

ele brigou com seu pai, pois o considerava culpado. Seu pai disse que se arrependia do 

ocorrido e que “preferia ser morto por um vagabundo qualquer do que ficar velho e ser 

cuidado por um idiota fracassado”. Gabriel entrou em um sério estado depressivo e 

chegou a fazer tratamento na ala psiquiátrica do Hospital do Servidor Público. Sua mãe 

acompanha sua recuperação e o ajudava no planejamento das aulas. 

 

Relatório da primeira aula – 2º E.M.  – 10/2/2014 

O educador chegou na sala no segundo horário letivo demonstrando 

ansiedade. Na lousa havia um esboço do conteúdo de biologia, o nome da 

disciplina e o da educadora – mas Gabriel não apagou a lousa ou escreveu 

nela. Ao pisar na sala, distribuiu para os educandos uma folha com o título 

“Colonização da América”. 

Na folha distribuída pelo educador não havia o seu nome ou disciplina. 

Ele começou sua aula com os educandos ainda de pé, conversando. Ele 

pediu atenção e os educandos o olharam desconfiados. Uma jovem 

perguntou: “Você é o professor?” e Gabriel respondeu com um sim. O 

colega ao lado perguntou: “Profê, esse seu tênis e bermuda de futebol são 

mesmo da Nike?”. O educador confirmou que sua roupa e mochila eram 

originais. Um outro educando perguntou se eles iriam jogar futebol com 

aquele calor e sem água na escola para beber73 e o educador ficou confuso 

com a pergunta e não a respondeu (os educandos achavam que ele era o 

professor de educação física por causa de sua vestimenta esportiva). 

O educador pediu para uma educanda ler o papel que ele havia 

distribuído. Ela leu o título e foi interrompida por outra colega que 

perguntou o nome do educador e ele pediu para a educanda continuar 

lendo o texto. Ao terminar o primeiro parágrafo, a educanda que estava 

lendo perguntou ao educador se era um texto de história e se ele lecionava 

esta disciplina, ele respondeu que sim. 

A classe começou a ter conversas paralelas e ele tentou explicar a 

economia das colônias americanas. Falou que as metrópoles eram 

                                                            
73 O dia estava muito quente, meu celular acusava 35°C naquela região. Ao contrário das notas oficiais do 

governo estadual, havia falta de água na periferia da Zona Norte e as escolas da região não receberam 

caminhões-pipa conforme o prometido para a imprensa.  
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europeias e que usavam as colônias para exploração. Os educandos se 

perguntavam em voz baixa se alguém conhecia aquele educador. O 

educador vociferou para chamar a atenção “Vocês sabem o que é 

plantation? Está escrito na folha. Já ouviram falar de plantation? 

Um educando comentou ironicamente a situação em voz alta: “Puta que 

pariu, agora ele tá dando aula de inglês? Alguém pode me explicar esta 

doidera?”. A classe toda riu e Gabriel discursou em tom elevado: “Vamos 

ter mais respeito aqui. Tem outro professor na sala, se comportem”. 

A classe toda começou a me olhar e um educando fez uma pergunta: 

“Quem é você mesmo? O que você faz aqui na escola?”. Pedi permissão 

para falar e o educador autorizou. Disse: “Bom dia. Sou o professor 

Arthur e estou fazendo minha pesquisa de doutorado em educação. 

Gostaria de pedir a colaboração de vocês para eu pesquisar o cotidiano 

da escola. Prometo não atrapalhá-los; quem quiser saber mais sobre 

minha pesquisa pode me abordar fora do horário letivo para me fazer 

perguntas”. 

A classe se levantou e aplaudiu. Muitos educandos me pediram para dizer 

o nome do educador, o que me deixou constrangido. Foi quando Gabriel 

tomou a palavra e disse para a classe: “Por que vocês querem tanto saber 

o meu nome? Já temos poucas aulas de história por semana e se vocês 

continuarem com esta baderna não conseguiremos cumprir o 

cronograma. Aluno vive reclamando que não tem aula e, quando tem, não 

deixa o professor dar aula”. 

Um educando se levantou, foi até a mesa do educador e falou: “Moramos 

na favela, mas não somos criminosos. Para assaltar ou matar alguém não 

se precisa saber do nome. Então, do que você tem medo?”. O jovem saiu 

da sala de aula e outros dois colegas o acompanharam. 

O educador ficou constrangido e disse o seu nome para a classe. Ele pediu 

que os educandos respondessem as perguntas no final do texto (do papel 

que ele distribuiu) no caderno, prometendo dar um visto para a nota. 

Um terço da classe trabalhou com o texto e a outra parte se dispersou. No 

final da aula, o educador me disse: “Viu como estes alunos não querem 

nada com a vida? O desafio é fazê-los pararem de brincar na sala e 

estudar”.  
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A temática central da primeira aula do educador Gabriel não foi a Colonização da 

América, mas a sua apresentação como educador. Ele chegou na sala sem pedir licença 

ou dar bom dia, tamanha a tensão em sua busca por ser reconhecido pelos educandos 

como um docente sério e dedicado. 

Gabriel não limpou a lousa, nem a utilizou durante sua permanência na sala. 

Distribuiu um texto com o conteúdo da aula sem antes se apresentar, deixando a classe 

confusa em relação à sua identidade como educador. Quando olharam as suas roupas, que 

destoavam dos outros educadores, associaram-no à disciplina de educação física. Durante 

o bimestre, houve muitas conversas entre Gabriel, a diretora e a educadora Romilda sobre 

seu estilo de roupa ser considerado pouco adequado. O educador defendia a ideia de que 

vestir-se de forma parecida com os educandos o tornaria mais próximo deles. 

Incapaz de perceber o equívoco perceptivo dos educandos, continuou lecionando 

sem apresentar a disciplina e seu cronograma para o bimestre. Ao ler o texto a pedido do 

educador, a jovem percebeu que se tratava da disciplina de história e obteve a confirmação 

do educador. Porém, graças à incapacidade de oferecer um holding e um handling 

propícios para criar um vínculo, os educandos iniciaram uma não comunicação.   

Winnicott afirma que a comunicação não está fundada na aquisição da linguagem, 

mas em uma interação pré-verbal estabelecida na experiência de mutualidade entre a mãe 

e o seu bebê (1983). A não comunicação entre educador-educando nesta aula revela um 

paradoxo: um protesto em relação ao comunicador (sinalizando o seu desrespeito) e a 

fantasia de ser encontrado por ele (a esperança de ser reconhecido pelo educador). 

A situação que melhor evidencia o paradoxo entre uma comunicação reativa ao 

desrespeito e a busca pelo reconhecimento está no discurso chistoso do educando que 

utilizou a palavra em inglês plantation para se dizer perdido em relação à disciplina, 

fazendo com que os alunos questionassem se era aula de educação física, história ou 

inglês. O chiste foi um fenômeno muito estudado por Freud em seu texto “Os chistes e a 

sua relação com o inconsciente” ([1905] 2003), pois as piadas irônicas são uma forma 

lúdica que o inconsciente encontra para mascarar a repressão de um impulso. No discurso, 

o educando expressa de forma vexatória a recusa do educador em se apresentar de 

maneira respeitosa para a classe, classificando sua intervenção em sala de aula como 

“doida”. O educador, incapaz de aceitar o chiste crítico com maturidade, apela para a 

minha presença em sala de aula no intuito de moralizar os educandos – expondo 

indiretamente sua incapacidade de resolver aquela situação. 
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A classe se volta para a minha pessoa e questiona a minha presença em sala de 

aula. Eu me apresento, explico-lhes minha presença e convido-os a tirarem suas dúvidas 

fora da sala de aula. A classe aplaude minha atitude, o que revela duas questões implícitas 

naquela dinâmica conflituosa com o educador na perspectiva da teoria do reconhecimento 

de Honneth: a situação de desrespeito sentido pela classe frente à desconsideração de 

Gabriel em se apresentar e a situação de degradação imposta à turma de educandos por 

não serem ouvidos e terem suas questões ignoradas. 

Os educandos me pediram para comunicar o nome do educando e eu o evitei por 

causa de duas consequências: primeiro, o educador poderia não gostar de revelar o seu 

nome e me impediria de continuar a pesquisa; segundo, eu estaria interferindo na 

dinâmica da relação, comprometendo, assim, o fenômeno estudado. 

A reação verbal do educador mostrou seu incômodo com a atitude dos educandos, 

especialmente as insistentes perguntas sobre o seu nome, aumentando ainda mais a tensão 

e o mal-estar. Porém, diante da pressão, ele revela sua preocupação pedagógica: atingir a 

meta curricular imposta pelo Estado para o ensino de história. Uma conta simples, 

utilizando-se o calendário letivo, incluindo greve, a Copa do Mundo e paralisações da 

escola por falta de água, indicava que não seria possível ensinar todo o conteúdo exigido. 

Apesar do falso Self para se relacionar com os educandos causar desrespeito, a intenção 

no seu discurso parecia das melhores. Sua obsessão em ensinar todos os conteúdos de 

história, apesar de questionável, mostrava-se sincera.  

Apesar das boas intenções do educador, os educandos interpretaram sua recusa 

em se apresentar como uma reação ao medo dele de ministrar aulas na favela. Quando 

levamos em consideração os desrespeitos frequentes do Estado pela comunidade, 

relatados no capítulo anterior, a origem étnica e o uso de roupas de marca pelo educador, 

a classe associou-o ao estereótipo da “autoridade branca” discriminatória. A crítica do 

educando expôs claramente um sentimento de desrespeito coletivo em relação à postura 

do educador em sala, denunciando uma vergonha coletiva. Honneth explica 

conceitualmente a atitude desse educando, que saiu da sala por causa das relações de 

desrespeito: 

A crise moral na comunicação desencadeia aqui pelo fato de que são 

desapontadas as expectativas normativas que o sujeito acreditou poder 

situar na disposição do seu defrontante para o respeito. Nesse sentido, 

esse segundo tipo de vergonha moral representa a excitação emocional 

que domina um sujeito quando ele não pode simplesmente continuar a 

agir, por conta da experiência de um desrespeito para com as pretensões 

do seu ego; o que ele experiência acerca de si mesmo em um semelhante 
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sentimento é a dependência constitutiva de sua própria pessoa para com 

o reconhecimento por parte dos outros (2003, p. 223).  

 

Questionei o comportamento do educador Gabriel na sala dos professores no 

mesmo dia, durante o intervalo. Ele disse que na faculdade cursou uma disciplina 

pedagógica que trabalhou com o livro Professora sim, tia não, escrito por Paulo Freire. 

O educador disse que frisaram a confusão de identidade entre os educadores e os parentes 

dos educandos. Sua interpretação do texto de Paulo Freire o levou à conclusão de que não 

poderia haver uma aproximação pessoal entre ele e seus educandos para não confundir os 

papéis e comprometer o projeto pedagógico.   

Ao analisar a obra Professora sim, tia não, constatei a ausência de elementos que 

justifiquem sua interpretação. Paulo Freire diz que o educador não pode deixar que suas 

atividades sejam confundidas com relações de parentesco, mas não defende o 

distanciamento em relação ao educando. Na verdade, ele fala de amorosidade e não de 

distanciamento – ao contrário do que concluiu Gabriel, o autor defende que o educador 

sempre se posicione sobre sua própria identidade: 

Pensemos um pouco na identidade cultural dos educandos e do necessário 

respeito que devemos a ela em nossa prática educativa. Creio que o primeiro 

passo na direção deste respeito é o reconhecimento de nossa identidade, o 

reconhecimento do que estamos sendo na atividade prática em que nos 

experimentam (FREIRE, 1997, p. 64). 

 

Após o incidente com o educando, Gabriel diz o seu nome e desiste de continuar 

falando. Pede para a classe responder as perguntas da folha no seu caderno. No final da 

aula, o educador foi incapaz de perceber os erros que cometeu e atribuiu a revolta dos 

educandos a uma “brincadeira” da sala. 

 

4.2.6 Análise comparativa 

Para traçar as estratégias em comum dos educadores experientes na transmissão 

dos seus valores pedagógicos, proponho estabelecer relações de semelhanças entre a 

primeira aula de John e Romilda e contrastes com os educadores inexperientes, 

salientando as diferenças em relação a Sônia e Gabriel. 

 

4.2.5.1 Semelhanças 

Os educadores John e Romilda possuem personalidades e trajetórias sociais muito 

distintas, porém, suas experiências pedagógicas proporcionaram estratégias pedagógicas 

semelhantes que contribuem para as boas relações na dinâmica de ensino-aprendizagem. 
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Primeiro, ambos os educadores se apresentam formalmente para a turma. 

Escrevem o nome, a disciplina e a data na lousa, se apresentam com um “bom-dia”, falam 

seus nomes e contam um pouco de suas experiências docentes – diminuindo as tensões e 

ansiedades dos educandos. Na perspectiva de Honneth, podemos considerar esta 

estratégia como a primeira etapa na criação de um reconhecimento mútuo. 

Segundo, ambos os educadores se preocuparam com a estética da sala de aula. 

John organizou sua sala ambiente de inglês para proporcionar o holding e o handline aos 

educandos e Romilda sustentou o holding escolar ao limpar a lousa e organizar as 

carteiras na sala, reforçando os valores escolares. Ambos deixam claro o respeito pela 

ordem na condução do processo educativo, zelando pelo bem-estar de todos os presentes. 

Terceiro, os educadores fizeram uma investigação prévia dos educandos antes de 

falarem sobre suas disciplinas. John passou um questionário aos estudantes e sondou o 

que a maioria escrevia, suas conversas, as origens deles. Romilda, por ter um histórico 

dos estudantes do ensino fundamental II e dos moradores da favela, abordou os educandos 

que já conhecia e aqueles cujos pai conhecia. Podemos dizer que John e Romilda estão 

alinhados com as propostas pedagógicas de Paulo Freire, pois fazem o papel de educador-

educando-pesquisador e conduzem suas investigações sobre o universo social dos 

educandos para descobrir potenciais temas geradores. 

Assim como não é possível – o que salientamos no início deste capítulo 

– elaborar um programa a ser doado ao povo, também não o é elaborar 

roteiros de pesquisa do universo temático a partir de pontos prefixados 

pelos investigadores que se julgam a si mesmos os sujeitos exclusivos 

da investigação.  

Tanto quanto a educação, a investigação que a ela serve, tem de ser uma 

operação simpática, no sentido etimológico da expressão. Isto é, tem de 

constituir-se na comunicação, no sentir comum uma realidade que não 

pode ser vista mecanicistamente compartimentada, simplistamente bem 

“comportada”, mas na complexidade de seu permanente vir a ser 

(FREIRE, 1987, p. 57). 

 

Quarto, os educadores deixaram claras as suas regras para a boa dinâmica da aula. 

Muitas de suas normas eram diferentes ou conflitavam, como no exemplo do celular, já 

que John proibia o seu uso e Romilda o incorporava em sua aula. Havia somente dois 

pontos de tangência em suas regras: primeiro, ambos explicaram aos educandos que 

eventuais problemas de comportamento seriam tratados com os familiares responsáveis; 

segundo, explicitaram o funcionamento das avaliações e o das aulas. Pode-se dizer que 

não existem normas boas e ruins para todo tipo de educando, mas que o estabelecimento 
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de um mínimo de regras claras de funcionamento e convívio facilita o relacionamento. 

As da primeira aula são observadas pelos educadores no decorrer do ano. Porém, uma 

outra postura comum durante as outras aulas era o diálogo com os educandos sobre outras 

regras de convívio e de trabalhos que foram surgindo, em parte consonantes com as ideias 

defendidas por Paulo Freire:  

Imaginemos agora uma classe que, com a presença coordenadora, 

sensível e inteligente da professora, imaginasse, em diálogo, um 

sistema de princípios disciplinares, de regras abrangentes que 

regulassem a vida em grupo da classe. Possivelmente, até com alguns 

dos princípios rígidos além da conta. A colocação em prática desta 

“meia constituição” se fundaria num princípio básico – a possibilidade 

de, por maioria, se poder alterar o sistema de regras. Haveria, 

naturalmente, mecanismos reguladores do funcionamento das regras, 

mas tudo com um decisivo gosto democrático. Numa sociedade como 

a nossa, de tradição tão robustamente autoritária, é algo de relevante 

importância encontrar caminhos democráticos para o estabelecimento 

de limites à liberdade e à autoridade com que evitemos a licenciosidade 

que nos leva ao “deixa como está pra ver como fica” ou ao autoritarismo 

todo-poderoso (FREIRE, 1997, p. 48). 

 

Quinto, os educadores utilizaram o tempo de aula restante para conhecer cada um 

dos seus educandos. John faz anotações atrás dos questionários que ele passou e Romilda, 

que possui uma excelente memória, associa os estudantes a outros moradores da região, 

sempre buscando relações de parentesco dentro da comunidade – depois, faz algumas 

anotações sobre a classe em um caderno. Ambos os educadores não se preocuparam em 

lecionar, pois aproveitaram o máximo do tempo da aula para conhecerem e serem 

conhecidos pelos educandos. 

Sexto, como relatado em suas histórias de vida, tanto John quanto Romilda são 

pessoas muito conhecidas na comunidade escolar. Mesmo que muitos dos educandos não 

os conheçam como educadores, certamente escutaram sobre a boa fama deles antes ou 

depois da primeira aula. O capital relacional de educadores que lecionam há muito tempo 

em uma comunidade escolar pode ajudar ou atrapalhar sua relação com os educandos. A 

educadora Romilda tinha feito essa reflexão em uma entrevista ao dizer que gostava de 

se “fixar” em escolas para não ter que se estressar no relacionamento com os novos 

educandos e seus parentes. Ela me disse que construir uma relação em uma nova escola 

“demanda muito tempo, muita energia e muita paciência”74.   

 

                                                            
74 Entrevista concedida em 1/6/2015. 
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4.2.5.2 Contrastes 

As estratégias didáticas positivas dos educadores experientes ficam evidentes 

quando as contrastamos com as dos educadores inexperientes em uma análise 

comparativa, já que podemos identificar os erros cometidos por Sônia e Gabriel logo no 

primeiro dia de aula. 

O principal erro na postura dos educadores inexperientes foi não se apresentar 

formalmente aos educandos, defendendo uma perspectiva de distanciamento para evitar 

envolvimentos não profissionais. John e Romilda nos mostraram que é possível se 

apresentar sem criar vínculos que transcendam a relação de ensino-aprendizagem. A 

tentativa de evitar aproximações afetou o espaço da sala de aula, inibindo a formação de 

um espaço potencial para interação entre as realidades compartilhadas e a realidade 

interior de cada um dos membros. Sônia e Gabriel criaram um falso Self extremamente 

inibidor, impossibilitando os gestos espontâneos dos educandos – Sônia criou uma 

personalidade para se proteger contra suas próprias inseguranças e Gabriel utilizou seus 

falsos Selfs de maneira patológica para se proteger da realidade – e não podemos creditar 

seus problemas em sala de aula aos seus problemas psicológicos, pois o educador John 

também apresenta um conjunto de falsos Selfs ao interagir com os educandos. 

Uma outra diferença significativa entre os educadores veteranos e os inexperientes 

são os objetivos que eles pretendem alcançar ao planejar o primeiro dia de aula. John e 

Romilda tornaram as relações entre os educandos e a disciplina as propostas centrais da 

aula; já Sônia e Gabriel elegeram como prioridade as metas impostas pelas apostilas do 

Estado, tornando os educadores e seus educandos produtos alienados do sistema. Os 

veteranos escolheram a opção pela via da humanização e do mútuo reconhecimento. 

Especialista em indisciplina escolar, Julio Groppa Aquino aponta a necessidade 

do educador em estabelecer claramente as regras claras e viáveis de funcionamento da 

aula antes de iniciar o processo de ensino. Ele aconselha utilizar um contrato pedagógico, 

[...] a fidelidade ao contrato pedagógico. É imprescindível que este 

esteja razoavelmente claro para ambas as partes, e que se restrinja ao 

campo do conhecimento acumulado, mesmo que as cláusulas 

contratuais tenham que ser lembradas todos os dias, em todas as aulas. 

Vale mais a pena a exaustão do que a ambiguidade! (1996, p. 54). 

 

 Diferentemente dos educadores veteranos, Sônia e Gabriel não estabeleceram 

uma comunicação com os seus educandos. Primeiro, eles não deram ouvidos às perguntas 
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sobre seus nomes ou questões específicas dos cursos, como a avaliação ou a disciplina 

que estavam cursando. Segundo, foram incapazes de darem voz aos eles – Sônia quebrou 

os vínculos de confiança com os papéis sobre as profissões e impediu que cada um se 

apresentasse e falasse sobre suas angústias; Gabriel também não respondeu as dúvidas 

dos educandos sobre seu nome e a disciplina que iria lecionar. A reação dos estudantes 

da classe se caracterizou pelo conflito verbal (a educanda de Sônia que queria ser 

prostituta e o educando do Gabriel que fez um comentário chistoso) e pela não 

comunicação (dispersão da classe). 

 

4.2.5.3 O núcleo do conflito 

O primeiro contato entre educadores e educandos comprova que os conflitos em 

sala de aula estão inscritos no campo do reconhecimento, ou seja, inscritos na dinâmica 

da própria ética e não em uma luta pela realização dos desejos ou pela autopreservação. 

Os educandos se mostraram preocupados com sua imagem social, ou seja, como ser-si-

mesmos em um outro (educadores ou colegas), e não com o próprio prazer. 

Os educadores inexperientes tornam evidentes os conflitos pelo reconhecimento. 

Sônia recusou-se a ouvir as angústias de seus educandos relacionadas à ausência do 

ensino da disciplina, além de sua incapacidade de se apresentar de maneira satisfatória. 

Gabriel também ignorou os educandos quando decidiu ensinar sobre história sem se 

apresentar devidamente e conversar com eles sobre os desafios da disciplina. Os 

educandos tentaram estabelecer um relacionamento no nível ético, não obtiveram sucesso 

e indispuseram-se com os educadores. Honneth explica:  

[...] a luta que procede daí não pode ser um confronto pela pura 

autoconservação de seu ser físico; antes, o conflito prático que se 

ascende entre os sujeitos é por origem um acontecimento ético, na 

medida em que objetiva o reconhecimento intersubjetivo das dimensões 

da individualidade humana. Ou seja, um contrato entre os homens não 

finda o estado precário de uma luta por sobrevivência de todos contra 

todos, mas, inversamente, a luta como um medium moral leva a uma 

etapa mais madura de relação ética (2003, p. 48). 
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4.3  QUERO SER AMADO 

Amor vincit omnia75 

 

Quando se analisa o papel do afeto nas relações pedagógicas, ou se descreve as 

relações amorosas entre educador-educando, pode ocorrer uma associação indevida com 

teorias pedagógicas como as de Chalita. Apesar da semelhança temática, as abordagens 

sobre o tema são totalmente distintas. 

Chalita faz referência ao estilo de Paulo Freire quando escreve sobre o papel do 

afeto amoroso em contraste com a educação bancária:  

O ato de educar não pode ser visto apenas como depositar informações 

nem transmitir conhecimentos. Ha muitas formas de transmissão de 

conhecimento, mas o ato de educar só se dá com afeto, só se completa 

com amor (CHALITA, 2004, p. 7). 

  

Porém, ele não concebe os educadores e educandos de uma perspectiva histórico 

cultural, mas de uma perspectiva individualista e moralista.  

O amor, na relação pedagógica, não é a priori, nem pode ser racionalizado, como 

propõe Chalita. Não estou tratando do amor pulsional, mas das relações de objeto. Assim 

como Paulo Freire, assumo a tese hegeliana de que os afetos amorosos surgem na relação 

entre educador e educando. O afeto amoroso não é desenvolvido na escola enquanto 

habilidade afetiva que pode ser ensinada (CHALITA, 2001), mas como uma estratégia 

mútua de reconhecimento que surge nos primeiros contatos entre as partes. Não se pode 

deliberar sobre quem queremos amar, mas pode-se criar um ambiente seguro e 

convidativo para deixar os outros viverem em nossa interioridade, ou seja, criando 

possibilidades para abrigar o Self do outro no nosso. 

Nesse aspecto, a forma de reconhecimento do amor, que Hegel havia descrito 

como um “ser-si-mesmo em um outro”, não designa um estado intersubjetivo, 

mas um arco de tensões comunicativas que medeiam continuamente a 

experiência do poder-estar só com a do estar-fundido; a “referência do eu” e a 

simbiose representam aí os contrapesos mutuamente exigidos que, tomados em 

conjunto, possibilitam um recíproco estar-consigo-mesmo no outro 

(HONNETH, 2003, p. 175). 

 

Estamos analisando o afeto amoroso como uma etapa no processo da relação 

ensino-aprendizagem que ocorre espontaneamente na sala de aula e não como uma 

“estratégia didática” exógena que deva ser imposta ao cotidiano escolar. 

                                                            
75 Provérbio latino: O amor tudo vence. 



138 
 

 

4.3.1 Contextualizando o amor 

Conforme analisamos nos tópicos anteriores, as relações entre os educadores e 

seus educandos são afetadas por dois fenômenos que transcendem os processos de ensino-

aprendizagem. O primeiro é o universo escolar, incluindo nesta categoria não só as 

relações dentro da escola, mas também as relações da comunidade externa com os 

educandos. Utilizando uma perspectiva psicanalítica do holding, esses universos são 

responsáveis pela sustentação da subjetividade do educando. Quando existem 

experiências negativas, educadores como John tentam planejar a sala de aula para oferecer 

o holding que falta no universo escolar. 

O segundo fator é a postura do educador em relação aos educandos. Desde o 

primeiro dia de aula, podemos constatar as estratégias utilizadas por ambas as partes para 

serem notadas e reconhecidas pelo olhar alheio. Os educadores experientes entendem a 

importância de se proporcionar este vínculo; já os que estão em início de carreira foram 

instruídos a evitar qualquer tipo de envolvimento não pedagógico. Podemos afirmar que 

cabe ao educador operar o handline e a apresentação do objeto. 

A teoria de Honneth enfatiza a importância dos contextos histórico-culturais na 

construção da percepção que os homens têm do mundo e enfatiza “a relação amorosa 

como um processo de reconhecimento recíproco” (2003, p. 164). Vimos no tópico 

anterior que as primeiras aulas dos educadores experientes são dedicadas ao mútuo 

processo de reconhecimento, buscando maior aproximação dos educandos, que os 

reconhecem como educadores e que colaboram com os processos pedagógicos.  

Este tópico tem como objetivo demonstrar como as relações pedagógicas são 

sustentadas pelo afeto amoroso quando ocorrem conflitos em sala de aula, pois “o 

movimento de reconhecimento que subjaz a uma relação ética entre sujeitos consiste num 

processo de etapas de reconciliação e de conflito ao mesmo tempo, as quais substituem 

umas às outras” (HONNETH, 2003, p. 47).   

 

4.3.2 Espaço e afeto 

As duas primeiras semanas letivas nas escolas Central e Amarela no ano de 2014 

começaram com total adesão dos educandos às aulas, um fenômeno que a direção e os 

educadores consideraram incomum. Letícia e Célia apostavam que haveria baixa adesão, 

reproduzindo o mito popular de que “no Brasil tudo só começa a funcionar depois do 
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Carnaval” – hipótese que não se concretizou. Um dos prováveis motivos foi a data da 

festividade, que naquele ano seria em março, ou seja, um mês após o início das aulas.  

Uma outra suposição feita pelas diretoras foi a comunicação feita pela Secretaria 

da Educação em dezembro de 2013. Eles informaram os pais através das escolas e dos 

meios de comunicação que as aulas se iniciariam no dia 27 de janeiro de 2014 por causa 

do recesso da Copa do Mundo de Futebol que se iniciaria no dia 12 de junho na cidade 

de São Paulo. Mas, por causa dos atrasos da própria Secretaria da Educação, as aulas 

começaram efetivamente no dia 5 de fevereiro. 

Apesar de espantados, os educadores mostraram-se contentes com o 

comprometimento dos educandos. Na Escola Central, os educadores experientes 

discutiam pelo direito de utilizarem a sala de vídeo e os inexperientes reclamavam sobre 

o atraso do material pedagógico fornecido pelo Estado. Na Escola Amarela, os 

educadores experientes negociavam a agenda de uso do projetor e os inexperientes 

reclamavam da estrutura precária oferecida pelo Estado e da falta de policiamento na 

comunidade. 

Os educandos do primeiro ano do ensino médio de ambas as escolas tendiam, em 

sua maioria, a ficar perto da quadra de esportes no intuito de se enturmar com os 

educandos do segundo e do terceiro anos. Havia uma pauta comum para que pudessem 

iniciar um diálogo: os educadores. A fama dos educadores com tempo de casa recebia um 

reforço positivo ou negativo nessas conversas, ajudando a compor uma identidade 

comum. John era relatado como um bom educador, inteligente e “legal”. Romilda foi 

descrita como uma educadora exigente, comunicativa e acessível. 

 

4.3.3 Relações objetais 

Honneth enfatiza em sua teoria social que os processos de socialização dependem 

das estratégias de relacionamento afetivo que ocorrem nos primeiros contatos com os 

parceiros com quem se vai conviver ou interagir, como ocorre na infância. A psicanálise 

freudiana nos mostrou a importância das relações familiares infantis na formação do 

inconsciente, bem como os mecanismos que nos fazem sair de nosso narcisismo em 

direção a outras pessoas por meio da projeção de figuras de nosso passado – conferindo 

aos aspectos afetivos o vínculo social. Para o filósofo, 

[...] se o processo de socialização dependia determinantemente das 

experiências que a criança pequena faz no relacionamento afetivo com 

seus primeiros parceiros de relação, então não podia mais ser mantida 

em pé a concepção ortodoxa segundo a qual o desenvolvimento 
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psíquico se efetuara como uma sequência de formas de organização da 

relação “monológica” entre pulsões libidinosas e capacidade do ego; 

pelo contrário, o quadro conceitual da psicanálise carecia de uma 

ampliação fundamental, abrangendo a dimensão independente de 

interações sociais no interior da qual a criança aprende a se conceber 

como um sujeito autônomo por meio da relação emotiva com outras 

pessoas (2003, p. 162-163). 

 

A crítica de Honneth ao pensamento freudiano é a monologia da dinâmica 

pulsional libidinosa, centrada em uma concepção individualista do ser humano, tornando-

se incapaz de entender e tratar de pessoas com distúrbios interpessoais. A teoria 

psicanalítica de Winnicott encontra uma saída teórica e prática ao incorporar as relações 

de objeto em seu marco teórico em paralelo às dinâmicas libidinais, convertendo-se, 

assim, “especialmente apropriada para os fins de uma fenomenologia das relações de 

reconhecimento” (2003, p. 163). 

Ao analisar as personalidades de John e Romilda em sala de aula e suas maneiras 

de se relacionarem com os educandos, percebe-se fortes traços maternais. John é a 

personificação do gentleman britânico, porém se preocupa com a higiene, o conforto e a 

organização da sua sala de aula em uma clara estratégia de fazer seu educando se sentir 

confortável e seguro (holding materno). Ele escuta os educandos e sempre os incentiva a 

falarem sobre suas emoções. Utiliza um tom de voz suave e raramente se exalta para 

repreendê-los. Romilda tem alguns traços considerados masculinos, como falar palavrões 

e enfrentar rispidamente os educandos, mas na maioria das vezes ela se comporta como 

uma mãe histérica: mostra um cuidado obsessivo do ambiente escolar, fica emocionada 

com os problemas, abraça e tem gestos carinhosos quando os educandos ou colegas são 

sinceros com ela – a educadora se utiliza um falso Self de “durona” para evitar se envolver 

emocionalmente com os graves problemas da comunidade escolar. 

Ao analisarmos as relações entre os educadores experientes e seus educandos, nós 

constatamos que o vínculo construído se constitui de maneira objetal e não só libidinal, 

pois ocorre entre eles uma relação de aproximação por meio do afeto amoroso (ser-si-

mesmo em um outro) com vistas ao distanciamento necessário que culminará no fim do 

ensino básico e, consequentemente, da relação educador-educando (autonomia). 

Na fantasia inconsciente da criança, toda demanda remete-se 

fundamentalmente ao pai e à mãe. A criança aos poucos vai exigindo 

cada vez menos dos pais, mas isso se passa em nível da fantasia 

consciente. Na realidade, o afastamento só se dá em relação à figura 

externa dos pais (WINNICOTT, 2005a, p. 133). 
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4.3.4 O papel da libido 

Uma possível objeção à crítica de Honneth sobre a teoria freudiana e da sua leitura 

de Winnicott pode ser feita ao analisarmos as aulas da educadora Artemis. Em 2015, ela 

estava com 25 anos, com quatro anos de experiência docente, sendo o seu primeiro ano 

na Escola Amarela lecionando português.  

Artemis se encontrava profissionalmente em um estágio que Edgar Morin ilustra 

com a metamorfose da crisálida (MORIN, 2011) – em uma mudança que opera a 

transição entre sua visão idealizada e narcisista dos processos de ensino para uma 

percepção mais realista e vincular com os educandos, desenvolvida com a experiência em 

sala de aula.  

Considerada pelos educadores da escola como um educadora bonita, cobiçada, ela 

despertava a simpatia dos educandos do sexo masculino e a antipatia do sexo feminino. 

Suas aulas revelam um componente libidinoso importante na relação educadora-

educando que refuta a radicalidade da interpretação de Honneth ao tentar explicar todas 

as relações e os vínculos sociais através das relações de objeto. 

Em sua primeira aula ela não tomou a iniciativa de se apresentar, mas o fez quando 

os educandos solicitaram. Explicou como funcionariam suas aulas, as avaliações, mas 

não se dedicou a conhecer todos os estudantes da classe – ela tentou ministrar o conteúdo 

da disciplina na primeira aula. Não cometia os principais erros dos educadores 

inexperientes, mas ainda não tinha desenvolvido bem as habilidades para se relacionar 

com os educandos. 

Diferentemente dos educadores inexperientes, Artemis tem um controle melhor 

da classe. Utiliza a chamada para dar visto nos cadernos e manter um contato mais pessoal 

com os educandos. Ela também sabe intervir com a dispersão da classe antes de perder o 

controle e ter que se desgastar para diminuir os ânimos e conseguir atenção. Em oposição 

aos experientes, ela não se apresenta formalmente, não distingue os educandos com 

potencial daqueles que podem gerar problemas, e não entendeu ou aceitou que o 

conhecimento do currículo não é mais importante que as necessidades do educando. 

Suas aulas apresentavam altos e baixos de interesse, empatias e antipatias dos 

educandos. Entre as aulas registradas em um semestre, eu gostaria de destacar uma em 

que os fenômenos libidinais se mostraram presentes. Segue: 

 

2º E.M. – 16/3/2015 
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A educadora iria repor uma aula para a classe e informou que a 

começaria dando visto nas atividades sobre a Canção do Exílio, 

carimbando o caderno e marcando presença. Chamou os alunos a partir 

da fileira perto da sua mesa, encostada na janela, até a última fileira, 

perto da porta.  Estavam presentes 23 educandos dos 35 da lista de 

chamada. 

Na primeira fileira ninguém fez o exercício (estava completa, com os sete 

educandos); na segunda, três de cinco; na terceira, um de três; na quarta, 

nenhum dos quatro educandos o fez; na quinta, só um de quatro fez os 

exercícios. 

Durante a chamada, as meninas se manifestavam de maneira hostil à 

educadora, fingindo que não a ouviam ou respondendo em tom alto e 

agressivo “o que foi?”, “tá!”. Os educandos meninos eram mais gentis e 

sorriam. 

Um dos educandos repreendeu uma colega perguntando por que ela tinha 

“sido estúpida” com Artemis e ela respondeu que ela era “muito chata”. 

O educando discordou dela, dizendo que ela era dedicada e bonita. A 

educanda questionou: “Então você prefere uma mina da hora e chata?” 

e o educando respondeu irritado e em voz alta: “Chata é você, recalcada”. 

A educadora, que estava dando visto no caderno de outro educando, 

chamou a atenção dos dois. Os demais meninos estavam dispersos em 

grupo, mas falando baixo. 

Ao término da conferência, ela se dirigiu à lousa, escreveu a data, o nome 

do conteúdo “Literatura – Romantismo”, mas não escreveu o seu nome. 

Artemis pediu para eles anotarem; o conteúdo seria cobrado na prova que 

seria feita na sexta-feira da semana seguinte. Ela começou a elencar na 

lousa os principais aspectos do movimento literário no Brasil, explicando 

cada um deles, utilizando-se de um português formal e sofisticado. Os 

educandos apresentaram dificuldades de acompanhar a aula e a 

interromperam para perguntar o significado de palavras como “suspiro”, 

“abdicação”, “outrora”, “utópico”, “notório”, “escapismo”, 

“ufanismo”, entre outras palavras utilizadas. Perto do final da aula, todos 

os educandos estavam dispersos e conversando alto. 
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Esta aula tornou explícito um fenômeno nas relações entre educador e educando: 

o papel das pulsões eróticas no relacionamento. Os meninos eram simpáticos e solícitos 

com a educadora e as meninas manifestaram um comportamento hostil com ela – ambos 

envoltos em uma dinâmica nitidamente edipiana. A discussão entre os jovens sobre a 

educadora revela a atração do educando e a inveja da educanda, classificada pelo seu 

colega como um recalque76. 

Sobre o sentimento de inveja das educandas em relação à educadora, não podemos 

afirmar que o objeto de desconforto incida sobre sua beleza, no sentido de uma pulsão 

homossexual recalcada, mas sobre a atenção, empatia e excitação que ela exerce sobre os 

educandos no exercício das práticas pedagógicas. As manifestações agressivas das 

educandas em todas as aulas que eu acompanhei ocorreram após gestos simpáticos dos 

educandos direcionado à educadora. De uma perspectiva winnicottiana, podemos 

interpretar as hostilidades dentro de um paradoxo: elas tentam atingir a educadora, que se 

tornou centro dos afetos masculinos, e ao mesmo tempo agem em simpatia com Artemis 

tentando atingir os seus colegas do sexo masculino, exigindo deles o mesmo tipo de 

respeito e atenção77 – configurando, assim, uma esperança de reconhecimento. 

A análise desta educadora deixou nítido que as dimensões libidinais possuem um 

papel mais ativo na construção vincular do que supunha Honneth – havia um fator 

libidinoso que resultava em conflitos intrapsíquico de demandas pulsionais inconscientes. 

Isso significa que há um componente erótico nas relações entre educadores e educandos, 

mas em níveis diferentes e revestidos de um processo defensivo ou sublimatório singular. 

Apesar de as características edipianas afetarem diretamente esta relação, não 

podemos afirmar que a educadora se beneficiou ou se prejudicou com as tensões 

libidinais. Apesar da atração despertada nos educandos do masculino, essas pulsões não 

foram suficientes para evitar evasões em suas aulas ou manter a atenção desse público. 

Ao ministrar aulas utilizando um vocabulário desconhecido dos educandos, Artemis não 

conseguiu manter o apoio do público masculino por muito tempo. A educadora não teve 

sensibilidade para reconhecer as defasagens dos educandos e não se mostrou capaz de 

oferecer um conhecimento significativo que pudesse mudar suas vidas.  

                                                            
76 A noção de recalque manifesta pelos educandos advém da música popular “Beijinho no ombro”, cantada 

por Valesca Popozuda. A música oferece um dos vários empregos possíveis do conceito freudiano, 

associando a inveja recalcada da atenção erótica que uma mulher ou homem causam em um grupo. 
77 O universo cultural da comunidade tem fortes traços machistas. As jovens são classificadas no grupo 

dentro de uma perspectiva erotizada e submissa, objetos masculinos com reconhecimento social limitado. 
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Posso afirmar que durante o semestre sua vantagem erótica não conseguiu 

estabelecer um forte vínculo amoroso com os educandos do sexo masculino e que os 

contínuos desgastes com eles diminuiu as hostilidades das educandas. Os impulsos 

libidinais não sustentam vínculos afetivos nas relações de ensino-aprendizagem. 

 

O amor como reconhecimento 

A teoria das emoções feitas por Winnicott jamais ignorou a importância da 

sexualidade, mas também não reduziu os processos afetivos à dinâmica libidinal 

freudiana. Honneth compartilha da perspectiva winnicottiana, que considera a “relação 

amorosa como um processo de reconhecimento recíproco” (2003, p. 164), alinhada com 

a teoria hegeliana do amor como “ser-si-mesmo em um outro”. A teoria psicanalítica das 

relações de objeto se tornou apropriada para ilustrar o amor como reconhecimento em 

virtude do modo específico. Segundo Honneth, a visão hegeliana do amor é consonante 

com a winnicottiana por transcender a valorização romântica do conceito:  

por relações amorosas devem ser entendidas aqui todas as relações 

primárias, na medida em que elas consistam em ligações emotivas 

fortes entre poucas pessoas, segundo o padrão de relações eróticas entre 

parceiros, de amizades e de relações pais/filho (2003, p. 159). 

 

O psicanalista inglês afirma que os sentimentos de amor dão origem ao 

desenvolvimento da ética e que ambos ocorrem muito antes do conflito edipiano, pois se 

situam nas primeiras relações entre as mães e os seus bebês. Quando um bebê nasce, ele 

vai para o colo das pessoas que desempenham a função materna (mãe, enfermeira, avó 

ou o próprio pai). Os impulsos libidinais das pessoas pelo bebê serão transmitidos pelo 

som, pelo toque e especialmente pelo olhar desejante. Ao amentar, as mães 

suficientemente boas oferecem seus seios e o seu colo para que os bebês possam satisfazer 

suas necessidades com conforto. O olhar da mãe para o bebê o reconhece como um ser 

desejado, amado em sua integralidade. 

A comunicação sutil, vitalmente importante, do tipo mãe-lactente 

antecede o estágio ao qual comunicações verbais podem ser 

acrescentadas. Este é o primeiro princípio da educação moral: educação 

moral não substitui o amor. De início o amor só pode ser efetivamente 

expresso em termos de cuidado com o lactente e com a criança, o que 

para nós significa prover um ambiente favorável ou suficientemente 

bom, o que significa para o lactente a oportunidade de evoluir de forma 

pessoal de acordo com a gradação contínua do processo de maturação 

(WINNICOTT, 1983, p. 92). 
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O clima respeitoso na Escola Amarela está intimamente ligado a esse cuidado 

amoroso que a instituição lança sobre seus estudantes por meio da beleza arquitetônica, 

manutenção, limpeza, alimentação e o zelo das presenças do educando e do educador na 

instituição promovido pela diretora Letícia, por educadores como Laura e Romilda, e pela 

comunidade. Este holding acolhedor remete às boas relações com a figura materna, na 

qual se constitui um afeto amoroso correspondido: da mãe/escola/educadora para a figura 

do bebê/educando. O cuidado dos educandos com a limpeza da escola, bem como as 

relações gerais de gentileza com os educadores (mesmo entre aqueles que não gostam), 

encontram respaldo em um vínculo moral sustentado pela reciprocidade amorosa. Amor 

este que, como vimos, supera sua concepção erótico-libidinal.  

 

A genealogia afetiva dos valores 

Como vimos, o amor que funda as relações éticas se sustenta no desejo de uma 

relação recíproca de reconhecimento. Retomando as análises feitas no capítulo 2 e no 

tópico 4.1, vimos que, como a consciência humana e as práticas pedagógicas, os valores 

éticos também são um fenômeno histórico-cultural. Ao aceitarmos este axioma, 

rejeitamos qualquer tipo de análise dos fenômenos educacionais que estejam 

fundamentados na noção de individualismo, ou seja, que os educandos tenham 

estabelecido seus próprios valores de conduta ou que suas ações sejam explicadas através 

de um esquema racional para maximizar os ganhos e os prazeres e minimizar as perdas e 

as dores. 

Os valores não nascem de nossa própria razão ou dos nossos sentimentos, como 

defendiam John Locke ([1690] 2000) e Adam Smith ([1759] 1999), mas do olhar alheio. 

Antes de Hegel, Heidegger e Winnicott, o filósofo genebrino Jean-Jacques Rousseau 

descreveu em suas cartas ao filósofo enciclopedista Jean Le Ronde d’Alembert, em 1758, 

sua percepção de que as relações sociais moldam os valores éticos que nos fazem julgar 

tanto os outros quanto nós mesmos. 

Quando não se vive em si mesmo, mas nos outros, são os julgamentos 

deles que ordenam tudo; nada parece bom ou desejável aos particulares 

além do que o público aprovou, e a única felicidade conhecida pela 

maior parte dos homens é a de ser considerado feliz (ROUSSEAU, 

1967, p. 144). 

 

Rousseau teve a sagacidade de perceber que os nossos valores éticos transcendem 

o racionalismo dos filósofos atomistas e não se reduz ao materialismo econômico-
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cultural, situando nossa percepção de certo e errado na carência que sentimos em relação 

à aprovação alheia. 

Winnicott trouxe as evidências empíricas sobre a teoria de Rousseau em suas 

práticas psicanalíticas observando as relações das mães com os seus bebês. Ele percebeu 

que os gestos dos bebês levavam em consideração o olhar materno e rapidamente 

percebiam se aquilo que faziam estava certo ou errado. Ele percebeu que a gênese da ética 

não se encontrava na figura paterna edipiana, mas no vínculo afetivo com a figura 

materna. “Tudo isso [bom e mau] está intimamente ligado à percepção da aprovação e 

desaprovação materna” (1983, p. 92). 

Os educandos do ensino médio de ambas as escolas pesquisadas buscavam, 

sempre que possível, a aprovação do educando e, consequentemente, dos demais 

membros da turma. Um fenômeno muito curioso que ocorria com frequência nas aulas 

do educador John era o de educandos tentando conversar com ele em inglês ou pedindo 

ajuda sobre exercícios de cursos gratuitos da língua online78. Muitos deles se arriscavam 

a pronunciar as palavras em inglês durante a aula. O motivo era muito simples: o educador 

sorria e elogiava toda a tentativa dos educandos, independentemente de estar correta ou 

errada. Além disso, chamava os educandos no corredor para perguntar dos cursos online, 

motivando-os a continuá-los. Cada gesto de aprovação era motivo de alegria e de 

reconhecimento positivo por todos na classe. 

Os educandos de Romilda também manifestavam seus afetos por meio de gestos 

que buscavam sua aprovação pública. Os mapas eram o melhor exemplo. Depois de 

criticar de maneira construtiva os mapas feitos pelos educandos nas primeiras semanas, 

eles se esforçavam para os fazerem mais precisos e coloridos no caderno. A educadora 

fazia questão de mostrar os mapas mais bem-feitos e bonitos, elogiando publicamente 

seus autores. Outro gesto afetivo muito comum é quando os educandos a procuram no 

intervalo ou no final da aula para relatarem os problemas que estão sofrendo em casa ou 

na escola e pedem conselhos. Romilda consegue converter os afetos que cativa em um 

importante aliado na transmissão dos seus valores pedagógicos.  

Winnicott foi capaz de descrever a gênese psicoemocional de nossa consciência 

moral, dos valores que adotamos. O olhar dos pais, sustentado pela presença ou falta do 

afeto amoroso, sustenta os vínculos éticos para além da educação. Esta observação corrige 

algumas percepções equivocadas reproduzidas pelo senso comum. Os humanos não 

                                                            
78 Os cursos online utilizados pela maioria dos educandos eram USA Learns e Busuu. 
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nascem com valores inatos; somente com um potencial de comportamento ético que 

precisa ser desenvolvido. Logo, não é possível que os educandos saibam o certo ou o 

errado a priori. Segundo, a ética tem relação com as experiências ou inexperiências 

amorosas, com vínculos afetivos da primeira infância, e não com a educação. A escola 

não pode ensinar ética; no máximo, pode habituar as pessoas a se comportarem segundo 

virtudes socialmente aceitas – por exemplo, o respeito à ordem e à autoridade. 

Se estou enganado a esse respeito então minha tese é falha79. Se minha 

tese é falha, então lactentes e crianças pequenas dependem de terem o 

bem e o mal injetados neles. Isto significa que os pais devem aprovar 

ou desaprovar, ao invés de amar, e então, deveriam ser educadores 

morais ao invés de pais. Como deveriam odiar isto! (WINNICOTT, 

1983, p. 92-93). 

 

A motivação para agir conforme as regras vem do sentimento amoroso e não da 

educação escolar. Por este motivo, as lições sobre ética e cidadania ou as advertências 

verbais dificilmente funcionam. Winnicott nos mostrou que estamos lidando com um 

fenômeno emocional e não racional. O respeito ao educador se estabelece no 

relacionamento com o educando, nas tentativas de mútuo reconhecimento. O respeito ou 

o desrespeito são de ordem afetiva, para além de um conflito racional. 

Tanto no caso de John quanto no caso de Romilda, o certo e o errado do ponto de 

vista ético ou pedagógico são definidos pelo olhar dos educadores. A aquiescência dos 

demais colegas, que ratificam esses valores, depende fundamentalmente da boa relação 

afetiva entre o Self da classe e do Self do educador. Veremos este fenômeno 

detalhadamente no tópico 4.5, que analisará as relações de solidariedade. 

 

4.3.5 Holding e handling como suporte dos valores 

No capítulo 2 eu expliquei como os nossos valores morais são construções 

histórico-culturais, assim como toda nossa consciência sobre o mundo. Logo, aceito que 

os valores éticos que cada educador ou educando carrega foram interiorizados desde as 

primeiras relações infantis. Também expliquei como a teoria winnicottiana descreve estes 

processos por meio das relações objetais entre mãe-bebê. 

Porém, não podemos afirmar que os valores éticos incorporados na infância não 

possam ser aperfeiçoados ou modificados. Não aceitamos as teses aristotélicas de que o 

                                                            
79 A tese à qual o autor se refere é a de que o senso infantil sobre o “bom” e o “mau” são transmitidos pelo 

vínculo com a figura materna e não pela sensação de prazer e dor que o bebê sente, posicionando-se 

claramente contra as teorias liberais e utilitaristas sobre a teoria racional da ação humana. 
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caráter de uma pessoa não possa ser modificado, muito menos os reducionismos 

materialistas de filósofos e sociólogos que afirmam inexistir a possibilidade de mudança. 

Educadores como John e Romilda, bem como os seus educandos, mudaram os 

seus valores e comportamentos no decorrer da trajetória escolar. Este fenômeno ocorre 

quando a sala de aula se torna um espaço que proporciona aos educadores e educandos 

uma situação de regressão para a situação de dependência do colo materno (holding), na 

qual o educador assume o papel de mãe suficientemente boa e os educandos se colocam 

como os bebês que necessitam de cuidados ou da apresentação de objetos (handling). 

O educador John, desde o primeiro dia de aula, criou um ambiente acolhedor para 

sustentar a interioridade do educando e o gesto criativo. Sua postura rígida em relação 

aos valores que devem ser observados pelos educandos não compromete sua gentileza. 

Há uma aula em especial que retrata as estratégias pedagógicas e afetivas utilizadas por 

ele para estabelecer vínculos e discutir valores éticos e pedagógicos em sala: 

 

2° E.M. – 21/3/2014 

A sala de aula já estava com o projetor ligado e um slide contendo as 

perguntas, em inglês, sobre os vídeos que seriam exibidos. Conforme a 

rotina, o educador pediu para os educandos copiarem as questões 

enquanto fazia a chamada. 

O vídeo do YouTube80 mostrava um adolescente convidando uma garota 

para ir ao baile. As jovens da classe gostaram da criatividade do rapaz. 

Os educandos perguntaram como funcionava o baile e como os 

americanos flertavam. John mostrou outros vídeos feitos por educandos, 

trailers e trechos de filmes com situações e diálogos semelhantes. O 

educador apontava os casais de namorados em sala, reconhecendo sua 

existência, e solicitava relatos dos primeiros encontros e tentava passar 

as falas mais marcantes para o inglês. Quando o educador reconheceu 

dois casais de homossexuais na sala e repreendeu um educando que tentou 

caçoar deles, ocorreu um vínculo afetivo entre a maioria dos educandos 

que calou as vozes dissonantes. O educando tinha dito: “Por favor, vai 

ser nojento ver estas bichas falarem das suas putarias” e o educador 

                                                            
80 O vídeo foi um relato aparentemente real de um convite para o baile de formatura durante a aula. Segue 

o link utilizado pelo educador: <https://www.youtube.com/watch?v=eT7rRVdp-TE>. Acesso em: 

24/3/2014  
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retrucou: “Certamente não será pior do que ter presenciado o seu 

preconceito. Pode sair da sala se quiser”. O educando ficou quieto, 

abaixou a cabeça, e o educador pôde prosseguir. O rosto do educador e 

dos educandos estavam tomados de satisfação, todos se tratavam de 

maneira extremamente gentil em inglês. Os educandos se sentiram 

confiantes para fazer perguntas em inglês e tiveram suas dúvidas 

respondidas pelo educador. 

O educador iniciou sua aula como sempre faz: preparou a sala e o material a ser 

utilizado antes dos educandos entrarem, escreveu perguntas básicas que deveriam ser 

respondidas durante a aula, utilizou-se o tempo que a classe leva para copiar as perguntas 

para achar o diário de classe e fazer a chamada. Esse procedimento de rotina otimiza o 

tempo de aula e mantém a turma focada em uma atividade enquanto John se atenta às 

burocracias do diário de classe. 

A escolha do vídeo agradou o público feminino e instigou o masculino. Ele o 

utilizou para ensinar como se faz perguntas ou convites básicos em inglês utilizando o 

verbo to go no passado, presente e futuro. O interesse dos educandos sobre o tema levou 

o educador a passar outros vídeos, ressaltando os traços culturais dos americanos em 

relação aos pedidos de valentine and dating (acompanhante de baile e namoro). John 

aproveitou o interesse da classe para pedir aos casais de namorados que falassem sobre o 

começo do relacionamento e como traduziriam os principais diálogos do flerte inicial para 

o inglês. Nesse momento a sala de aula passou de um espaço potencial para um espaço 

transicional, onde educador e educandos conseguiam expor suas interioridades, suas 

fantasias e sentimentos, por meio das traduções de seus diálogos e experiências de vida 

para o idioma inglês. John utilizou seu conhecimento do inglês para fazer um manejo do 

processo pedagógico (handling) e a apresentação do objeto em termos winnicottianos. 

O que chamou a atenção nessa aula foi a reação de um educando em relação ao 

reconhecimento público dos casais homossexuais. A tatuagem no braço com o número 

88 indica que o educando faz parte do grupo neonazista da escola, uma situação 

potencialmente tensa pelo histórico de violência de seus membros. 

O educador sentiu-se confiante com os vínculos da classe, inclusive com o 

educando neonazista, e rapidamente o repreendeu. Além de não o reconhecer pelo nome, 

sua resposta foi objetiva: “Certamente não será pior do que ter presenciado o seu 

preconceito. Pode sair da sala se quiser”, carrega uma condenação moral pela opinião 
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preconceituosa e uma ameaça velada de isolamento do grupo, pois o coloca em uma 

espiral do silêncio.  

A decisão do educador em intervir imediatamente na situação de desrespeito foi 

essencial para garantir uma relação de segurança com os educandos, encorajando-os a 

abrir mão do falso Self e utilizar a sala de aula como um espaço transicional entre as 

interioridades. A confiança na proteção do educador propicia um “colo” (holding) no qual 

os educandos se sentem seguros em coordenar suas experiências em relação ao 

conhecimento que lhes é apresentado pelo educador neste papel tipicamente materno. 

Honneth vê uma enorme importância neste processo psíquico. 

Só no abrigo físico representado pelo “colo”, o bebê pode aprender a 

coordenar suas experiências motoras e sensórias em torno de um núcleo 

de vivências, chegando assim ao desenvolvimento de um esquema 

corporal. (HONNETH, 2003, p. 175) 

 

4.3.6 O isolamento social 

A estratégia inconsciente de isolar o educando levanta uma questão importante 

nas estratégias de mútuo reconhecimento afetivo: o medo do isolamento. Assim como os 

homens buscam ser amados e reconhecidos pelo grupo, eles também não querem ser 

vítimas do ódio, da indiferença ou do isolamento. O historiador Alex de Tocqueville 

descreveu este fenômeno quando estudou a sociedade americana, de caráter individualista 

e igualitária em relação às liberdades e responsabilidades jurídicas de cada cidadão. Ele 

observou que, na ausência de uma intervenção estatal ou religiosa, ocorre uma profunda 

necessidade de inclusão em grupos sociais para se evitar o desamparo. Ao evitar o 

ostracismo social, pessoas como o educando, de ideais neonazistas, renunciam a seus 

valores ou a sua própria compreensão da realidade, temendo desafetos e exclusão do 

grupo social ao qual pertence. 

O estudo da democracia americana revela, já em 1835, que, apesar da 

inexistência de uma censura institucional ao pensamento e à palavra, a 

opinião pública nas sociedades igualitárias tende a ser tão homogênea 

que juízos divergentes não encontram eco e desaparecem. A censura 

invisível da maioria esmaga as individualidades e impede a 

independência intelectual, consolidando a mediocridade intelectual da 

democracia e a impotência do indivíduo frente às massas. [...] Apesar 

de individualista, a sociedade democrática torna os indivíduos 

extremamente frágeis frente às opiniões da maioria (TOCQUEVILLE, 

2005, p. 62). 
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O homem, enquanto ser social, sabe que não pode existir sem o amparo das 

relações em sociedade. Quando o discurso de John se tornaram porta-voz das palavras da 

maioria dos educandos, a repreensão ao preconceito se tornou homogênea ao ponto de 

constranger qualquer defesa de uma opinião contrária. Essa sensação de impotência frente 

à massa descrita por Tocqueville foi retomada séculos mais tarde pela cientista política 

Elisabeth Noelle-Neumann, que classificou este fenômeno como espiral do silêncio. Ela 

demonstra empiricamente os processos que levam alguém a conter suas ideias e opiniões 

no intuito de evitar maiores conflitos com o grupo, evitando o isolamento social.  

O problema consiste em tornar empiricamente visível e teoricamente 

inteligível a atenção que os indivíduos prestam às opiniões do grupo. 

Os trabalhos anteriores sobre o fenômeno da imitação81 parecem 

considerar a aprendizagem praticamente como seu único motivo. Estes 

trabalhos mostram uma tendência generalizada para negar, ou pelo 

menos a não levar em conta, a natureza social e os seres humanos, os 

desacreditando injustamente com o rótulo de “conformidade”. Nossa 

natureza social nos faz temer a separação e o isolamento social dos 

demais e desejar ser respeitados e queridos por eles. Com toda 

probabilidade, esta tendência contribui consideravelmente com o êxito 

da vida social. Porém, não se pode evitar o conflito (NOELLE-

NEUMANN, 2010, p. 66). 

 

A estratégia de utilizar-se das relações amorosas conquistadas por meio das relações de 

reconhecimento como instrumento de repreensão, fazendo uso de uma espiral do silêncio para 

garantir comportamentos alinhados com os valores do educador também foi praticada por 

Romilda. Assim como John, ela percebe a importância do vínculo emocional que tem com a sala 

e busca preservar o ambiente para que as interioridades dos educandos possam se manifestar no 

espaço transicional da sala de aula – mesmo que precise recorrer às tensões afetivas da sala de 

aula para ameaçar os educandos com a perda do seu afeto ou com a reprovação do grupo. Segue 

um relatório de aula que exemplifica esta questão. 

 

2° E.M. – 9/3/15 

A educadora deu bom dia para a classe, escreveu seu nome e disciplina 

na lousa, pediu para alinharem as carteiras, e decidiu dar visto nos mapas 

passados para os cadernos. Era uma série de mapas sobre economia, 

                                                            
81 A pesquisadora se refere à “teoria da imitação”, de Gabriel Tarde, sociólogo que constatou como as 

pessoas recém-chegadas em um grupo repetem o comportamento dos membros por dois motivos: questões 

de aprendizagem e/ou a tentativa de se sentir incluso no grupo, mesmo considerando certas ações erradas 

– um ritual de imitação de condutas e valores na tentativa de evitar o horror do isolamento dos demais 

membros (NOELLE-NEUMANN, 2010). 
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vegetação e qualidades físico/hídricas do Centro-Oeste brasileiro que não 

constavam no Caderno do Aluno. A educadora chamou cada um dos 

educandos, fez elogios e, eventualmente, algumas críticas. A respeito dos 

mapas que continham erros ou não estavam pintados, ela pedia para o 

educando se juntar com quem o havia feito corretamente e pedir ajuda ao 

colega – depois deveria levar o caderno novamente para ser carimbado. 

Nos últimos vinte minutos de aula, ela tratou dos Índices de 

Desenvolvimento Humano daquela região. Durante a explicações sobre 

as fontes de renda, um educando levantou a mão e disse: “Sôra, o Natã 

veio lá desta região, do Mato Grosso. Ele disse que sua mãe e sua irmã 

trabalhavam com turismo. Sabe de que cidade ele é professora?”. A 

professora senta na mesa, fica quieta e depois diz: “Jaime, não estou 

curiosa. Eu sei que você não presta, logo é melhor ficar quieto”. Um 

colega ao lado de Jaime disse rindo: “A Laura disse que ele veio de uma 

cidade chamada Cabaçal. Acho que a mãe dele trabalhava com turismo 

sexual lá”. A fileira em que se encontravam os dois educandos começou a 

rir e apontar para Natã, que estava visivelmente constrangido. A 

educadora levantou da mesa nervosa e discursou em voz alta: “Querem 

mesmo rir? Querem tirar sarro dos colegas?”. Nesse momento, a classe 

ficou em silêncio. “Vocês se acham bem legais não é, Biscoito? Por que 

seus amigos te chamam assim mesmo? Para mim biscoito é de comer, não 

é?” A classe começou a rir. “Eu conheço a mãe do Natã e ela é tão decente 

quanto a sua mãe. Por isso não acho justo ofender nenhuma das duas. 

Também aposto que ele (Natã) não queria estar aqui, estudando com 

babacas como vocês que vieram de regiões miseráveis do Nordeste e 

agora ficam ‘pagando’ de paulista racista. Eu quero que vocês dois peçam 

desculpas.” Os dois educandos riram nervosos e disseram que pediriam 

desculpas depois. A educadora pediu para os dois recolherem o material 

e se dirigirem à sala da diretora. Falou que eles não entrariam mais na 

aula dela sem que os dois escrevessem uma carta pública de desculpas ao 

Natã e a pendurassem no mural da sala. A classe aplaudiu a decisão da 

educadora. Ela chamou a coordenadora e a pediu para retirar os dois 

educandos da sala. Antes de eles saírem, ela disse: “Estou profundamente 

decepcionada com vocês. Não quero vê-los na sala nesta semana. Vocês 
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me magoaram muito”. Um dos educandos chorou e pediu desculpas. 

Solange disse para eles: “Não é só para ela que vocês devem pedir 

desculpas. Vocês ofenderam o Natã e os seus colegas”. 

 

Uma vez por semana, Romilda passa um visto rápido no caderno dos educandos. 

Esta é uma estratégia múltipla que lhe garante conhecer melhor cada um deles, decorar 

seus nomes, acompanhar o desempenho, pressionar para que eles façam os exercícios e 

melhorar semanalmente os vínculos por meio da atenção dada ao desempenho acadêmico 

do educando. Apesar de expressarem descontentamento pela “marcação” da educadora, 

eles também confessaram que gostam da atenção recebida, pois a consideram atenciosa. 

A educadora já tinha me relatado que, em todas as escolas onde lecionou, os educandos 

e seus pais só respeitavam os educadores que passavam atividades de aula no caderno e 

davam visto. Ela disse que no começo da sua carreira tentou acabar com esta “prática 

pedagógica retrógrada”, mas sua decisão gerou conflitos e problemas com as 

comunidades escolares.    

Romilda elogia os pontos positivos de cada um dos trabalhos no caderno e faz 

críticas bem-humoradas para evitar tensões inibidoras. Durante sua aula, o educando 

Jaime tentou fazer uma colocação desrespeitosa ao seu colega de classe Natã, porém, a 

educadora fez uma intervenção que o desencorajou. O educando que senta ao lado de 

Jaime resolveu continuar com a ação de desrespeito e associou de maneira chistosa a 

cidade de origem de Natã, Cabaçal, palavra que remete à expressão popular “cabaço”, 

aludindo à sexualidade do hímen, para chamar a mãe do educando de prostituta. 

Romilda manifestou-se de imediato, repudiando em tom condenatório a 

brincadeira ofensiva dos dois educandos. Ela estava visivelmente irritada com a situação 

e inconscientemente começou a chamar o educando pelo seu apelido, “Biscoito”. A classe 

percebe que ela considera aquele incidente como um problema grave e fica em silêncio, 

observando. Romilda retruca a piada de cunho sexual a Jaime, fazendo referência ao seu 

apelido e, através do mesmo processo utilizado em seu chiste, questionando sua 

orientação sexual perguntando se seu apelido, “Biscoito”, denotava relações sexuais 

homoeróticas, “de comer”. A classe riu do chiste, mas a educadora visivelmente se 

arrependeu de ter falado no calor da emoção – ela fez gestos corporais típicos, como 

abaixar os olhos, dar dois passos de recuo, fechando os olhos para se acalmar. 

Para parar com os desrespeitos casados, ela retoma a palavra, com uma voz mais 

calma, e disse que conhece a mãe dos dois educandos e que ambas são igualmente 
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decentes, não merecendo qualquer tipo de ofensa de ambas as partes. A educadora fez 

questão de colocar os educandos em seus devidos lugares como um exercício radical de 

consciência, chamando a atenção de que eles ascendiam de nordestinos e foram obrigados 

a migrar para São Paulo, sofrendo semelhante preconceito dos paulistanos que moravam 

aqui. Sua fala foi tão forte que algumas jovens quase choraram. 

A educadora pediu para os dois educandos pedirem desculpas e eles se recusaram. 

Romilda imediatamente chamou a coordenadora Solange e pediu para levá-los da classe, 

dizendo que não os queria mais na sua sala de aula e exigindo uma carta de ambos pedindo 

desculpas ao Natã. Ao relatar seu sentimento de mágoa e pedir para que não voltassem 

para a sua aula por uma semana, com apoio da classe que a aplaudiu, ela parou de lançar 

seu olhar de sustentação à presença dos educandos e os isolou da classe como punição 

pelo ato de desrespeito contra um dos seus colegas, Natã, obtendo a solidariedade dos 

demais educandos. Romilda conseguiu conscientizá-los sobre o chiste preconceituoso, 

pois ofendia a todos os presentes naquela sala. Sobretudo, ela manteve a sensação de 

amparo, proteção e confiança necessárias para preservar as manifestações de interioridade 

e subjetividade. 

Na sala da diretora Letícia, ocorreu uma discussão com Jaime sobre uma provável 

injustiça de Romilda. Ele alegou que não ofendeu Natã, sendo acusado por um discurso 

feito por seu colega Vitor. O educando acabou confessando que tinha intenção de 

humilhar o colega, porém, se conteve com a advertência. Mesmo assim, acabou levando 

a bronca enquanto Vitor, um educando muito mais problemático, foi poupado – mesmo 

assim, o educando estava mais triste e desolado do que Jaime. Ambos escreveram uma 

carta pública pedido desculpas ao Natã e ficaram uma semana sem assistir às aulas de 

geografia da educadora.  

Naquele dia eu refleti muito sobre o discurso de Jaime, pois ele tinha razão. 

Acreditei que fosse um problema pessoal com a educadora, ou que Vitor tivesse sido 

manipulado por ele. Ao passar a limpo o relatório, eu entendi perfeitamente o que tinha 

acontecido: Romilda, inconscientemente, ignorou a existência de Vitor após seu discurso 

ofensivo. Ela não olhava para os seus olhos, nem lhe dirigia a palavra, sinalizando a perda 

afetiva da educadora e o isolamento da classe. A exclusão explica o abalo emocional que 

Vitor sentiu e a atenção exclusiva a Jaime, o único digno de ser repreendido. 
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4.3.7 A confiança mútua 

Vimos na análise do primeiro dia de aula que a sala é um espaço potencial onde 

as interioridades do educador e do educando podem emergir, tornando o conhecimento 

uma construção colaborativa. No entanto, para que esse processo consiga se realizar, é 

necessário um nível de confiança que possa assegurar aos educandos uma proteção contra 

qualquer tipo de perigo, como o bullying. 

Por esse motivo, tanto John quanto Romilda foram ágeis ao conter uma relação de 

desrespeito entre educandos e duros com os agressores. Winnicott adverte sobre a 

importância da sensação de segurança entre crianças e jovens, pois ela é necessária para 

que possamos propiciar o amadurecimento e as realizações de novos projetos. A criança 

poder confiar no amparo dos pais quando, por exemplo, vai dormir sozinha no seu quarto 

ou quando tenta andar pela primeira vez. Essa confiança é necessária para se adquirir a 

liberdade de ser verdadeiro consigo mesmo, de tomar as próprias decisões. 

As crianças nos dão sinal certo de sua boa saúde quando começam a ser 

capazes de desfrutar da liberdade que cada vez mais lhe conferimos. O 

que almejamos na educação das crianças? Esperamos que cada uma aos 

poucos adquira um sentido de segurança. É necessário que se edifique, 

no interior de cada criança, a crença em algo que não seja apenas bom, 

mas seja também confiável e durável, ou capaz de recuperar-se depois 

de ser machucado ou mesmo perecido (WINNICOTT, 2005a, p. 44). 

 

A insensibilidade com os desrespeitos que ocorrem entre os educandos é comum 

entre os educadores Gabriel e Sônia. Na maioria das vezes, eles não conseguiram 

perceber essas relações, pois classificam tudo como “bagunça”, “zoeira”, e acreditam 

que as risadas eram dirigidas a eles. A aparente omissão dos educadores provocava em 

muitos educandos uma sensação de indignação por “permitirem” situações de violência 

verbal e psicológica. Quando os educadores constatavam uma situação clara de 

desrespeito, eles só pediam para o agressor se conter, sem repreendê-lo ou puni-lo. O 

clima das aulas era de tensão e ninguém se sentia confortável na sala de aula. 

As situações de desrespeito entre os educandos ou educadores não são as únicas 

responsáveis pela quebra do clima de confiança. Problemas estruturais da escola, 

coordenadores despreparados e políticas governamentais inadequadas também são 

responsáveis pela criação de um clima de insegurança na relação de ensino-

aprendizagem. 

Na Escola Central, houve uma mudança drástica no funcionamento, promovida 

pela Secretaria da Educação, que prejudicou toda a comunidade escolar, especialmente 
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os educadores e educandos. A inclusão de novos estudantes no meio do primeiro 

bimestre e o fechamento de salas de aula causaram um grande transtorno que afetou a 

confiança dos educandos na instituição. 

Durante esse caos, eu acompanhei o educador John, que também foi prejudicado 

com as mudanças. Em minhas observações de campo, constatei que a sensibilidade do 

educador em relação às dificuldades enfrentadas pelos educandos reforçaram seus 

vínculos afetivos. Um dos seus primeiros contatos com as novas turmas registrados pela 

pesquisa mostram como o educador tenta resolver os problemas enfrentados na sala 

através do vínculo de confiança em sua pessoa e no processo de ensino-aprendizagem. 

 

1° E.M. – 21/3/2014  

O educador entrou estressado na sala, sabendo que haveria problemas com os 

educandos por causa do calor e dos novos estudantes que o Estado mandou82. 

Ao chegar na sala de aula, constatei que ela estava diferente – tinha muitas 

cadeiras alinhadas e nenhum espaço para o projetor. O educador começou a 

escrever uma série de perguntas na lousa. A caixa com os livros didáticos e 

apostilas ficou em cima da sua mesa. 

Os educandos chegaram e começaram a se sentar nas cadeiras e no chão, 

reclamando das condições da escola83. O educador pediu silêncio em voz alta e 

falou para os educandos copiarem os exercícios na lousa enquanto fazia a 

chamada. Apesar do clima de tensão, todos colaboraram. Ao término da 

chamada ele reparou que um dos no,vos educandos não tinha o caderno sobre 

a mesa. Ele disse: “É hora de você abrir o caderno e copiar a lição. Se você 

veio para a escola, tem que estudar. Abra o caderno e copie ou chamarei a 

coordenação”. O educando respondeu que nunca teve aula de inglês na escola. 

John disse: “Tenho consciência de que muitas escolas não têm ensino de inglês 

regular e que a sua antiga escola era assim. Eu estou aqui e você pode conversar 

                                                            
82 A Secretaria da Educação tomou duas medidas em relação à escola no início daquela semana. Primeiro, 

fechou três salas de aula para economizar em energia, manutenção e professores. Segundo, ela remanejou 

estes alunos e incluiu outros da periferia da Zona Sul que não conseguiram vaga no começo do ano – a 

maioria portadores de necessidades especiais, como surdos e portadores de Síndrome de Down. 
83 As classes, que tinham uma média de 30 estudantes por sala, passaram a ter uma média de 45. A diretora 

estava estudando remanejar as cadeiras das salas fechadas. O educador John estava irritado com a situação, 

pois o aumento do número de cadeiras iria desconfigurar seu projeto de sala ambiente. O seu projetor 

dificilmente conseguia ser utilizado. Os educandos não conseguiam mais arrumar as carteiras para 

interagirem entre si – ficaram todos enfileirados e espremidos. A distribuição dos livros didáticos e da 

apostila, bem como os vistos em cadernos, começaram a tomar muito mais tempo de aula. 
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comigo quando tiver dificuldades. Eu preciso saber quais são os seus problemas 

com o idioma. Se você não participar da aula, eu não saberei como te ajudar. 

Eu estou dando minha palavra de que se você se esforçar eu vou te apoiar. Você 

precisa confiar em mim, assim como todos os alunos que começaram agora. 

Esse problema não é só seu, também é meu. É nosso. Só temos duas saídas, ou 

colaboramos um com o outro ou brigaremos até o final do semestre”. 

O educador pediu para que os novos educandos sentassem ao lado dos antigos 

para se ajudarem e foi atendido. Ele passou slides com várias situações em que 

se emprega Do, Doesn’t, Did, Will e Would. A aula prosseguiu normalmente, 

com a colaboração de todos os educandos. 

A aula relatada mostra o ápice de uma crise na instituição escolar e no processo 

de ensino-aprendizagem adotado pelo educador John. O fechamento de salas de aula e a 

inclusão não planejada de novos estudantes na Escola Central criaram diversas situações 

de desrespeito do Estado com os educandos e educadores. No início daquela semana, toda 

comunidade escolar foi pega de surpresa com as mudanças impostas pela Secretaria da 

Educação – os diretores e coordenadores tentavam buscar respostas na Diretoria de 

Ensino, os pais dos novos estudantes demandavam muita atenção das secretárias para 

entender o que estava acontecendo e os educadores tentavam administrar o caos da 

inclusão dos novos educandos sem entender o que estava acontecendo. Para complicar a 

situação, as altas temperaturas dentro das salas de aula geravam muito desconforto84. 

Todos os educadores daquela manhã se diziam “estressados” na sala dos 

professores, especialmente John, que costumava ser tranquilo e tímido. No caminho para 

a sala de aula, ele reclamava da desorganização da grade e da ausência da direção na 

escola, enfatizando que as salas de aula estavam abarrotadas e muito quentes. Em nossa 

conversa, ficou nítida a quebra da pouca confiança que os educadores e educandos da 

Escola Central tinham em relação à Secretaria da Educação – criou-se um clima de 

insegurança em relação ao futuro da escola e à normalidade dos trabalhos. 

Quando chegamos na sala, 10 minutos antes de começar a aula, constatei que não 

havia mais uma organização pedagógica da sala. O educador começou a escrever uma 

                                                            
84 A imprensa noticiou que a cidade de São Paulo estava havia 26 dias mantendo uma média de calor de 

30°C. Disponível em: <http://www.agora.uol.com.br/saopaulo/2014/03/1428719-verao-acaba-como-o-

mais-quente-da-historia-da-capital.shtml>. Acesso em: 21/3/2014. Naquele dia, o termômetro dentro da 

sala dos professores registrava 33° C, levando em consideração o ventilador ligado e o número reduzido de 

pessoas no ambiente. Na sala de inglês, onde só havia um ventilador funcionando e mais de 40 estudantes 

amontoados, a sensação térmica era bem maior. 
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série de perguntas na lousa e me pediu para ajudá-lo pegando no armário os livros da 

classe de primeiro ano que teria a primeira aula. Os educandos começavam a chegar e se 

sentar nas cadeiras e, quando todas estavam ocupadas, os retardatários sentavam no chão 

perto da lousa – havia um clima de revolta. 

John pediu silêncio em voz alta, mostrando irritabilidade, mas orientou 

gentilmente os educandos a copiarem as questões da lousa enquanto fazia a chamada com 

uma lista provisória dos estudantes. Quatro educandos novos na classe não copiavam os 

exercícios, estavam quietos na carteira e no chão sem interagir com a aula. O educador 

olhava irritado para eles e, quando terminou a chamada, focou sua atenção em um que 

estava sentado perto de sua mesa. Ele recorreu a sua autoridade hierárquica como 

educador para ordenar ao educando que o obedecesse e copiasse a lição sobre a ameaça 

de leva-lo à coordenação – esta foi a única vez que o vi recorrer  sua autoridade e à ameaça 

de punição. Todos os educandos assistiram à cena espantados. 

Ocorreu na relação entre educador-educando-Estado um paradoxo que tanto 

Winnicott quanto Paulo Freire nos explicam: o vínculo amoroso se estabelece em um 

paradoxo entre amor e ódio, agressão e compreensão, desprezo e reconhecimento. A 

violência simbólica e psicológica desferida pela Secretaria da Educação repercutiu nas 

comunidades escolares e se materializou na sala de aula. Porém, Freire afirma que em 

situações como essa surge a possibilidade dialética de se estabelecer o amor. 

Na verdade, porém, por paradoxal que possa parecer, na resposta dos 

oprimidos à violência dos opressores é que vamos encontrar o gesto de 

amor. Consciente ou inconsciente, o ato de rebelião dos oprimidos, que 

é sempre tão ou quase tão violento quanto a violência  que os cria, este 

ato dos oprimidos, sim, pode inaugurar o amor. Enquanto a violência 

dos opressores faz dos oprimidos homens proibidos de ser, a resposta 

destes à violência daqueles se encontra infundida do anseio de busca do 

direito de ser (FREIRE, 1987, p. 24). 

 

Quando o educando respondeu que nunca teve aula de inglês nos colégios onde 

estudou, ressaltando sua defasagem em relação aos demais educandos que já tinham aula 

desde o início do ano letivo, John entendeu rapidamente a situação e resolveu chamar 

para si a responsabilidade de ensinar inglês para os novos educandos, mesmo tendo 

consciência das situações extremamente precárias. Ele mudou sua retórica para um 

discurso empático, solicitando aos educandos um voto de confiança. Ao dizer: “Eu estou 

dando minha palavra de que se você se esforçar eu vou te apoiar. Você precisa confiar 

em mim, assim como todos os alunos que começaram agora”. 
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John chamou para si toda a responsabilidade por ensinar inglês aos educandos, 

tendo que assumir as responsabilidades pelos problemas estruturais da escola e o descaso 

do Estado. Sua estratégia é compreensível, pois os educandos estavam perdendo as 

esperanças no processo de ensino por causa dos problemas enfrentados pela escola – 

podemos afirmar que os educandos perderam a confiança no Estado e na instituição 

escolar. O educador sabe que é preciso manter o vínculo de confiança para poder 

viabilizar seu projeto pedagógico, nem que para isso tenha que ter assumido 

responsabilidades externas às suas atribuições e competências. Seu posicionamento 

transmitiu segurança aos educandos, que passaram a colaborar com o educador, 

participando ativamente da aula e ajudando uns aos outros. Os sentimentos de raiva e 

insegurança cederam lugar para a amorosidade descrita por Paulo Freire. 

A estratégia pedagógica de criar duplas para acompanharem a aula, privilegiando 

uma composição na qual os estudantes novos dividiam a mesa com os que já lá estavam, 

obteve com o tempo os resultados significativos almejados pelo educador. Primeiro, 

juntando as cadeiras ele conseguiu organizar o espaço para reintroduzir o seu projetor na 

sala. Segundo, ele criou um ambiente no qual os educandos pudessem tirar dúvidas e se 

ajudar. Terceiro, os novos estudantes detentores de necessidades especiais (os com 

distúrbio psiquiátrico, os com Síndrome de Down, os com deficiência auditiva e os não 

alfabetizados) seriam administrados pelos colegas de classe. Todos esses objetivos 

relatados pelo educador foram alcançados durante o semestre letivo.  

Olhando por uma perspectiva psicanalista vincular, eu acrescentaria dois outros 

benefícios que passaram desapercebidos por John ao adotar sua estratégia de organizar a 

classe em duplas. Primeiro, ele criou uma relação de proximidade entre os dois tipos de 

educandos, evitando uma possível discriminação. Os educandos novos, sobretudo os 

portadores de necessidades especiais, poderiam ser responsabilizados pelos problemas 

enfrentados pela escola por meio da projeção de um bode expiatório. Segundo, os 

educandos passariam a assumir as responsabilidades pela aprendizagem um dos outros, 

criando, assim, um ambiente de mútua confiança nas próprias capacidades de aprendizado 

que transcenderiam as relações de dependência entre os educandos e as demais instâncias 

pedagógicas: o educador, a coordenação, a escola e o Estado.  

 

4.3.8 Um jovem educador fora da curva 

Na Escola Central eu conheci um educador em início de carreira que conseguiu 

estabelecer um bom vínculo amoroso e pedagógico com seus educandos. Mário tinha 25 
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anos e dizia com orgulho que nasceu em Iguatu, interior do Ceará, onde foi filmado “O 

Céu de Suely” (BR/FR/AL, 2006). Era seu primeiro ano morando em São Paulo e sua 

primeira experiência como educador do ensino médio. 

Na reunião de professores na qual decidimos quem seriam os educadores 

pesquisados, Mário se candidatou e eu infelizmente preteri. Cometi esse equívoco por 

dois motivos: primeiro, eu precisava de um número limitado de pesquisados e por isso 

decidi acompanhar somente um educador, Sônia. O segundo motivo foi o meu 

preconceito. Eu supus que esse educador, que falava com muito sotaque e que não 

conhecia a cidade, sofreria discriminação dos estudantes e desistiria de dar aula antes de 

eu terminar minha pesquisa de campo. Porém, eu mantive contato com ele na escola e 

observei o começo de sua história como educador fora da sala de aula. 

Mário se formou em geografia pela Universidade Estadual do Ceará na cidade de 

Limoeiro do Norte e fez seu mestrado com bolsa da capes em Geografia na Universidade 

Federal do Ceará em Fortaleza, onde conheceu sua noiva. No primeiro semestre de 2013, 

sua companheira passou em um concurso público para fiscal em São Paulo e se mudou 

para começar sua nova carreira, enquanto ele ficou em Fortaleza para defender o seu 

mestrado. Para ficar ao seu lado, o educador prestou concurso para professor do Estado 

em uma de suas viagens de visita e passou com uma boa colocação. Ele defendeu o 

mestrado em dezembro e se mudou para São Paulo em janeiro daquele ano.  

O educador utilizava muitos conceitos de Paulo Freire em suas conversas – 

referia-se aos seus estudantes como “educandos-educadores”, falava de “amorosidade” e 

condenava a “educação bancária” das apostilas estatais. Depois de um mês, os educandos 

sabiam de sua história em São Paulo, pois ele deve ter contado em sala de aula ao se 

apresentar. Um grupo de educandos de várias classes distintas saía com ele após o período 

de aula para mostrar a cidade e ajudá-lo a ir a parques e museus. Ele nitidamente 

depositava sua confiança nos educandos, estabelecendo um forte vínculo. 

Um de seus passeios mais comentados foi ao Museu de Geociências da 

Universidade de São Paulo. Alegando não conhecer a Cidade Universitária, ele pediu para 

os educandos que moravam perto para levá-lo ao Instituto de Geologia da USP. Um grupo 

de educandos o levou até o museu e, chegando lá, o educador começou a ver o acervo e 

explicar sobre todas as rochas e minérios. Os educandos ficaram tão impressionados com 

sua aula no museu que comentaram com os seus colegas e, dias depois, muitos educandos 

iam em grupo pedir para Mário leva-los no Museu de Geociências. Em sua segunda visita 

ao museu, ele treinou um grupo de educandos para ficar encarregado de acompanhar os 



161 
 

seus colegas de classe e explicar o acervo como se fossem monitores. Essa experiência o 

tornou bem-quisto pela comunidade e respeitado pelos integrantes do grupo neonazista. 

Mário utilizou-se de sua humildade e fragilidade por ser novo na cidade como 

uma estratégia de mediação com os seus educandos, possibilitando a criação de um canal 

de diálogo, trocas de experiências e de vínculos de amorosidade e confiança. Os 

educandos se identificavam com os problemas do educador, principalmente os 

financeiros e de locomoção na cidade, estabelecendo espontaneamente um vínculo de 

solidariedade. 

 

4.3.9 A esperança no amor não morre 

Os educadores inexperientes que eu acompanhei tiveram inúmeras dificuldades 

em estabelecer um vínculo afetivo com os educandos que fosse capaz de sustentar os 

problemas das relações de ensino-aprendizagem. Desde os primeiros encontros com os 

seus educandos, as relações se tornaram tensas, pois ocorreram situações de conflito e 

desrespeito entre os dois agentes que atrapalharam os processos de mútuo 

reconhecimento. Em ambos ficou comprometido o estabelecimento do vínculo amoroso. 

No decorrer das semanas, aumentava o sentimento de antipatia nas relações de 

ensino aprendizagem. Rafael e Sônia reclamavam da “falta de educação”, do desinteresse 

e do desrespeito cometidos pelos educandos, e esses reclamavam do desrespeito, das 

grosserias e das estratégias pedagógicas dos educadores.  

Apesar das dificuldades de relacionamento nas primeiras semanas de aula, a 

possibilidade para que haja o reconhecimento e os vínculos afetivos não acaba 

completamente. Em cada situação de conflito no processo de ensino reside uma semente 

de esperança amorosa pronta para ser nutrida e germinada. Winnicott e Honneth afirmam 

que o amor se estabelece tanto no conflito quanto no paradoxo. 

Um exemplo desta “semente” apareceu em uma aula da Sônia, dois meses depois 

do início da aula, em um processo de conflito já consolidado. Depois de algumas 

tentativas de trabalhar as discussões sobre “justiça social” e “programas sociais” sem 

sucesso nas suas aulas de sociologia, Sônia recorreu a um filme para sensibilizar seus 

educandos para a importância do tema. Segue o relato: 

 

3° E.M. – 4/4/2014  

A educadora utilizou suas duas aulas em seguida (dobradinha) para passar um 

filme sobre o tema “justiça social”. Ela escolheu o filme brasileiro Quanto vale 
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ou é por quilo (BR, 2005), dirigido por Sérgio Bianchi. Os alunos se dirigiram 

à sala de vídeo para assistir ao filme. 

Os educandos ficaram quietos e concentrados durante a exibição. Quando o 

filme tomava a forma de documentário, os educandos faziam anotações das 

informações sem que a educadora tenha pedido. Durante o segundo tempo, uma 

educanda se sentiu empolgada e tomou rapidamente a palavra: “Isso já 

aconteceu com minha família. Uma destas ONGs recrutou eu e minha mãe para 

trabalhar e tiraram fotos da gente na cozinha da ONG e depois colocaram nossa 

imagem em um catálogo onde diziam promover cursos técnicos em favelas. 

Quando questionei, o diretor disse que minha foto foi usada porque eu parecia 

uma modelo, mas sabia que ele estava me enganando”. 

Os outros educandos se mostraram interessados pela história e sua relação com 

o filme, porém, a educadora ficou brava por ela atrapalhar o vídeo e disse: “Se 

não ficarem quietos, eu paro de exibir o filme e voltamos para classe fazer 

exercícios”. A educanda olhou chateada para sua colega de carteira, que disse 

em voz baixa: “Deixa pra lá, ela é estúpida mesmo”.   

O relato desta aula revela uma aula aparentemente bem-sucedida, pois contou com 

a atenção da maioria dos educandos e gerou inquietações sobre o tema. Sônia ficou muito 

contente com o resultado. Entretanto, a manifestação espontânea e indelicada da 

educanda mostrou uma relação de empatia entre os seus conteúdos psicológicos e sociais 

com os assuntos tratados no filme e essa interrupção brusca revelou um alto grau de 

angústia em relação às violências simbólicas e psicológicas causadas pelas injustiças 

sociais que estavam recalcadas. Ela se expôs aos colegas de sala, que rapidamente se 

solidarizaram e criaram um espaço transicional perfeito para trazerem à tona suas 

experiências, suas interioridades, no intuito de trabalharem as questões propostas pela 

aula. 

Educadores experientes como John e Romilda não teriam perdido esta 

oportunidade para pausar o vídeo e utilizar dos relatos dos educandos para trabalhar os 

conceitos trabalhados em aula – afinal, o objetivo do vídeo na estratégia pedagógica era 

relacionar o conhecimento sobre “desigualdade e justiça social” com a realidade dos 

educandos e não detalhar o enredo do filme.  

O histórico de problemas de Sônia com os seus educandos a fez interpretar aquela 

manifestação como uma atitude “indisciplinar” com o objetivo de sabotar sua aula, 
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tornando explícito as relações de conflito. A expressão de uma das educandas, “- Deixa 

pra lá, ela é estupida mesmo”, revela a construção social da violência na identidade 

docente no decorrer da trajetória da educadora naquela sala de aula. Em ambos os casos 

a possibilidade de reconhecimento através do afeto amoroso se manteve no campo das 

possibilidades, sem conseguir amadurecer durante todo o primeiro semestre letivo. 

 

4.3.10 Desrespeito e resistência 

 Honneth atenta que os problemas sociais se encontram no “reconhecimento 

recusado”, ou seja, comportamentos que ofendem, rebaixam ou ferem a autoestima de 

uma pessoa. Entende-se que o “desrespeito ou a ofensa pode abranger graus diversos de 

lesão psíquica de um sujeito” (HONNETH, 2003, p. 214). 

 Assim como o amor é o primeiro estágio em direção ao reconhecimento, os maus-

tratos corporais que destroem a autoconfiança de uma pessoa se situam em seu contrário, 

como a primeira experiência de desrespeito (HONNETH, 2003). A violência se opõe ao 

amor pela presença do outro. A violência física ou psíquica pressupõe que, em algum 

momento, não se reconheça o outro como igual – pois, se assim o fizesse, se colocaria no 

lugar da pessoa antes de agredi-lar. O desrespeito a integridade do outro é o problema 

ético em questão. 

[...] linguisticamente o fato de que compete às diversas formas de 

desrespeito pela integridade psíquica do ser humano o mesmo papel 

negativo que as enfermidades orgânicas assumem no contexto da 

reprodução do seu corpo: com a experiência do rebaixamento e da 

humilhação social (2003, p. 219) 

 

Os casos de desrespeito mais noticiados são aqueles que envolvem bullying, 

violência de educadores contra educandos, de educandos contra educadores ou de 

policiais contra ambos em manifestações ou greves. 

 Em minhas pesquisas, eu encontrei um único caso de desrespeito à integridade 

entre educadores e educandos que resultou em violência. Ele ocorreu na Escola Central, 

com uma educadora que ministrava química. A diretora me pediu para acompanhar 

Patrícia no seu primeiro dia de aula, pois estava desconfiada de que algo poderia estar 

errado – indiretamente, ela supôs que se tivesse mais um adulto na sala de aula a 

educadora se sairia bem com os educandos.  

Tive a oportunidade de entrevistar Patrícia na sala dos professores, antes de ela 

assumir sua primeira turma. À primeira vista, era uma pessoa bonita, bem-vestida, afável, 

educada e sorridente. Ela conta que diminuiu sua carga de trabalho na indústria para se 
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dedicar ao sonho de dar aula. Bacharel e mestre em química pela Universidade de São 

Paulo, com especialização em uma importante universidade americana, a educadora 

trabalhava com produção de alimentos industrializados em uma multinacional. Ao 

questioná-la sobre sua escolha, ela respondeu delicadamente que tinha de “fazer um 

trabalho social para ajudar seus alunos a terem esperança no futuro”. Ela terminou sua 

apresentação dizendo: “Fiz faculdade pública, estudei com o dinheiro público e nunca 

retribuí. Fiz a licenciatura, mas nunca dei aula. Isso pesa na minha consciência”. 

 No seu primeiro dia de aula, diante de uma classe de segundo ano do ensino médio, 

a educadora não escreveu o nome na lousa, nem disse seu nome para a classe. Depois que 

os educandos entraram, ela começou seu discurso: 

2° E.M. – 7/2/14 

“Sou química de verdade, formada, pós-graduada e trabalho na área em uma 

indústria. Estou aqui hoje, diante de vocês, para oferecer algo que seus pais não 

tiveram. Muitos de vocês fugiram do Nordeste para não morrer de fome, seus pais 

têm subemprego e vocês precisam comer a merenda para não ficarem doentes. 

Isso tem que mudar. O estudo é a chave da mudança, a única alternativa de 

ascensão social que vocês têm. Vocês terão de escolher entre fazer o próprio 

futuro ou continuar vivendo das esmolas sociais dadas pelo governo.” 

Um educando se levantou e falou alto com a professora: “Aqui ninguém vive de 

Bolsa Família não. Qual é a sua?”. A educadora, fazendo cara de descrente, 

respondeu: “Você até pode não ter o Bolsa Família, mas vai fazer uma faculdade 

pública de qualidade através das cotas raciais e das escolas públicas. Você vai 

entrar em uma boa faculdade sem merecer, então isso também é uma esmola 

social.” 

Uma das meninas, que estava de pé em um grupo, retrucou: “Cala a boca, 

professora. Você não sabe de nada. Não sabe quem ele é, quem somos. Fica na 

sua e dá a porra da aula. Dá alguma utilidade para a sua boca”. A educadora 

perdeu a calma e respondeu: “Quem é você para me mandar calar a boca? A 

rainha daqui? A namoradinha do traficante? Fique sabendo que não tenho medo 

de você. Eu uso minha boca honestamente. Com essa sua educação, sua boca só 

vai te sustentar fazendo boquete.”  

A educadora, que começou a aula com voz macia e delicada, estava totalmente 

alterada. A educanda começou a chorar enquanto seu colega se levantou e deu 
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um tapa na cara de Patrícia85. A educadora, chocada, revidou o tapa. Os 

educandos da classe começaram a jogar as apostilas contra ela. Esta saiu 

correndo da escola, gritando socorro – nunca mais apareceu. Quando a diretora 

soube que os alunos jogaram as apostilas na professora, deu suspensão de um dia 

para a classe. 

 

 Os educandos foram condenados pela direção e demais educadores pela violência 

física desferida contra Patrícia. Porém, seria esta reação imoral? O discurso da educadora 

foi extremamente violento do ponto de vista simbólico e psicológico, um claro 

desrespeito à integridade dos educandos.  

Patrícia começou chamando os educandos de nordestinos miseráveis, além de 

criticar o emprego da maioria dos pais. Disse que precisavam ser salvos da vida que 

levavam, que sobreviviam das “esmolas dos programas sociais”. Além de utilizar tons 

pejorativos e humilhantes para justificar sua presença, ela os ignorou completamente.  

Como os educandos poderiam receber Bolsa Família estudando em uma escola 

situada em bairro nobre e utilizando aparelhos caros como smartphones? Segundo dados 

da escola, somente 8% dos estudantes daquela instituição estão inscritos em algum 

programa social e nenhum deles recebe Bolsa Família. Quando ela respondeu ao 

educando, dizendo que ele usaria a cota racial, não notou que ele era branco?  

A educadora não os reconheceu, e, graças ao seu preconceito, feriu a integridade 

dos estudantes, iniciando um processo violento de resistência ao desrespeito.  

  

 

 

  

                                                            
85 Com o tempo eu descobri que o educando que a agrediu era o namorado da educanda. 
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4.4  NÃO FIQUE BRAVO COMIGO 

Cartigat ridendo mores86 

 

Vimos como o afeto amoroso está intimamente ligado ao processo de 

reconhecimento entre educadores e educandos. A estratégia pedagógica dos educadores 

experientes de escutar os educandos desde os primeiros dias de aula, de chamá-los pelo 

nome iniciou um processo de empatia que possibilitou relações de mútua confiança e a 

execução dos projetos pedagógicos com apoio da classe. 

Também constatamos que os educadores menos experientes dificilmente escutam 

os educandos; premiam os que apresentam problemas de comportamento dando-lhes uma 

atenção excessiva; e reproduzem relações de desrespeito em sala de aula. As 

possibilidades de mútuo reconhecimento ficavam comprometidas a cada semana, 

tornando as relações pedagógicas em alguns momentos insustentáveis.  

Paralelamente às ações afetivas que desencadeiam as relações amorosas entre 

educadores e educandos, surge um outro fenômeno ético importante que Hegel e Honneth 

conceituam por direito. As relações amorosas estão ligadas à condição afetiva de simpatia 

e atração, situadas na noção hegeliana de “espírito subjetivo”87, porém, as relações 

baseadas no direito se estruturam em conceitos e lógicas racionais, típicas de um “espírito 

objetivo”. Segundo Honneth, amor e direito são duas vias distintas, mas complementares, 

das relações de reconhecimento. 

Da forma de reconhecimento do amor, como a apresentamos aqui com 

o auxílio da teoria das relações de objeto, distingue-se então a relação 

jurídica em quase todos os aspectos decisivos; ambas as esferas de 

interação só podem ser concebidas como dois tipos de um e mesmo 

padrão de socialização porque sua lógica respectiva não se explica 

adequadamente sem o recurso ao mesmo mecanismo de 

reconhecimento recíproco (2003, p. 179). 

 

 Para Hegel, as relações de reconhecimento jurídico estabelecem objetividade ao 

espirito subjetivo na incorporação afetuosa da eticidade, e seu desenvolvimento 

transcende o núcleo familiar. O filósofo legitima um dito popular que expressa um 

                                                            
86 Provérbio latino: A correção moral se dá pelo sorriso. 
87 Hegel entende por “espírito subjetivo” a forma do espírito que “ainda não tornou objetivo para si o seu 

conceito” (1991, p. 38). Esse espírito abrange a objetividade de sua subjetividade, ou seja, o espírito toma 

consciência de si mesmo. 
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conflito entre os afetos e o caráter social do espírito objetivo que constitui a formação 

ética: “é mais fácil amar os filhos do que educá-los” (1991, p. 121). 

 Em seus estudos sobre a eticidade no pensamento hegeliano, Honneth não 

analisou os importantes textos do filósofo sobre o papel da educação na formação ética 

dos cidadãos (Bildung). Hegel tratou da importância da educação (seja no sentido da 

Bildung, seja no sentido da Erziehung) como instrumento de eticidade para constituir 

sólidas relações na sociedade civil. Especialistas em Hegel – como André Gustavo da 

Silva – ressaltam a importância da escola como instrumento de síntese entre a moralidade 

subjetiva das relações familiares e os princípios morais objetivos da cultura.  

É em meio às responsabilidades cotidianas respectivas à família, às 

obrigações de produtor de bens e aos deveres legais de cidadão que a 

dimensão ética do mundo se efetiva, e é ao longo do período escolar 

que as competências relativas a tais responsabilidades serão 

incorporadas (SILVA, 2013, p. 79). 

 

 A concepção de Hegel sobre o processo educacional expressa em seus Discursos 

de Nuremberg repousa em uma visão de eticidade na qual é possível conciliar a 

subjetividade afetiva adquirida na convivência familiar, embrião da consciência moral e 

do vínculo social, e a objetividade das exigências sociais e legais, da luta por ser 

reconhecido em igualdade de direitos (HEGEL, 2000). A escola é o espaço que possibilita 

a consciência da responsabilidade pública do cidadão ao propiciar a síntese entre 

subjetividade e objetividade, amor e direito – transcendendo a visão estritamente jurídica 

que Honneth faz do pensamento hegeliano: 

[...] a estrutura da qual Hegel pode derivar suas determinações da 

pessoa de direito só assume a forma de reconhecimento do direito 

quando ela se torna dependente historicamente das premissas dos 

princípios morais universalistas. [...] o sistema jurídico precisa ser 

entendido de agora em diante como expressão dos interesses 

universalizáveis de todos os membros da sociedade, de sorte que ele 

não admita mais, segundo suas pretensão, exceções e privilégios (2003, 

p. 181). 

 

O problema da interpretação feita Honneth é identificar no pensamento hegeliano 

em que momento o sistema jurídico pode ser entendido como “expressão dos interesses 

universalizáveis”, ou seja, como os membros da sociedade lhe conferem legitimidade. O 

direito não é aceito em si mesmo.  Em seus textos sobre educação, Hegel afirma que é a 

instituição escolar, e não o sistema judiciário, que torna a eticidade um fenômeno de 

coesão social na sociedade civil. 
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[...] tenho a possibilidade de tocar em outro aspecto importante que 

deve ser levado em consideração em um centro público de educação, a 

saber, a relação da escola e da educação escolar com a formação ética 

do homem em geral, da natureza desta relação depende o significado e 

a valorização de muitas instituições e os seus modos de proceder 

(HEGEL, 1991, p. 102). 

 

4.4.1 As relações de poder 

Quando se propõe relacionar a educação com “direito” e “socialização”, 

deparamo-nos com uma notória temática desenvolvida por Michel Foucault: pensar na 

instituição escolar como uma instância disciplinar baseada na vigilância e na docilização 

dos corpos (FOUCAULT, 1987). É por meio dos dispositivos disciplinadores da escola 

que se domestica comportamentos ou pensamentos destoantes com o funcionamento da 

sociedade e das relações de poder.   

Foucault afirma que a função social da escola tem, como prioridade, dominar e 

controlar os corpos dos educandos desde a primeira infância para evitar comportamentos 

divergentes à manutenção das relações de poder na sociedade. A escola é uma tecnologia 

política que utiliza a educação como instrumento de legitimação de quem exerce o poder: 

“A forma da domesticidade se mistura a uma transferência de conhecimento” 

(FOUCAULT, 1987, p. 182). 

Muitos educadores, especialmente os que estão em início de carreira, reproduzem 

as estratégias dominantes de controle social por meio dos discursos sobre “indisciplina” 

e “bons comportamentos”. Gabriel, Sônia e Artemis cobravam dos seus educandos um 

silêncio absoluto, no qual as manifestações só poderiam ser feitas mediante a autorização 

hierárquica do educador. Tanto Gabriel quanto Sônia desabafaram, fora da sala de aula, 

que alguns dos seus educandos “mereciam umas palmadas” ou “ajoelhar no milho” para 

aprenderem respeito e disciplina. Apesar da formação humanista destes educadores – 

sobretudo de Sônia, que se engaja em temas relacionados aos direitos humanos –, o 

sentimento de desamparo frente aos problemas de relacionamento com os educandos 

reforça discursos opressores que eles mesmos vivenciaram na escolarização – ocorre, em 

termos psicanalíticos, uma identificação com os seus agressores. 

Essa visão austera da educação reproduzida pelos educadores se situa, segundo 

Foucault, no funcionamento da estrutura militar. As estratégias para formar soldados 

foram incorporada no sistema pedagógico promovido pelos jesuítas. Silêncio, hierarquia, 

obediência e castigo se tornaram parte da cultura escolar. 
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O treinamento das escolares deve ser feito da mesma maneira; poucas 

palavras, nenhuma explicação, no máximo um silêncio total que só seria 

interrompido por sinais – sinos, palmas, gestos, simples olhar do 

mestre, ou ainda aquele pequeno aparelho de madeira que os Irmãos das 

Escolas Cristãs usavam; era chamado por excelência o “Sinal” e devia 

significar em sua brevidade maquinai ao mesmo tempo a técnica do 

comando e a moral da obediência (FOUCAULT, 1987, p. 191). 

 

A visão historicamente determinada de Hegel sobre os processos escolares, 

enquanto tentativa objetivar as relações de eticidade, não analisa criticamente as 

exigências de obediências às regras escolares enquanto estratégias de dominação social. 

Afinal, faltava a Hegel o conhecimento sobre a ideologia desenvolvida posteriormente 

pela filosofia de Marx. Porém, as observações de Foucault reforçam as teses hegelianas 

sobre a importância da escola na incorporação do consenso social sobre os valores éticos 

e o senso de justiça. Os educadores de hoje não se utilizam da coação física como faziam 

seus predecessores, pois esse procedimento se tornou ilegal segundo o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (art. 70). Porém, os educadores utilizam da violência simbólica 

e psicológica para punir comportamentos desviantes.  

As teorias de Winnicott sobre os comportamentos antissociais podem nos oferecer 

uma resposta aos problemas que Foucault denuncia na função escolar. Sua psicanálise 

entende que as regras são essenciais para a manutenção do bem-estar social, mas ele 

aponta um contraponto importante: o brincar, essencial para a vida psíquica, se situa na 

contramão da normatividade estabelecida. A desobediência é necessária para as crianças 

entenderem os limites dos ambientes onde estão e as regras sociais que a família e a escola 

impõem podem lhe fornecer os requisitos ambientais para atingir a própria liberdade. 

Como é a criança normal? Ela simplesmente come, cresce e sorri 

docemente? Não, não é assim. Uma criança normal, se tem confiança 

do pai e da mãe, usa de todos os meios possíveis para se impor. Com o 

passar do tempo, põe à prova o seu poder de desintegrar, destruir, 

assustar, cansar, manobrar, consumir e apropriar-se. Tudo o que leva as 

pessoas aos tribunais (ou aos manicômios, pouco importa no caso) tem 

o seu equivalente normal na infância, na relação da criança com o seu 

próprio lar. Se o lar consegue suportar tudo o que uma criança pode 

fazer para desorganizá-lo, ela sossega e vai brincar; mas primeiro os 

negócios, os testes têm que ser feitos e, especialmente, se a criança tiver 

alguma dúvida quanto à estabilidade da instituição parental e do lar (que 

para mim é muito mais do que a casa). Antes de mais nada, a criança 

precisa estar consciente de um quadro de referência se quiser sentir-se 

livre (WINNICOTT, 2005b, p. 129). 
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Para atingir sua própria autonomia, o ser humano precisa testar os limites que o 

cercam e receber a aceitação das pessoas com quem convive (pais, amigos, colegas, 

educadores etc). A escola pensada nesta percepção é um espaço para mediar a 

interioridade e a exterioridade, a aceitação das regras e as subversões necessárias. Sanny 

Rosa problematiza tal questão quando utiliza as teorias winnicotttianas para entender as 

funções das regras sociais dentro da instituição escolar. 

A questão que nos ocupa, agora, diz respeito à possibilidade de 

conciliar, ou, se quisermos usar a terminologia de Winnicott, à 

possibilidade de transitar entre as exigências de ordem e disciplina 

impostas pela realidade e um tipo de vivência não tão linear, por vezes 

até mesmo meio caótica, como é o “brincar” de que tratamos até aqui 

(ROSA, 1998, p. 46). 

 

4.4.2 A posição de Marx e Fraser 

Os problemas teóricos levantados por Foucault enfatizam o papel do direito no 

contexto histórico-cultural da instituição escolar. Em seus textos pedagógicos, Hegel 

mostra as situações de tensão entre o amor parental e as regras sociais, identificando dos 

tipos de reconhecimentos possíveis que estruturam sua visão da ética: o reconhecimento 

afetivo e o reconhecimento jurídico. 

As teses hegelianas sobre a eticidade foram duramente criticadas pelas teorias 

marxista e liberal, o que as levou a perder espaço nos debates acadêmicos no século XX.  

Como já vimos, o liberalismo se sustenta teoricamente no axioma da individualidade, 

ideia refutada pela teoria de Hegel. Marx, apesar de sua herança hegeliana, classificou 

suas teorias éticas e jurídicas como uma expressão do idealismo burguês. A teoria 

marxista entende que as questões relativas à moral estão pautadas nos conflitos de classe 

– inscritas somente no âmbito do direito.  

As condições de existência da velha sociedade já estão anuladas nas 

condições de existência do proletariado. O proletário é sem 

propriedade; suas relações com a mulher e os filhos nada têm de comum 

com as relações familiares burguesas; o moderno trabalho industrial, a 

moderna subjugação ao capital – idêntica na Inglaterra e na França, na 

América e na Alemanha –, despojou-se de todo caráter nacional. As 

leis, a moral, a religião, são para eles mesmos meros preconceitos 

burgueses, por detrás dos quais se ocultam outros tantos interesses 

burgueses (MARX, 2011, p. 53). 

 

Marx deixa claro no Manifesto comunista que as lutas sociais estão centradas na 

esfera do direito ao afirmar que “as condições de existência da velha sociedade já estão 

anuladas na condição de existência do proletariado”, pois o proletário é “sem 
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propriedade” – encontramo-nos aqui no âmbito das injustiças e da desigualdade social. 

Seu julgamento ético do mundo se baseia na economia e esta se reflete na desigualdade 

jurídica e moral. O pensamento marxista desconsidera os laços amorosos da eticidade 

hegeliana ao afirmar que “as relações com suas mulheres e seus filhos nada têm de comum 

com as relações familiares burguesas”, indicando que os afetos amorosos com origem nos 

laços familiares são uma construção ideológica da burguesia.  

 A sua posição sobre as leis e a ética é bem clara, “são meros preconceitos 

burgueses”, pois estão a serviço da dominação de uma classe sobre outra. Os “interesses 

ocultos da burguesia” são as perpetuações das injustiças históricas, econômicas e sociais 

contra a classe trabalhadora, inscrevendo todos os principais problemas éticos da 

humanidade no campo do direito. 

 Ignorando os aspectos psicoemocionais dos vínculos afetivos, o reducionismo da 

teoria marxista não é capaz de explicar satisfatoriamente nossa necessidade de interiorizar 

valores éticos e comportamentos que podem nos oprimir. Muitos teóricos marxistas do 

século XX empenharam-se em conciliar o materialismo dialético com a psicanálise 

freudiana para tentar entender determinados fenômenos sociais, a exemplo de Walter 

Benjamin, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Althusser, Eric Fromm, Žižek, entre outros.   

 Como vimos nas reflexões sobre o nosso marco teórico no capítulo 2, utilizar a 

psicanálise freudiana com as teorias sociológicas, especialmente as marxistas, incorre em 

um conflito axiomático: Hegel e Marx consideram que os homens são uma construção 

social e que a consciência é um produto histórico e cultural; para Freud, o ser humano é 

uma unidade em si mesmo e sua consciência surge dos conflitos entre seus próprios 

interesses libidinais e as imposições das normas culturais. Essa diferença de perspectiva 

traz muitos problemas quando precisamos analisar os fenômenos em sua complexidade. 

 Quando Honneth fez sua leitura dos conflitos sociais baseado em um retorno das 

teorias hegelianas de eticidadade, criticando os seus colegas frankfurtianos pelo uso 

inadequado do pensamento sociológico com a psicanálise freudiana (2002; 2003), sua 

colega Nancy Fraser contestou sua teoria do reconhecimento alegando que os problemas 

éticos, sociais e jurídicos têm como causa a redistribuição de recursos materiais (2003). 

O termo redistribuição advém de uma “tradição liberal, especificamente no pensamento 

anglo-americano no final do século ” (FRASER, 2003, p. 10). Ela reconhece que há 

problemas sociais oriundos de conflitos de reconhecimento, como as questões raciais, 

porém, suas causas estariam nas estruturas econômicas de exploração do trabalho que 

resultam em uma má distribuição de renda. 
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O “racismo” também é uma dimensão social bidimensional, composto 

de status e classe. Enraizado simultaneamente na estrutura econômica 

e no ordenamento da sociedade capitalista, as injustiças raciais incluem 

tanto a má distribuição quanto a falta de reconhecimento. Na economia, 

o racial se organiza em uma divisão estrutural entre o trabalhador 

explorado e os que têm emprego temporário. Como resultado, as 

estruturas econômicas geram formas específicas de racismo através da 

má distribuição. (FRASER, 2003, p. 22). 

 

Diante da postura teórica de Fraser, Honneth defende a primazia das lutas pelo 

reconhecimento frente ao problema de redistribuição. Ele avalia que o problema da mais-

valia não se restringe somente ao campo das injustiças econômicas, que muitas vezes o 

trabalhador não percebe por causa da ideologia e da alienação do trabalho, mas consegue 

sentir que há uma injustiça quando o seu trabalho não é reconhecido quando compara o 

seu salário ou quando sofre preconceito por causa de sua função. Honneth afirma que a 

sensação afetiva de injustiça antecede a consciência da exploração; a insensibilidade do 

dominante se torna perceptível pela sua postura de não reconhecimento dos sofrimentos 

dos seus dominados. 

Quando Fraser ignora as primeiras etapas emocionais do reconhecimento, 

primando pela lógica do direito, ela assume o axioma liberal do indivíduo onisciente, no 

qual o sujeito se insere em uma consciência racional dos motivos pelos quais está 

sofrendo antes de tomar decisões – posicionamento já refutado pela psicanálise e pela 

sociologia. Segundo Honneth, o envolvimento emocional com a situação acaba afetando 

nossos valores e a maneira como vamos lidar com ela. 

A ideia de uma coerência argumentativa da consciência moral 

cotidiana, sugerida pela filosofia moral e, de certo modo, também pela 

nova psicologia do desenvolvimento, pode ser colocada em dúvida 

através do surgimento de uma nova teoria da personalidade: o sujeito 

da ação está, em princípio, bastante envolvido na situação que deve 

avaliar (HONNETH, 2011, p. 122). 

 

4.4.3 O fascismo floresce sobre as falhas teóricas 

Neste ponto, gostaria de fazer uma observação de cunho teórico-empírico sobre 

teorias pedagógicas pautadas pelo reducionismo marxista, em especial as teorias de 

Moacir Gadotti em seu livro Educação e poder ([1980] 2008). Seu livro defende uma 

pedagogia do conflito, baseada em uma noção marxista de que os educandos devem 

aprender a se rebelar contra o sistema opressor imposto por um colonialismo europeu ao 

qual se filia uma elite brasileira opressora. 
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Suas ideias e linguagens são historicamente pautadas por um período histórico de 

nosso País, a ditadura civil-militar. Suas palavras de ordem contra o uso da educação para 

oprimir o povo, a figura do educador como motivador do conflito, são pautadas em uma 

luta por direitos, pelo reconhecimento da exploração sobre a classe trabalhadora como 

injustiça social. Por esse motivo ele considerava a pedagogia humanista como “a 

existência de um engano e, em alguns casos, de uma fraude voluntária” (2008, p. 85). 

Tenho especial apreço pela problemática do conflito, pois ela fundamenta teórica 

e empiricamente meu marco teórico de referência. Entretanto, esse reducionismo ao 

direito proposto por alguns educadores marxistas os fazem se descolar teoricamente do 

mundo e se distanciar de teóricos como Paulo Freire.  

Primeiro, transformar o educador como instrumento conflituoso, gerador da 

negatividade, causa uma ruptura drástica que nega o curso natural do movimento 

dialético, colocando em xeque as estruturas de conservação que possibilitam a síntese. 

Paulo Freire nos ensinou que a educação é um processo de emancipação ético e afetivo 

do sujeito (1987; 2001) e não um instrumento político, uma “educação revolucionária”88 

a serviço da esquerda. A educação está a serviço dos homens e não das ideias. 

O reducionismo ao conflito de classes, ignorando o papel do amor e da luta pelo 

reconhecimento, torna essa visão da educação impotente contra fenômenos sociais 

preocupantes, como o surgimento de grupos neonazistas em escolas públicas e 

particulares, ou a insurgência de movimentos sociais organizados por jovens fascistas. 

Os conflitos emocionais e libidinosos mal resolvidos na vida de um jovem, 

incluindo suas manifestações escolares, não são embasados na sensação de injustiça ou 

na exploração de classes. Em 1980, quando a pedagogia do conflito tomou corpo e foi 

publicada, os jovens transferiram seus problemas para o Estado, tornado a ditadura um 

bode expiatório para as angústias, desrespeitos e problemas emocionais decorrentes da 

falta de reconhecimento. Aquele fenômeno não foi observado por Gadotti com a mesma 

atenção com que o fez Paulo Freire. 

As revoltas sentidas pela juventude da Escola Central, incapazes de ser 

reconhecida por muitos educadores, geram revoltas e desequilíbrios cognitivo-

emocionais típicos de discursos fascistas e neonazistas. Theodor Adorno, em seu livro 

Personalidade autoritária (1950), nos advertiu sobre o poder que o discurso nazifascista 

possui ao reconhecer o sofrimento do outro, sua revolta, seu ódio, um desequilíbrio 

                                                            
88 No seu capítulo “Revisão crítica do papel do pedagogo na atual sociedade brasileira”, o autor deixa claro 

que sua pedagogia do conflito tem uma orientação política “revolucionária” (GADOTTI, 2008, p. 53-64). 
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emocional que leva à mediocridade da razão e à manipulação por meio da identificação 

com os seus líderes. 

Quando os nazifascistas utilizam o reconhecimento afetivo, se torna evidente sua 

aceitação pelos educandos em detrimento dos discursos marxistas ou liberais, pois os 

discursos autoritários ignoram a racionalidade objetiva da razão jurídica, do direito, e 

apostam na ligação afetiva e solidária – o calcanhar de Aquiles do pensamento marxista 

no campo da educação. 

 

4.4.4 A escolarização e sua relação com as regras 

O sociólogo Émile Durkheim constatou que toda instituição social possui um 

conjunto de regras que organizam as relações sociais e os bens materiais de seus membros 

dentro de um espaço de convivência: familiares, religiosos, laborais, políticos etc. Estas 

regras formam uma “consciência coletiva” que dá sentido à instituição e propicia a 

integração de seus membros (DURKHEIM, 1999). As instituições devem condicionar 

cada um dos membros para controlar suas ações, criando uma “consciência” do que pode 

ser feito para o bem-estar da vida comunitária e de que tipos de ações não devem ser 

realizadas para evitar a desestabilização da comunidade e uma eventual punição. 

Tanto a escola Central quanto a Amarela possuem regras próprias de 

funcionamento, apesar de não serem tão explícitas. Muitas delas, como não entrar na sala 

dos professores, não brincar com a comida, pedir licença ao educador para ir ao banheiro 

não precisam ser ditas. Quando os educandos chegam à escola, eles já sabem o que deve 

ser feito, pois a maioria das regras de funcionamento e convivência são iguais em todas 

elas. Segundo a pesquisadora Rosa, as regras de convivência são ensinadas nas primeiras 

relações pedagógicas na infância (1998). 

Esse fenômeno torna uma pesquisa sobre os valores escolares no ensino médio 

mais complicado, pois os trabalhos de instrução das principais regras escolares já foram 

ensinados e incorporados antes do ensino médio, no período denominado de pré-escola. 

Coube às diretoras e aos educadores relembrar as principais regras presentes na trajetória 

escolar dos educandos e comunicar as novas regras da instituição. 

Através dos discursos de John e Romilda no primeiro dia de aula, nós podemos 

entender as principais regras singulares de funcionamento de cada escola. Pelo discurso 

de John, podemos constatar que o respeito pelos horários é uma característica importante. 

Assim como John não admite atrasos, os funcionários da escola também zelam pelo 

respeito à pontualidade. Os portões da escola Central fecham às 7h05, dando uma 
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tolerância máxima de cinco minutos para o estudante atrasado chegar à instituição. Os 

que chegam atrasado ficam na área exterior do prédio esperando até as 7h40 para entrarem 

no segundo horário e assinam um documento registrando seu atraso89. Outra informação 

é a primeira regra, sobre a proibição do uso do celular na sala, que também é seguida em 

outras dependências da escola como os corredores, pátio, quadra e biblioteca. Por fim, 

tanto o educando quanto a escola exigem um cuidado excepcional pelo material didático 

fornecido (livros didáticos e o caderno do aluno). Nas salas de aula há armários que os 

educadores podem utilizar para guardar os materiais didáticos dos educandos com o 

objetivo de conservá-los e facilitar seu uso por todos90.  

 O primeiro dia de aula da educadora Romilda também revela consonância entre a 

apresentação de seus valores e os da escola. Ela iniciou sua apresentação limpando a lousa 

e pedindo para os alunos alinharem as carteiras, deixando claro que a limpeza, a 

organização e a manutenção das salas e da escola são prioridade. Sua primeira regra pede 

o respeito e a gentileza dos educandos, valor observado por todos os educadores da escola 

com a comunidade. A segunda regra, o controle sobre o tempo fora da sala de aula, 

também é uma preocupação da direção e dos inspetores. A terceira regra é o uso do 

uniforme em sala de aula, que também é uma exigência escolar. 

 A estratégia de alinhar as próprias regras pedagógicas com as observadas pela 

escola confere aos educadores experientes duas vantagens: eles se revestem da 

legitimidade escolar e, por causa deste vínculo institucional, os coordenadores e as 

diretoras apoiam esses educadores, mesmo quando deles discordam, para manter o 

respeito e a legitimidade das normas escolares perante a comunidade. Esses educadores 

obtêm reconhecimento e favorecimentos do corpo diretivo em diversos conflitos com 

seus colegas educadores (como atribuição de aulas e mudanças na grade) e com os 

responsáveis pelos educandos (são defendidos pela direção da escola contra eventuais 

reclamações de pais ou tutores legais). 

 Hegel foi muito sagaz ao perceber que os educandos que deixam os lares para 

serem educados em escolas acabam aprendendo a se adaptar a uma instituição social com 

                                                            
89 O papel em questão é anexado na ficha do estudante e entregue ao responsável pelo educando no dia de 

reunião dos pais para conhecimento deles. 
90 Tanto os educandos da Escola Central quanto os da Escola Amarela reclamavam do peso dos cadernos e 

livros didáticos em suas mochilas, principalmente quando precisavam pegar ônibus. Como as grades de 

horários estão em constante mudança, os educandos não sabem quais as matérias terão no dia, logo 

deveriam carregar todos. A adoção dos armários da escola facilita a vida dos educandos e possibilita que 

todos tenham acesso ao material quando precisam.  
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regras exógenas às familiares, fortalecendo sua aceitação e compreensão de um extenso 

universo de normas culturais e jurídicas que transcendem o núcleo parental.  

No ensino médio, muitas etapas da socialização escolar, especialmente as ligadas 

ao comportamento do educando, como noção de hierarquia, compromisso, submissão e 

valores anteriormente aceitos sofrem um processo de questionamento e subversão. Este 

fenômeno está ligado à adolescência, um momento de transição entre a criança e o adulto. 

Segundo Winnicott, as rupturas das normas fazem parte dos testes sobre os próprios 

limites, uma busca desenfreada pela tentativa de conduzir a própria vida. Este é o grande 

desafio dos jovens, pois “tornar-se indivíduo e desfrutar da experiência de plena 

autonomia é algo inerentemente violento” (WINNICOTT, 2005b, p. 178). 

 

4.4.5 Conversas paralelas 

Um dos incômodos mais relatados pelos educadores são as conversas paralelas 

entre os educandos da classe. Em minhas pesquisas de campo eu notei que, 

independentemente da experiência do educador ou da qualidade de sua aula, as conversas 

paralelas surgem e comprometem tanto a atenção dos educandos quanto as dinâmicas 

pedagógicas dos educadores. A ideia de que as conversas paralelas surgem por inabilidade 

didática do educador não correspondem à realidade. 

A agitação e a necessidade de conversar aparecem, por exemplo, em dias antes de 

um jogo de futebol importante, na proximidade de um evento festivo dentro ou fora da 

escola, nos dias que antecedem ou precedem um feriado etc. A comunicação, segundo 

Winnicott, tem sua origem na necessidade de transmitir os estados emocionais entre as 

mães e os seus bebês (2008b). Apesar da sofisticação que a linguagem adquire no decorrer 

do amadurecimento intelectual, sendo capaz de processar comunicações lógicas, abstratas 

e complexas, na maior parte do tempo nossa comunicação exprime nossos sentimentos.  

A juventude faz os hormônios e as pulsões destrutivas da sexualidade aflorarem, 

os estados emocionais se intensificarem e a pressão das pulsões sobre o aparelho psíquico 

aumentarem. A simbolização verbal e não verbal alivia a ansiedade; as conversas com 

outras subjetividades que passam pelos mesmos processos ajudam na administração dos 

próprios afetos. Analisando todas as variáveis envolvidas, o “normal” seria a prática da 

intensa comunicação entre os jovens e o “desviante” seria seu silêncio. 

Apesar de as conversas entre os educandos serem normais, os educadores são 

capazes de impor limites sem atrapalhar o processo pedagógico. Esse controle da classe 
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exige sensibilidade e confiança do educador para conduzir estas situações, um 

amadurecimento afetivo que transcende o conhecimento sobre o qual leciona. 

O educado John se deparou com muitas situações de conflito com seus educandos 

– na maioria das vezes, conversas paralelas em sala de aula. Quando ocorriam esses 

problemas, ele inicialmente tentava entender o que estava acontecendo com os educandos 

e tentava canalizar seus afetos para a aula, e funcionava na maioria das vezes. Em 

eventuais falhas na tentativa de cativá-los emocionalmente, John promovia um castigo 

pedagógico demarcando sua autoridade como educador e as consequências que as 

conversas paralelas poderiam acarretar. Transcrevo uma aula para ilustrar sua dinâmica: 

 

2°E.M. B – 21/2/14  

Os educandos chegaram na sala de aula e John os avisou de que eles 

precisariam copiar as questões que estavam escritas na lousa (“Reading 

Comprehension”). Enquanto copiavam, ele iniciou a chamada pelos 

nomes dos educandos. Durante esse processo surgiram conversas 

paralelas. John interrompeu a chamada e falou em voz alta: “2° B, vocês 

já anotaram as questões na lousa? Posso apagar?”. Os educandos 

voltaram a se concentrar na lousa e o educador continuou a chamada. 

O educador se levantou e começou a brincar com alguns alunos dizendo: 

“Vocês são sempre as estrelas desta aula” e eles riram. Nesse instante, 

dois alunos do fundo se levantaram e começam uma discussão com gritos 

e o educador começou a apagar a lousa e iniciar o vídeo da aula. A classe 

reclamou, a discussão entre os alunos parou, e o educador disse: “Se 

tiveram tempo para brigar em sala, então significa que todos já tiveram 

tempo para copiar. Quero todas as respostas no caderno até o final da 

aula”. Ele então passou uma série de entrevistas curtas com legendas em 

inglês falando da vida de alguns personagens. Os estudantes ficaram 

quietos e trocavam os cadernos entre si para copiarem as perguntas sobre 

como os trailers apresentavam as personalidades de alguns personagens 

de seriados para jovens. 

 

 O educador esperou os educandos entrarem na sala para iniciar seu ritual 

pedagógico. Pediu para eles copiarem as questões na lousa enquanto ele fazia a chamada, 

estratégia que visa evitar perda de foco e conversas paralelas durante o procedimento. 
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Porém, naquele dia não funcionou. Os educandos estavam agitados, provavelmente 

influenciados por uma briga no pátio da escola entre dois estudantes homossexuais e cinco 

neonazistas ocorrida no dia anterior91. 

 A primeira advertência foi comunicar a todos os educandos, o “2° B”, que se as 

conversas continuassem ele apagaria as perguntas da avaliação da lousa, pois, sem elas, 

os educandos não responderiam as questões no caderno e, consequentemente, não 

receberiam o ponto quando ele fosse dar o visto no final da aula. Através de um misto 

afetivo de respeito a John e de medo do seu julgamento negativo sobre eles, os educandos 

fizeram silêncio e voltaram para a atividade. 

 Ao término da chamada, ele sente o clima de tensão e fala para a classe: “Vocês 

são sempre as estrelas desta aula”, um chiste composto de uma crítica ao comportamento 

narcisista dos educandos e o tema da aula: uma análise de vídeos e textos biográficos de 

atores estrangeiros famosos no universo cultural daqueles adolescentes. 

 Quando os ânimos voltam a se acalmar, dois educandos começam a brigar em voz 

e quase se agridem. Eu não consegui entender o que eles disseram, nem o motivo do 

conflito. John reagiu rapidamente e, sem interferir no conflito, resolveu o problema 

chamando para si a atenção ao punir os educandos apagando a lousa e iniciando o vídeo. 

Sua sentença, “Se tiveram tempo para brigar em sala, então significa que todos já tiveram 

tempo para copiar”, causou um sentimento de indignação e de arrependimento coletivo. 

A classe repreendeu quem estava brigando e se sentiu injustiçada pela punição. 

Não consigo afirmar se os dois educandos que protagonizaram a briga se 

acalmaram com medo do educador ou da reprovação dos seus colegas, que reclamaram 

da briga e, posteriormente, da punição que sofreram por culpa deles. Todos se uniram 

para copiar as perguntas de outros colegas enquanto John continuava com sua aula. 

Esse episódio suscitou muitas reflexões sobre a reação do educador, 

especialmente o caráter aparentemente injusto de sua punição. Por que punir todos os 

educandos da classe? Ele acreditava que todos eram responsáveis por aquela briga? Acho 

pouco provável que John tenha estendido a responsabilidade para toda a classe, pois 

muitos educandos repreenderam os dois estudantes que brigaram antes dele. Um 

desiquilíbrio emocional momentâneo frente à situação poderia ter ocorrido, apesar de não 

explicar satisfatoriamente sua calma para reconduzir a aula. Sua reação certamente 

                                                            
91 John falou que um colega o informou sobre a briga, mas a diretora e a coordenadora não quiseram relatar 

esse incidente. Elas afirmaram que os responsáveis pelos estudantes foram chamados, mas disseram que 

não era preciso envolver o Conselho Tutelar e pediram para os educadores “abafarem” esse caso. 
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demarcou o limite da sua tolerância aos problemas de comportamento durante sua aula, 

mostrou o exercício de sua autoridade aos educandos. 

Quando comparamos sua reação enérgica com a permissividade de Gabriel e 

Sônia frente às conversas paralelas e brigas, se torna visível o sentido pragmático de sua 

condenação: garantir a ordem e o respeito dos educandos em sala de aula. Enquanto John 

e Romilda se preocupam com as conversas paralelas dos educandos desde os primeiros 

dias de aula, Gabriel e Sônia se tornaram passivos ou demasiadamente agressivos diante 

dessas situações. No decorrer do semestre, esses educadores não conseguiam conter os 

problemas de comportamento em sala de aula. 

Não podemos afirmar que o educador foi totalmente injusto, pois ele sempre 

advertiu os educandos sobre suas punições em caso de desrespeito sistemático a sua aula, 

especialmente quando advertia sobre conversas paralelas. John cumpriu sua palavra, 

materializou as regras que estipulou e, mesmo causando um descontentamento, reforçou 

o sentimento de confiança dos educandos.  

 

4.4.6 A regra como um sinal de afeto 

 Um dos principais pontos de divergência entre Winnicott e a tradição freudiana e 

lacaniana está em sua concepção sobre as regras e limites. No capítulo 2, em que expliquei 

os marcos teóricos de referência e os principais conceitos que conduzem esta tese, 

expliquei que os limites impostos pelos pais são vistos como cuidado pelos filhos, ou seja, 

as regras que lhes tolhem as pulsões e os condicionam a se comportarem de uma 

determinada maneira têm como função cuidar de seu bem-estar. Dizer “não” e impor 

limites transcende a teoria de castração de Freud e Lacan, pois não se limita ao controle 

das pulsões pelo medo, mas demonstra o afeto que o outro laça sobre o sujeito92. 

 Hegel, Winnicott e Honneth reconhecem que as funções do direito muitas vezes 

sustentam relações de poder, mas não generalizam esses fenômenos sociais ao ponto de 

os transformarem em uma regra universal. As relações de direito são uma consequência 

das relações amorosas, pois são pensadas pelos pais e respeitadas pelos filhos através de 

uma sensação de mútuo respeito entre as subjetividades.   

                                                            
92 O trabalho de Cintia Copit Freller registrado no livro História de indisciplina escolar: o trabalho de um 

psicólogo numa perspectiva winnicottiana (2001), peca em recorrer a Freud e a Lacan para explicar os 

problemas de comportamento – justamente por enquadrar a indisciplina como um problema em si e não 

como sintoma dos problemas de relacionamento entre educadores e educandos. A autora não leva em 

consideração as diferentes concepções sobre limites e regras nas teorias de Winnicott, Lacan e Freud. 
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 Na escola as regras não refletem somente as estratégias de dominação cultural 

impostas por uma classe social dominante para manter suas relações de poder perante as 

classes dominadas, mas elas também refletem preocupação e cuidado com o educando. 

Por exemplo, a regra da camiseta imposta pela Escola Amarela tinha como objetivo 

manter a segurança e integridade dos educandos dentro e fora da escola. A diferença entre 

as diretoras Célia e Letícia em relação ao uso do direito reside na visão que cada uma 

tinha das regras escolares – Célia se preocupava em proteger o patrimônio escolar e 

reprimir comportamentos dissonantes à ordem, enquanto Letícia pensava no uso das 

normas escolares como estratégia para proteger seus educandos. 

 Quando John apagou as perguntas da lousa como punição, seu intuito era 

reestabelecer a ordem na sala de aula. Porém, o educador sabia que o pronto 

reestabelecimento da ordem era necessário para proteger os educandos e reforçar os 

vínculos de confiança necessários ao processo pedagógico. 

 Romilda certa vez ilustrou com clareza a relação tensa entre as normas escolares 

e culturais com o senso de proteção das subjetividades do educando. Em uma de suas 

aulas no primeiro ano do ensino médio ela fez uma intervenção no comportamento de 

uma educanda em sala de aula que, apesar de constrangedora, revelou sua intenção de 

ajudá-la. Segue relato: 

1° E.M. – 10/3/14 

Romilda entrou na sala e viu os meninos eufóricos e rindo baixo. Ela deu 

bom dia para a classe, pediu para os educandos responderem as questões 

no Caderno do Aluno referentes à aula anterior e fez a chamada 

lentamente, observando todos os educandos. 

Ao término da chamada, a educadora olhou para uma aluna perto da 

janela e disse: “Você reclama que ficam mexendo com você, que não te 

deixam em paz, mas você não se dá ao respeito”. A aluna, assustada, 

perguntou o que tinha feito e ela disse: “Coloque as duas pernas para 

dentro da carteira e tente ficar com elas fechadas. Já sei que sua calcinha 

é branca e que você precisa depilar urgentemente sua virilha. E se vai 

usar saia, sente direito”. A aluna, com vergonha, tremia. Os garotos riam 

com malícia para ela. 

A educadora chegou perto e disse: “Raquel, não te ensinaram a sentar de 

saia?”. A jovem olhou espantada e fez não com a cabeça. A educadora 

soltou um longo suspiro e chamou uma outra aluna. “-Janaína, você que 
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é uma menina elegante, evangélica, poderia ensinar para a Raquel e as 

outras colegas como se senta de saia? Eu estou usando calça”. A aluna 

pegou a cadeira da educadora e começou a ensinar como mexer no 

vestido, cruzar os joelhos e pernas. Depois a Raquel foi na frente da sala 

e se sentou corretamente. A educadora corrigiu todos os exercícios do 

Caderno junto com os educandos. Romilda desenhou a Terra na lousa e 

explicou novamente latitude, longitude e o Sistemas de Posicionamento 

Global (GPS). 

 Antes de analisar o relatório desta aula, é preciso contextualizar a trajetória de 

Raquel na Escola Amarela. Fui informado pela educadora Romilda, no final da aula, que 

a estudante foi aceita a pedido do seu pai, um conhecido “faz tudo”93 da região que prestou 

muitos serviços para a escola. Ele relatou para a diretora suas dificuldades na criação da 

filha caçula após sua esposa tê-los deixado quando ela tinha dois anos de idade. Ele falou 

que sempre educou Raquel como fez com seu outro filho de trinta anos, fruto de um outro 

relacionamento. Eles não tinham parentes em São Paulo94. 

No nono ano do ensino fundamental, a coordenadora da escola que ela frequentava 

reclamou que sua filha se vestia e se comportava como um garoto e que ela deveria 

aprender a se comportar como uma mulher para evitar bullying dos colegas. A educanda 

concordou com a diretora, pois se sentia discriminada e seu pai resolveu deixar sua filha 

escolher suas roupas e pediu para ir para a escola de saia ou vestido.   

 Quando Raquel passou para o ensino médio, ele a matriculou na Escola Vizinha, 

em 2013. A educanda relatou que sofria assédios e abusos de garotos, até que sofreu uma 

tentativa de estupro. A educanda ficou chocada e abandonou a escola. No ano seguinte, 

seu pai pediu para a diretora aceitar sua filha, pois disse que confiava na Escola Amarela. 

 Letícia conversou com a diretora da Escola Vizinha sobre o caso de Raquel e foi 

informada que a educanda tinha comportamentos inadequados que “provocavam” os 

estudantes do sexo masculino. Letícia informou a vice-diretora, a coordenadora e algumas 

educadoras experientes, entre elas Romilda, sobre o caso da educanda e pediu-lhes para 

prestarem atenção na relação dela com os colegas de escola. 

                                                            
93 A comunidade chama de “faz tudo” um profissional não formado que faz trabalhos gerais de pedreiro, 

pintor e eletricista. Ele faz pequenos consertos ou reformas, pinta paredes e portas, instala antenas, 

chuveiros, tomadas etc. Seu diferencial em relação aos especialistas está no pronto atendimento e no baixo 

valor do seu trabalho. 
94 Romilda e Letícia disseram que eles vieram do Nordeste, mas não sabiam de qual estado. 
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 Durante as aulas, Romilda observava discretamente a educanda, mas nunca 

precisou chamar sua atenção. Naquela aula, ao notar a euforia dos garotos, ela percebeu 

que seus olhares estavam direcionados a Raquel. A educadora relatou que ela estava com 

um semblante mostrando incômodo, usava uma saia e estava sentada com as pernas 

abertas, uma perna dentro do espaço da mesa e a outra fora95. Aquela situação estava 

canalizando as atenções dos educandos e, consequentemente, comprometendo as aulas. 

 A educadora resolveu chamar a atenção da educanda, advertindo para sua postura 

e as consequências negativas que estava trazendo para si. Disse que ela “não se dá ao 

respeito”. Raquel não entendeu a advertência, se assustou e perguntou preocupada sobre 

o que ela tinha feito de errado. Romilda respondeu que a educanda estava com as pernas 

abertas e que as pessoas na sala poderiam ver sua calcinha e virilha, recomendando que 

ela se sentasse com as pernas fechadas. A educadora me relatou, no final da aula, que se 

surpreendeu com a reação da educanda e ficou com remorso. A vergonha e a tremedeira, 

bem como a reação dos garotos, mostraram que ela não tinha consciência do que estava 

fazendo. Ela classificou o comportamento da educanda como “sem noção”. 

 Romilda perguntou para a educanda se ela sabia se sentar de saia e recebeu uma 

negativa como resposta. Levando em consideração o contexto familiar, a ausência de uma 

referência feminina, a falta de sensibilidade do pai e fato de utilizar saias há menos de 

dois anos, era de se supor que ela não conhecesse os procedimentos para se sentar com 

aquela roupa. Tentando achar uma solução rápida para resolver o problema da educanda 

e dar prosseguimento a aula, Romilda pede para uma outra estudante que estava de saia 

ensinar Raquel como ela deveria se sentar. Ela elogia Janaína, que se sente contente e 

motivada para ficar de frente para a sala e ensinar sua colega.  

Fiquei surpreso pela falta de constrangimento de Raquel e Janaína em fazer as 

demonstrações na frente da classe, bem como o interesse dos demais educandos naquela 

situação, sem comentários maliciosos ou piadas. Surgiu um clima de curiosidade e 

respeito pelo afeto alheio. Criou-se um espaço transicional no qual a “brincadeira” de 

sentar de saia foi levada a sério. Raquel e seus colegas de classe não repreenderam a 

educadora por sua abordagem, pois, regredindo para um estado de dependência infantil, 

suas palavras e ações foram vistas como a manifestação daquilo que é correto. 

No imaginário dos alunos, o professor é o próprio saber, suas ações 

materializam a justiça, suas ponderações o que define a diferença entre 

                                                            
95 Como eu estava sentado na última fileira, não consegui presenciar toda a cena. Por esse motivo reproduzo 

os relatos da educadora sobre o comportamento da educanda. 
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o certo e o errado, o bem e o mal, e por tudo isso sua palavra, dotada de 

uma eloquência e força invejáveis, é aguardada como manifestação da 

verdade. Sua vontade, portanto, é lei (ROSA, 1998, p. 72-73). 

 

 Por conta de sua trajetória escolar, Romilda foi introjetada pelos educandos como 

referência de educadora. Todos os que destoam de sua postura não são reconhecidos como 

“professores”, como é o caso de Gabriel.  

No decorrer do semestre, Raquel estabeleceu uma relação de amizade com Janaína 

e se aproximou de Romilda, a quem pedia conselhos. Apesar dos deslizes ao repreender 

a educanda, a educadora ajudou chamando a atenção para o respeito de uma regra coletiva 

que impunha respeito aos demais educandos, além de ensinar como sentar de saia. Essas 

atitudes revelaram a preocupação que Romilda tinha com o bem-estar da educanda. 

Afinal, ela poderia ter ignorado a situação, como fizeram os outros educadores antes dela, 

ou ter dado uma simples bronca e continuar sua aula. O transcorrer da aula demonstrou 

que Raquel se sentiu reconhecida em sua subjetividade pelo gesto da educadora. A 

educanda passou a enxergar em Romilda e Janaína duas referências femininas. 

A busca da educanda por uma referência feminina advém, segundo Winnicott, de 

uma falha do manejo materno que comprometeu o seu “ser” enquanto mulher. Quando a 

educadora coloca o seu afeto em forma de regra social de conduta, ela e Janaína oferecem 

um seio cuidador que deu-lhe uma esperança de integrar-se enquanto ser. 

Ou a mãe possui um seio que é, de maneira que o bebê também pode 

ser, quando bebê e mãe não estão separados na mente rudimentar 

daquele, ou então a mãe é incapaz de efetuar essa contribuição, caso em 

que o bebê tem de se desenvolver sem a capacidade de ser, ou com uma 

capacidade mutilada de ser (WINNICOTT, 1975, p. 116). 

 

 As regras e seus cumprimentos possuem uma dinâmica afetiva. Quando os pais 

ficam bravos vendo os seus filhos escalarem o sofá ou a estante, mesmo depois das 

advertências, o afeto amoroso só se revela quando os filhos desobedecem e se machucam. 

Quando pais suficientemente bons cobram seus filhos pelos estudos, ganham a alcunha 

de “chatos”. Porém, ao menor perigo de reprovação, os filhos pedem ajuda. As vivências 

mostram o lado afetivo das regras e das ordens. 

 Quando o psicanalisa Masud Khan investigou as perversões a fundo, ele percebeu 

um fato curioso nas patologias de seus pacientes. Quando os pais tentavam evitar o 

sofrimento de seus filhos a todo custo, com práticas controladoras ou autoritárias, eles os 

privavam da experiência afetiva de amor através de seus erros e arrependimentos. 

“Existem mães que são ‘suficientemente boas’ demais, que inibem a agressividade do 
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bebê e da criança com o seu excesso de cuidado obsessivo” (KHAN, 1991, p. 168). Nesses 

casos, o amor cede lugar à possessão e as regras são vistas como uma invasão ao 

verdadeiro Self. 

Quando a diretora Letícia conversou comigo sobre o caso da educanda Raquel96, 

ela me relatou uma “estranheza engraçada” na relação entre regra, ética e empatia na 

relação entre educando e educador. Ela disse que quando educadoras como Romilda 

falam palavrão ou tiram sarro de um educando, todos encaram seus gestos com 

naturalidade. Porém, quando um educador é novo na escola, ou pouco querido, o simples 

fato de gritar com um educando pode levar a classe e os pais a pedirem o afastamento 

imediato do educador. Eu percebi que ela foi capaz de perceber o fenômeno, porém não 

sabia explicar como aquilo acontecia. Afinal, pela lógica, quem tolera uma bronca ou 

raiva de um educador pode tolerar de outros – ou não tolerar em hipótese alguma. 

Ocorre na relação entre Romilda e seus educandos por um conceito que Winnicott 

chamou de primeira mamada teórica. Quando os bebês estão com fome, eles choram 

esperando que sua mãe (qualquer um que exerça função materna) lhe ofereça o peito. 

Apesar de se dedicar ao bebê, algumas vezes essa mãe não consegue aumentá-lo 

prontamente, o que causa uma sensação de desespero para o lactante, que se vê impotente 

de se alimentar e também de imaginar um seio que lhe acalme. Os holdings e manejos 

bem-sucedidos se acumulam na memória do bebê e, quando as experiências positivas 

superam as negativas, ele teoriza que aquele seio sempre virá ao seu socorro 

independentemente do tempo que demore. Ele escolherá uma experiência boa com sua 

mãe para idealizar todas as suas mamadas, podendo criar esse seio em sua mente. 

Constantes eventos positivos na amamentação geram ideias e esperanças de que sua 

angústia será resolvida. 

Em outras palavras, o seio é criado pelo bebê repetidas vezes, pela 

capacidade que tem de amar ou (pode-se dizer) pela necessidade. 

Desenvolve-se nele um fenômeno subjetivo, que chamamos de seio da 

mãe. A mãe coloca o seio real exatamente onde o bebê está pronto para 

criá-lo, e no momento exato (1975, p. 26). 

 

As experiências positivas que os educandos vivem com Romilda se acumulam, 

aula após aula. Eles percebem seu comportamento impulsivo, agressivo, mas também 

reparam em suas boas intenções, na sua atenção e capacidade de entendê-los. Quando 

                                                            
96 A conversa com a diretora ocorreu uma semana depois, no dia 17/3/14. Ela não me pediu e eu não relatei 

os acontecimentos em sala de aula por questões éticas. Letícia tomou conhecimento do ocorrido pela própria 

educadora Romilda. 
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Romilda precisa repreender um educando, algumas vezes o magoando, ambos possuem 

uma esperança interna de que poderão se reconciliar, afinal, todos os relacionamentos têm 

seus altos e baixos. O que sustenta os desafetos com as regras ou a educação são os afetos. 

Quando analisamos as situações de tensão vividas por John e Romilda, fica claro que o 

processo de eticidade precisa começar pelo amor, pois é ele que vai sustentar os conflitos 

inerentes ao direito. Quando um educando confia em seu educador, passa a gostar dele, 

qualquer repressão ou atividade pedagógica desgastante será superada através do afeto. 

 

4.4.7 As regras lapidam potencialidades 

Quando os psicanalistas e seus pacientes pensam em “regras”, geralmente 

associam elas a limitações, impedimentos ou castrações. Tanto o Mal-estar na civilização 

de Freud quanto os Escritos de Lacan descrevem as regras como uma imposição parental 

e social cuja finalidade é reprimir as pulsões. Apesar de o conceito freudiano de 

sublimação explicar como uma proibição gera um desvio positivo das pulsões em 

atividades benéficas para a sociedade (FREUD, 2003), a psicanálise tradicional confere 

as regras uma conotação de desprazer, mal-estar ou imposição. 

Como vimos nas relações entre Romilda e Raquel, as abordagens de Winnicott e 

Khan mostram que as regras também precisam ser vistas como uma demonstração de 

afeto. Suas teorias ensinam que os limites ensinados aos seus filhos carregam as 

possibilidades do exercício responsável da liberdade e o ajudam na constituição de si. 

A experiência de Romilda com um ex-detento da Fundação Casa mostra como o 

exercício de uma regra como “manter as cadeiras limpas” pode gerar uma série de 

reflexões e gestos de ruptura e de reconstrução da autonomia.  

 

1° E.M. – 16/4/15 

Antes de entrar em sala, a educadora teve uma conversa com a vice-

diretora sobre um educando chamado Wagner, que estava preso na 

Fundação Casa e tinha sido posto em liberdade. Ele foi matriculado na 

escola a pedido de um pastor. A vice mostrou fotos no celular do desenho 

que o jovem fez na carteira (Sagrado Coração) na aula de outro educador. 

Romilda pediu um pano úmido para fazê-lo limpar a carteira e prometeu 

conversar com ele. 

Ela entrou na sala e disse: “Bom dia sala dos marginais, soube que estão 

ocorrendo episódios de vandalismo aqui”. Os estudantes das primeiras 
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fileiras apontaram para o novo educando. A educadora se dirigiu para ele 

e disse: “O que está rolando aqui? Por que está sujando a escola? 

Saudades da antiga escola?”. O educando ficou constrangido e disse: 

“Não vi que as carteiras estavam limpas. Eu gosto de desenhar e queria 

enfeitar minha mesa”. A educadora respondeu: “Não aprendeu lá na 

Fundação a reparar no ambiente e nas pessoas antes de agir? A Laura vai 

trazer um pano úmido e você vai limpar esta carteira”. O educando pediu 

desculpas.  

Romilda sentou na carteira e pediu para os educandos colocarem os 

cadernos em ordem que ela daria visto nos mapas econômicos do Brasil. 

Ela começou a fazer chamada e a vice-diretora trouxe o pano – o 

educando começou a limpar sem reclamar. Quando terminou a chamada, 

os educandos começaram a trazer o caderno e ela começou a reclamar 

dos mapas. Os educandos começaram a conversar entre si, motivo pelo 

qual ela chamou o educando: “Wagner venha até aqui. Você pode 

desenhar este mapa do Nordeste rapidinho na lousa?”. O educando fez o 

mapa em menos de cinco minutos, com muita perfeição. A educadora, que 

corrigia os outros mapas, disse: “Eu vi o desenho que você fez na carteira. 

É muito bonito. Eu gostaria de ter um filho que desenhasse tão bem como 

você. Você poderia ajudar os outros alunos a desenhar mapas? Você seria 

meu assistente e eu te dou nota pela qualidade da ajuda com os mapas e 

desenhos”. O educando se animou e começou a ajudar os colegas. 

Minutos depois a educadora perguntou: “Você já pensou em ser 

desenhista?”. O educando sorriu e disse que aprendeu a fazer tatuagens 

quando estava na Fundação e que queria seguir nesta profissão. Disse que 

adorava desenhar, que o tranquilizava. A educadora puxou uma cadeira 

e pediu para os educandos irem até ele para pedir ajuda para melhorar o 

mapa, salientando ele não poderia fazer o trabalho por eles. Romilda 

trabalhou o conteúdo da disciplina em cima do mapa que Wagner 

desenhou na lousa enquanto o educando ajudava os colegas. 

 Enquanto nos dirigíamos para a sala de aula, no penúltimo horário, a vice-diretora 

chamou Romilda para conversar do lado de fora. Ela mostrou a imagem do desenho de 

Wagner no seu celular e ficou preocupada devido ao histórico do educando e sua ligação 
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com a comunidade religiosa que ajuda a escola. A educadora disse para a vice que ele 

deveria se comportar como qualquer outro educando e que deveria limpar sua carteira. 

 No intuito de constranger a classe sobre a limpeza das carteiras, ela cumprimentou 

sarcasticamente os educandos com um “Bom dia sala dos marginais” e trouxe a história 

do desenho na carteira à tona. Os educandos apontaram para Wagner, mostrando 

descontentamento com o ocorrido. Romilda se dirigiu ao novo educando e perguntou-lhe 

sobre sua motivação em sujar a escola, comunicando que aquilo era proibido através da 

pergunta sarcástica “Saudades da antiga escola?”, que no caso era a Fundação Casa. O 

educando se mostrou constrangido e disse que queria desenhar para enfeitar sua mesa. A 

educadora, duvidando de sua intenção, pergunta se ele não aprendeu a reparar no 

ambiente na Fundação (Casa), dizendo que ele deveria ter aprendido a ser esperto naquele 

lugar perigoso, observando com cuidado o que todos os seus colegas faziam ou deixavam 

de fazer. A observação de Romilda é pertinente, porém ela se descuida e revela para os 

outros educandos que Wagner tinha passagem pela Fundação. 

A educadora foi muito dura, mas não chocou as pessoas na sala de aula. A 

comunicação agressiva de Romilda na escola se assemelha muito com o universo 

discursivo da comunidade: tom elevado da voz quando se está bravo, apelidos 

depreciativos e ofensas pessoais. Quando Romilda está fora da escola, sua comunicação 

muda radicalmente. Sua voz muda e ela se expressa gentilmente. 

Ocorre com Romilda uma imersão inconsciente na cultura escolar, um fenômeno 

que eu também constatei nas aulas de John – seu português impecável na sala dos 

professores mudava gradativamente na sala de aula, ao ponto de não conjugar os verbos 

ou utilizar o plural. Quando eu perguntei para John sobre esse fenômeno, tecendo a 

hipótese de que ele adequava conscientemente seu discurso ao universo linguístico dos 

educandos, ele se espantou e não acreditou inicialmente no que eu disse. Ele afirmou não 

ter consciência desse processo até aquele momento.  

Tanto Letícia quanto Laura pedem aos educadores que não comentem os 

problemas dos educandos com a justiça ou com a família para evitar que haja 

discriminação. 

A sala de aula, enquanto espaço potencial, se torna transicional mediante ritos e 

palavras que aproximem as interioridades do educador e do educando. John 

inconscientemente se adequa às expressões de seus educandos, que por sua vez 

incorporam o inglês ensinado pelo educador. Talvez sejam essas experiências 
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transicionais que levaram Paulo Freire a cunhar as expressões “educador-educando” e 

“educando-educador” (FREIRE, 1987). 

No caso de Romilda e de outros educadores daquela escola, há um fator 

preocupante: surge a reprodução de um discurso socialmente compartilhado de violência 

simbólica e psicológica contra aquela população. A educadora não percebe, mas ela se 

apropria de um discurso ideologicamente marcado de repressão social. Expressões como 

“marginal”, “vagabundo”, “ignorante” e “piriguete”, utilizadas pelos pais dos educandos, 

pela polícia e pelos meios de comunicação, reforçam as estratégias linguísticas de 

dominação e coação dos membros da comunidade. Essa cultura de violência verbal e 

simbólica, proveniente da família e do Estado, se reproduzem quando eles chegam no 

mercado de trabalho97. Essa linguagem “familiar” depreciativa, que aproxima os 

educadores de seus educandos, distancia esses educandos de outros universos sociais. É 

um ciclo nefasto de violência muito difícil de se quebrar. 

O contexto social de Wagner não o deixa revoltar-se quando o lembram de sua 

prisão na Fundação Casa, por isso não se ofendeu com o discurso da educadora; manteve 

o respeito por Romilda e limpou sua mesa. Porém, ele se demonstrou envergonhado. Essa 

vergonha não surge da infração da regra social, pois desta ele pouco sabia e não sabemos 

se ele a considerava importante. Honneth, baseado em sua visão winnicottiana dos 

processos emocionais, enquadra esse sentimento em uma diminuição da imagem egoica 

que ele faz de si-mesmo perante os outros. 

O conteúdo emocional da vergonha consiste, como constam em comum acordo 

as abordagens psicanalíticas e fenomenológicas, em uma espécie de 

rebaixamento do sentimento do próprio valor; que se envergonha de si mesmo 

na experiência do rechaço de sua ação, sabe-se como alguém de valor social 

menor do que havia suposto previamente; considerando-se de uma perspectiva 

psicanalítica, isso significa que a violação de uma norma moral, refreando a 

ação, não atinge aqui negativamente o superego, mas sim os ideais de ego de 

um sujeito (2003, p. 222-223). 

 

A aula continuou iniciando a rotina – os educandos preparavam os mapas 

solicitados para apresentar enquanto a educadora fazia a chamada. Ao término, iniciou a 

correção dos mapas copiados pelos educandos. Ela reclamou dos desenhos e de muitos 

erros, como pintar um Estado ou uma vegetação de azul, por exemplo. Começou uma 

                                                            
97 Expressões como “pedreiro tem que dar bronca e ficar em cima” ou “não pode ser boazinha com 

doméstica senão elas não trabalham” são discursos comuns que os trabalhadores dessa classe social ora 

aceitam ora com eles se identificam, reforçados pela cultura escolar. A escola, que deveria conscientizar 

seus educandos para interromper esta violência, acaba por incorporá-la com o objetivo de controle dos 

corpos. 
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conversa paralela entre aqueles que não seriam chamados de imediato, pois estavam sem 

atividade. Foi quando a educadora teve a ideia de chamar Wagner para desenhar o mapa 

do Nordeste na lousa, oferecendo uma atividade para controlar a classe. 

Romilda se mostrou surpresa com a agilidade e fidelidade do mapa desenhado 

pelo novo educando. Quando terminou de corrigir os mapas da segunda fileira, ela deu 

uma pausa e chamou Wagner conversar. Ela foi gentil e elogiou o desenho que ele tinha 

feito na carteira, dizendo que gostaria de ter um filho que desenhasse como ele. A 

educadora constatou que seu discurso era verdadeiro, que ele realmente gostava de 

desenhar. Nesse momento, ela deixou claro que ela gostou do desenho, mas que ele não 

pode fazê-los nas carteiras, e faz uma proposta pedindo para ele ajudar seus colegas com 

os mapas, como um assistente, em troca de nota – estratégia muito pertinente, pois ele 

chegou no final do bimestre sem as notas da Fundação, além da motivação para cooperar 

com os seus colegas de classe fazendo o que gosta.  

Wagner começou a ajudar um colega que o procurou para refazer seus mapas. A 

educadora perguntou se ele pensou em ser desenhista e ele respondeu que gostaria de ser 

tatuador, disse que tomou contato com desenhos e tatuagens na Fundação. Relatou que se 

sentia feliz e calmo quando desenhava. Nesse momento chegou uma colega e pediu para 

Wagner refazer os mapas para ela. Romilda puxou uma cadeira perto da sua mesa e pediu 

para ele se sentar lá, ao lado dela, e advertiu aos educandos que ele não faria o mapa por 

eles. Romilda se levantou e começou a explicar algumas características geopolíticas do 

Nordeste brasileiro, utilizando o mapa que Wagner desenhou, enquanto o educando 

ajudava seus colegas de classe. 

A educadora, ao se deparar com uma questão na esfera do direito, promoveu um 

importante passo para iniciar um processo de mútuo reconhecimento com Wagner. 

Sabendo que as regras estipuladas pela escola não possuem força suficiente para se 

fazerem cumprir, era preciso incluir esse novo educando no universo escolar para que 

houvesse uma identificação afetiva com a escola e, consequentemente, promover o 

respeito ao patrimônio e à comunidade. Esse fenômeno é descrito por Hegel, Mead e 

Honneth como um estágio de compreensão de nossa relação com o direito quando temos 

que reconhecer na alteridade obrigações a serem observadas.  

Hegel e Mead perceberam uma semelhante relação na circunstância de que só 

podemos chegar a uma compreensão de nós mesmos como portadores de 

direitos quando possuímos, inversamente, um saber sobre quais obrigações 

temos de observar em face do respectivo outro: apenas da perspectiva de um 

“outro generalizado”, que já nos ensina a reconhecer os outros membros da 

coletividade como portadores de direitos (HONNETH, 2003, p. 179). 
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A questão que nos interessa nesta aula é a relação entre impulso, regra e 

autonomia. Para Winnicott, atos delinquentes são sinais de esperança, um pedido de 

socorro (2005b). Quando Wagner se sente ansioso ou nervoso, ele desenha para se sentir 

melhor, representando suas angústias em uma mesa limpa para chamar a atenção. Ele 

certamente reparou na limpeza das mesas, como intuiu a educadora. Porém, ele foi 

impelido pelo inconsciente para quebrar as regras e chamar a atenção. 

Romilda verbaliza as regras e, ao mandá-lo limpar a carteira, o coloca em 

submissão à esfera do direito. Porém, a educadora sabiamente não age para reprimir seu 

impulso. Ela oferece a lousa e os cadernos como instrumento legítimo de expressão e de 

autonomia – ele pode desenhar de vários jeitos, em lugares legítimos, menos nas carteiras 

e em outros patrimônios da escola. Quando o tornou seu “assistente”, construiu um 

caminho de segurança para que aquele educando conseguisse ser aceito pela classe.  

No decorrer do semestre, a adaptação de Wagner foi considerada muito boa pelos 

educadores e pela mãe. No final do segundo bimestre, Romilda pediu uma pequena ajuda 

financeira para os seus colegas educadores ajudarem na inscrição do educando em uma 

escola de desenhos na Lapa. No final do semestre de 2015, eu obtive informações de que 

Wagner continuava com os seus estudos nas duas instituições, contente por receber uma 

bolsa oferecida pela escola de artes para fazer um outro curso. As relações de 

reconhecimento e sua inserção positiva na esfera das regras escolares possibilitaram uma 

mudança de vida, uma canalização das pulsões para atividades socialmente legítimas. 

 

4.4.8 Anomia pedagógica 

Os educadores em início de carreira podem encontrar dificuldades em se fazer 

respeitar em uma sala de aula. A pouca experiência no manejo de uma classe, associada 

com os problemas encontrados para estabelecer um vínculo afetivo, dificulta a escolha de 

regras para o bom funcionamento de uma aula e sua observação pelos educandos. 

Nas entrevistas que tive com Gabriel e Sônia eles sempre relataram suas 

preocupações em ensinar todos os conteúdos de suas disciplinas previstas para o ano com 

o pouco tempo durante a semana. Sônia se mostrava muito preocupada com o 

desempenho de seus educandos no Enem e nos vestibulares. Porém, nenhum dos dois se 

atentou para o fato de que os educandos precisavam de conhecimentos concretos para 

mudarem suas realidades.  
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John se preocupava em preparar seus educandos para conversarem com 

estrangeiros, participarem de fóruns na internet ou lerem documentos de seus interesses. 

Sabendo de seu pouco tempo disponível, ele motivava seus educandos a estudarem em 

casa ou nos cursos de idiomas oferecidos gratuitamente pelo Estado ou na internet. Ele 

não dava importância para o cronograma da apostila ou para os exames governamentais, 

pois o seu objetivo era preparar seus educandos para a conversa e a leitura de textos em 

inglês. Romilda tinha como objetivo fazer os educandos entenderem perfeitamente o 

funcionamento dos mapas, das coordenadas, das estatísticas, mapear o mercado de 

trabalho e formar um olhar crítico da informação produzida pelos meios de comunicação. 

Os educadores em início de carreira se perdem em seus objetivos pedagógicos e, 

como consequência, não estipulam regras concretas de condução da aula – originando os 

problemas de comportamento que eles enfrentam. A sociologia de Durkheim conceitua 

esse fenômeno de anomia jurídica e moral, uma ausência ou desintegração das normas 

sociais (1999). Quando as sociedades modernas optaram pela divisão social do trabalho, 

isso exigiu que cada grupo social tivesse suas funções e procedimentos bem definidos. 

Quando as relações entre os educadores e educandos são muito tênues, sem sentido ou 

função, os valores que sustentam esses laços tendem à desintegração. Diante desses 

problemas, Durkheim é categórico: “para que a anomia tenha fim, é necessário, portanto, 

o que exista ou que se forme um grupo em que se possa constituir o sistema de regras 

atualmente inexistentes” (1999, p. X). E, para que uma classe chegue em consenso sobre 

as regras que deve respeitar, o educador precisa levar em consideração as prioridades de 

suas disciplinas junto com as necessidades dos educandos. 

Uma das aulas do educador Gabriel retrata com clareza os efeitos da anomia e 

alguns fatores que potencializam seus efeitos. 

2° E.M. – 17/3/14  

O educador entrou na sala e distribuiu uma folha com o resumo da 

matéria sobre o surgimento das cidades no feudalismo. Alguns educandos 

entraram gritando na sala e o educador ficou nervoso. Ele se dirigiu para 

eles e falou em um tom alto e agressivo: “Vocês são desta sala?”. Os 

educandos sentaram e não responderam. 

O educado pegou o seu diário e pediu para copiarem a folha para o 

caderno. Ele explicou que iria utilizar as folhas em outra classe. Ao fazer 

a chamada, os educandos começaram a responder gritando. Gabriel 

parou de fazer a chamada e foi em direção a um aluno que estava sem o 
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caderno e falava no celular. O educador perguntou: “Por que você não 

está copiando? Copie já!”. O educando respondeu que chegou atrasado e 

que não pegou a folha que foi distribuída. O educador foi até sua mesa e 

pegou uma folha para ele. 

Gabriel voltou para a frente da sala e disse que iria carimbar os cadernos 

que tinham o texto e que ele cairia na prova. A maioria dos educandos 

começou a copiar o texto, mas os que sentavam na primeira fileira 

começaram a conversar com o educador sobre seus trabalhos fora da 

escola. 

Um educando do terceiro ano entrou na sala bebendo um refrigerante e 

se sentou na cadeira para conversar. Gabriel pediu para esse educando 

se retirar da sala, porém o educando ficou nervoso e se negou a sair, 

deixando a conversa entre eles tensa. Quando esse educando viu a 

coordenadora chegando, ele saiu correndo da sala e voltou para a sua 

classe. Os educandos do segundo ano que conversavam com ele 

começavam a cantar músicas de funk em voz alta. O educador e a 

coordenadora pediram para eles pararem de cantar, porém, quando a 

inspetora deixou a sala, eles voltaram a cantar. 

No final da aula a coordenadora e a diretora conversaram com Gabriel 

sobre suas vestimentas. Elas disseram que ele perdia o respeito dos alunos 

quando vinha trabalhar com calção do Corinthians, a camisa curta que 

deixava aparecer a barriga e sua habitual mochila colorida com desenhos. 

Elas disseram que o seu apelido entre os educandos era “mongoloide” e 

que a comunidade estava cobrando da direção uma mudança de postura 

do educador. Depois da reunião, Gabriel disse que foram preconceituosos 

com ele. 

 

 Desde os primeiros dias de aula Gabriel não se preocupou em estabelecer as 

normas de funcionamento de suas aulas: comportamentos não autorizados, estratégia de 

trabalho, sistema de avaliação, sistema de notas etc. Os educandos não sabem o que ele 

espera deles. Estavam quase no fim do bimestre e ninguém sabia, inclusive eu, como eles 

seriam avaliados. Fica evidente uma situação de anomia na condução da classe. 

 O educador entrou na sala sem dizer bom dia, sem escrever o nome na lousa e 

pediu para os educandos distribuírem uma folha com o resumo da matéria para que eles 
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copiassem no caderno. Como Gabriel tem dificuldades em escrever na lousa, ele prepara 

sua aula em casa e imprime o que precisaria escrever. Ele imprime 50 folhas e distribui 

entre os educandos de uma série. Ele depois as recolhe para usar em outra classe. 

 A partir disso, alguns educandos começam a gritar na sala para chamar a atenção. 

Gabriel se irrita e os questiona em tom agressivo: “Vocês são desta sala?”. Nesse 

momento ficam evidentes as suas falhas nas estratégias de reconhecimento, sobretudo a 

afetiva. Os educandos, inconscientemente, possuem um comportamento extremamente 

agressivo com o objetivo de testar os vínculos do educador – indo ao encontro das teorias 

sobre o comportamento antissocial de Winnicott (2005b). A pergunta de Gabriel confirma 

a sua falta de vínculo, pois em um mês e meio de aula ele ainda não sabe quem pertence 

ou não àquela classe. O silêncio dos educandos é a não comunicação como forma de 

protesto (1983). 

 A incapacidade do educador em identificar seus educandos resultará em um novo 

problema em sala de aula: o grito para responder a chamada. Diante do silêncio, os 

educandos se divertem em responder a chamada em voz muito alta – o que potencializa 

a situação de perda de controle e desconforto. Esse grito é uma brincadeira paradoxal: ao 

mesmo tempo que é uma manifestação agressiva contra o educador, expressando uma 

revolta e distanciamento, ele também simboliza um pedido de atenção para os seus nomes, 

para as suas identidades. 

 Gabriel interrompeu a chamada para interpelar um educando que falava no celular, 

sem escrever no caderno. O educando respondeu que chegou atrasado e não tinha a folha. 

A chamada não foi retomada, quebrando o ritual e reforçando o sentimento de anomia. O 

educador disse que iria carimbar os cadernos e que o tema da folha cairia na prova – foi 

a primeira vez que eu ouvi falar em avaliação. O tema “carimbo no caderno” e “prova” 

foram utilizados com uma conotação de punição referente aos problemas de 

comportamento dos educandos. 

 Os educandos que sentam na frente foram os primeiros a copiar os textos. 

Incomodados com a falta de reconhecimento do educador, eles começaram a conversar 

com Gabriel sobre os seus trabalhos fora da escola. Em um determinado momento, entra 

na classe um educando do terceiro ano para conversar com alguns educandos da última 

fileira. Gabriel discute em voz alta com esse educando, pedindo para ele se retirar da sala. 

A coordenadora Solange, ao ouvir a discussão, se dirige para a sala de aula enquanto o 

educando sai às pressas. O educador relata para a inspetora sobre a aparência do jovem, 

diz que ele não é da classe, mas não sabe dizer o nome e a série. Uma educanda que senta 
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na frente, ao ser questionada, informa que ele é do terceiro ano, mas omite seu nome e 

classe. 

 A coordenadora pergunta para os educandos que conversaram com o estudante do 

terceiro ano e, em resposta, eles começam a cantar músicas de funk. Ela repreende os 

educandos e eles ficam em silêncio. Minutos após ela sair da sala eles voltam a cantar as 

músicas para provocar o educador. Gabriel tenta conversar com eles, mas nesse momento 

o sinal indicando o fim das aulas toca e todos saem correndo da sala. Segundo as regras 

da escola e o costume docente, o educador deveria registrar todos esses eventos no 

caderno de classe para informar a direção e os pais dos educandos sobre essas ocorrências, 

mas nunca o faz. 

 No final do período, a diretora Letícia chamou Gabriel em sua sala para conversar, 

juntamente com a coordenadora Solange. Elas foram gentis ao reclamar das suas 

vestimentas, consideradas como inadequadas. Elas alegam que ele, ao se vestir como um 

menino, não se diferencia dos demais educandos e acaba sendo desrespeitado. Gabriel 

usava bermudas, camisa de torcida organizada, tênis de futebol e uma mochila desenhada 

e colorida parecida com as dos demais educandos. Elas reclamam que, no meio da 

multidão, fica difícil diferenciá-lo dos demais estudantes. Também relataram que os pais 

estão insatisfeitos com a postura e o trabalho do educador. 

 A reclamação das educadoras tem uma fundamentação teórica. Pesquisadores 

como Bourdieu (2009) e Maria da Silva (2005) relatam que no campo da educação as 

vestimentas e os rituais compõem a estética dos educadores. O conhecimento e o título 

não são os únicos instrumentos de reconhecimento da legitimidade docente. Existe um 

habitus professoral, um conjunto de procedimentos e formas de apresentação socialmente 

introjetada durante a trajetória escolar, que norteia nossa percepção do educador. 

Com base na reflexão apresentada, podemos dizer que o habitus 

professoral faz parte do conjunto de elementos que estruturam a 

epistemologia da prática. Trata-se, sobretudo, da estética desse ato, isto 

é, dos modos de ser e agir de professores e professoras. E essa estética 

é produzida por meio das influências inexoráveis dos condicionantes 

advindos da cultura estruturada e estruturante da escola, que subsiste na 

instituição na qual o sujeito desenvolve sua carreira docente (SILVA, 

2005, p. 161). 

 

Gabriel tem razão ao afirmar que as críticas são preconceituosas e que a divisão 

social pela vestimenta, diferenciando educador e educando, tem que ser repensada. A 

ideia de desconstrução da imagem de “mestre” é uma temática recorrente na licenciatura. 
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Eu mesmo fui ensinado a inovar e desconstruir os “estereótipos” do professor, inspirado 

na leitura que os acadêmicos fazem da pedagogia do conflito proposta por Moacir 

Gadotti: “Reivindico para o educador não só o direito de se contradizer, mas a prática da 

desobediência. [...] É preciso ser desrespeitoso, inicialmente, consigo mesmo, com a 

pretensa imagem do homem educado, do sábio ou mestre” (2008, p. 55). 

Entretanto, Gabriel não possui um posicionamento crítico para problematizar com 

os educandos sobre os valores que determinam as vestimentas. Essa falta não se deve aos 

problemas em sua trajetória escolar, pois muitos educadores bem formados se acham 

incapazes de fazê-lo ora porque duvidam da capacidade cognitiva dos seus educandos, 

ora porque sua concepção de “educação bancária para o exercício da cidadania” – sintoma 

do autismo acadêmico que denuncio – cria um falso dilema entre “ensinar o conteúdo” e 

“desconstruir mais uma ideologia opressora”, que invariavelmente acarreta na escolha da 

primeira opção.  

Gabriel possui uma ideia equivocada de aproximação dos educandos pelas roupas 

que utiliza. Quando se adiciona à falta de regras e clareza na condução de sua disciplina, 

esses fatores potencializam os efeitos nefastos da anomia. O descontrole passou a 

preocupar os pais dos educandos e a direção da escola. 

Honneth transcende as críticas feitas por Foucault sobre o papel do direito nas 

instituições. As regras não se limitam ao exercício do poder de uma classe sobre outra, 

pois elas também existem para proteger as pessoas de violações à sua existência pessoal, 

material e emocional. O segregacionismo estadunidense e o nazismo alemão são provas 

de que a ausência de direitos sobre uma determinada parte da população gera situações 

de extremo desrespeito. “Viver sem direitos individuais significa para o membro 

individual da sociedade não possuir chance alguma de constituir um autorrespeito” 

(HONNETH, 2003, p. 196). Os educandos sentem em sua interioridade uma sensação de 

desrespeito quando Gabriel e Sônia não estipulam claramente direitos e deveres entre as 

partes, passando a sensação de que eles não são bem tratados. 

Durante minhas conversas com os educandos de Gabriel e Sônia, eles relatavam 

que os educadores os tratavam de “qualquer jeito” ou no “tanto faz”, um discurso 

recorrente na segunda semana de março em diante. Os educandos expressaram que a falta 

de regras sobre como o curso funciona e a autoridade para impor limites os deixavam 

muito inseguros. Muitos temiam que eles pudessem aplicar “prova surpresa”, “nota de 
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comportamento” ou qualquer outra atividade estranha ao comum98. Outro medo relatado 

era que a anomia e a perda do controle da sala pudesse gerar episódios de violência99. 

 

4.4.9 Conflitos e apatias 

A sala de aula é inerentemente um espaço de conflitos e esse fenômeno se mantém 

independentemente do tipo de educador, educando, valores ou classes sociais que estão 

em jogo (GADOTTI, 2008). A diferença entre os educadores experientes e inexperientes 

pesquisados é a maneira como eles enfrentam o problema. Os experientes reconhecem 

sua existência rapidamente e buscam resolver da melhor maneira que conseguem. Suas 

estratégias se baseiam em “vencer o problema”, impondo os seus valores ou sua posição 

de fala, ou em “superar o problema”, desconstruindo a situação de conflito ou deslocando 

para uma outra instância: direção escolar, governo, mídia, pais etc. Um problema em sala 

de aula faz parte da vida, logo deve ser entendido como mais um objeto da educação. 

Os educadores inexperientes, presos a uma ideologia harmônica de escolaridade, 

revestidos de uma identidade messiânica pela academia, não estão preparados para 

enfrentar os problemas reais, inerentes ao cotidiano escolar. Por esse motivo, não os 

enfrentam, pois não reconhecem os conflitos ou decidem não entrar em conflito para 

preservar seus pretensos valores humanistas de “amor”, ordem e harmonia frente aos 

problemas que os seus educandos estão enfrentando. 

Há, portanto, um engano e uma fraude: o engano dos educadores que não veem 

as implicações socioeconômicas e políticas dos seus atos, e a fraude daqueles 

que, vendo-as, tentam camuflá-las sob o pretexto de estarem servindo ao 

humanismo (GADOTTI, 2008, p. 86). 

 

Uma das aulas da educadora Sônia que presenciei retrata com nitidez sua postura 

passiva frente às demandas conflituosas em sala de aula. 

 

3° E. M. – 21/3/14 

                                                            
98 A aversão dos educandos ao diferente retrata a concepção reacionária de educação introjetada durante as 

trajetórias escolares. Os educandos e seus pais acreditam que o “bom educador” é aquele que passa matéria 

na lousa para copiar e que aplica provas tradicionais, de perguntas e respostas, sem consulta. 
99 Essa percepção de que a autonomia gera violência se encontra nas entranhas do tecido cultural. Freud, 

em suas Novas observações sobre as neuropsicoses de defesa ([1896] 2003a), conceituou esse fenômeno 

como retorno do recalcado: diante das próprias angústias de violência pulsional vividas na primeira 

infância, as pessoas tendem a reprimir todo tipo de comportamento que possa desencadear processos 

libidinais destrutivos que estão recalcados. 
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Entrei no segundo tempo da aula (era uma dobradinha)100. A classe estava 

com um terço dos educandos que constam na lista.  

Ao entrar, eu notei que a educadora escrevia na lousa e explicava o 

conteúdo enquanto a classe estava envolta em conversas e atividades 

paralelas. Deparei-me com um jovem dedilhando uma guitarra vermelha, 

totalmente desatento. Também vi educandos escutando música em fones 

de ouvido gigantes e uma apostila de sociologia em mau estado de 

conservação. Fiquei tão impressionado que resolvi tirar fotos com o meu 

celular. 

Quando Sônia começou a se incomodar com o aumento do barulho, ela 

ameaçou: “Fiquem quietos e copiem a matéria da lousa que vai cair na 

prova da próxima semana”. 

O tema da aula era “Direitos Sociais”, em especial os direitos políticos.  

Ela tentou explicar o funcionamento da democracia no Brasil. Ao chamar 

a atenção dos educandos sentados no fundo por falarem alto, atrapalhou 

um colega que lia um texto para a classe. Todos que estavam no fundo 

começaram a relinchar em voz alta. Ela pediu para um inspetor chamar a 

diretora e os educandos pararam com as brincadeiras e retomaram a 

leitura. 

Depois de vinte minutos de aula, um grupo de cinco educandos do terceiro 

ano de outra classe entrou na sala sem autorização. Sônia ficou nervosa 

com a interrupção e pediu para eles saírem, porém eles se recusaram. 

Continuaram oferecendo uma rifa de R$ 2,00 para patrocinar a viagem 

da classe para Porto Seguro e os educandos começaram a comprar. 

Nervosa, a educadora pediu para um colega educador que estava na sala 

ao lado para retirar os educandos do terceiro ano. Quando chegaram na 

classe, não havia mais educandos na sala. A diretora apareceu cinco 

minutos depois e criticou a atitude da educadora, pois os educandos 

disseram que ela tinha deixado saírem mais cedo da sala. 

 Quando entrei no segundo tempo da aula de sociologia, eu me deparei com uma 

cena estranha. De um lado estava a educadora, escrevendo na lousa e explicando o 

                                                            
100 Dobradinha é uma gíria escolar para duas aulas seguidas e ininterruptas de um educador em uma única 

classe. 
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conteúdo calmamente, do outro não havia um só educando prestando atenção no que ela 

escrevia ou dizia. Eram dois espaços distintos, incomunicáveis, uma sala de aula 

totalmente cindida101 da perspectiva winnicottiana. A passividade da educadora em 

relação ao conflito originou um estado crítico de apatia, transformando o espaço em um 

ambiente depressivo. 

 Eu estava me sentindo cada vez mais estranho, pois não conseguia entender o que 

estava ocorrendo. O jovem dedilhando a guitarra olhando para uma partitura, estudantes 

sentados junto escutando música em fones gigantes e o livro da disciplina em mau estado 

jogado no chão foram algumas cenas marcantes que me fizeram tirar fotos com o meu 

celular, situação que traria constrangimento entre os presentes em outras aulas, mas que 

naquele momento passava totalmente desapercebido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
101 A cisão (splitting) é um mecanismo de defesa primitivo contra a invulnerabilidade, desintegração, 

despersonalização ou colapso do psicossoma. Quando ocorre uma dor física ou emocional muito forte 

difícil de superar, o sistema psíquico divide o Self para não piorar a dor ou evitar o colapso. A cisão entre 

mundo objetivo e subjetivo, entre realidade e delírio, são os exemplos mais comuns (WINNICOTT, 1983). 

Educando escutando música com fone Apostila jogada no chão 

Educando dedilhando uma guitarra 
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A minha presença em sala foi notada algum tempo depois, mesmo pedindo licença 

para entrar. A educadora estava tão imersa em seu mundo que demorou para perceber 

minha chegada, os educandos também. Notei que aquela situação, diante dos meus olhos, 

a incomodava. Ela pediu silêncio aos educandos e os ameaçou com a prova.  

 A vergonha da educadora e sua ausência por parte dos educandos por estarem 

naquela situação revela que não se estabeleceu uma relação de eticidade que desse suporte 

às relações sociais. A guitarra, o fone de ouvido e o livro no chão eram sinais claros de 

desrespeito dos educandos à pessoa do educador. Não havia o menor sinal de 

arrependimento ou vergonha. Na perspectiva de Honneth, podemos afirmar que a 

ausência de relação entre educador-educando através da cisão, preservando as relações 

de conflito, não constituía um entorno político articulado para posicionar os afetos da 

classe contra a educadora. 

Contudo, a fraqueza desse suporte prático da moral no interior da 

realidade social se mostra no fato de que a injustiça do desrespeito não 

tem de se revelar inevitavelmente nessas reações afetivas, senão que 

apenas o pode: saber empiricamente se o potencial cognitivo, inerente 

aos sentimentos de vergonha social e da vexação, se torna uma 

convicção política e moral depende sobretudo de com está construído o 

entorno político e cultural dos sujeitos atingidos (2003, p. 224). 

 

A educadora pediu para um educando ler o texto da apostila em voz alta, porém 

os educandos do fundo falavam alto, causando desconcentração. Sônia pediu silêncio, de 

maneira simpática, falando do respeito ao colega que estava lendo, mas em resposta eles 

começaram a relinchar. Nesse momento, ela pede para o inspetor que estava no corredor 

chamar a diretora, o que os fez parar.  

Os educandos da outra classe estavam oferecendo uma rifa no intuito de patrocinar 

uma viagem de formatura para Porto Seguro. A educadora ficou nervosa com a 

interrupção grosseira e pediu para eles saírem, mas não obteve sucesso. A educadora saiu 

da classe, foi até o andar onde estava o educador responsável pelos educandos da rifa, e 

pediu para ele buscar os educandos. Nesse entretempo, todos os educandos saíram da sala 

e, cinco minutos depois, chegou a diretora.  

Quando Sônia voltou para a sala, ela se deparou com a diretora Célia, que estava 

nervosa com a saída dos educandos de sua classe. Eles disseram que a educadora tinha 

liberado mais cedo, o que não é permitido pelas normas escolares. Sônia ficou tão 

surpresa que não conseguiu se posicionar e explicar a situação para a diretora. 
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A educadora, ao não compartilhar o seu espaço transicional com os educandos, ao 

evitar os conflitos como um fazer pedagógico, foi pega de surpresa pelas intenções 

inconscientes da classe.  

Os educadores que evitam os conflitos, como Gabriel e Sônia, se fecham para os 

seus problemas, suas individualidades. Esse não reconhecimento dos problemas de 

comportamento se acumulam ao ponto de o educador perder o controle da sala, colocando 

todos em potencial situação de violência. Quando intervêm, estão destituídos de 

legitimidade e acabam excedendo em sua função de repressão. Falam alto, gritam, peitam 

o educando, ameaçam com nota ou expulsão da sala – tornando sua ação mais “chata”, 

“constrangedora” e “opressiva” do que se tivesse intervindo no começo do problema. Por 

esse motivo, os educandos consideram docentes inexperientes como Gabriel e Sônia mais 

autoritários e intransigentes do que John e Romilda, educadores que controlam todos os 

aspectos da aula.  

Os opressores, violentando e proibindo que os outros sejam, não podem 

igualmente ser; os oprimidos, lutando por ser, ao retirar-lhes o poder de 

oprimir e de esmagar, lhes restauram a humanidade que haviam perdido 

no uso da opressão (FREIRE, 1987, p. 24). 

 

4.4.10 Notas sobre o desrespeito 

Quando analisei o papel do amor nas relações de eticidade e reconhecimento, 

tratei de um comportamento oposto, de desrespeito, que se posiciona como negação: a 

violência. No campo do direito, toda ordem de desrespeito se inscreve na negação da 

igualdade moral e jurídica. 

[...] a segunda forma naquelas experiências de rebaixamento que afetam 

seu autorrespeito moral: isso se refere aos modos de desrespeito 

pessoal, infligidos a um sujeito pelo fato de ele permanecer 

estruturalmente excluído da posse de determinados direitos no interior 

de uma sociedade (HONNETH, 2003, p. 216). 

 

Eu não encontrei nas pesquisas uma violação direta desses direitos nas relações 

entre educadores e educandos. Isso não significa que não existam, mas que geralmente 

seus relatos são mais raros. As práticas de exclusões de direitos no ensino básico muitas 

vezes não são vistas como imorais ou desrespeitosas. Os educadores pesquisados 

relataram que quando ocorrem situações de discriminação por causa de raça, credo, 

orientação sexual ou fragilidade econômica, a tendência das escolas é chamar os pais, 
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conversar com os estudantes e tentar abafar o caso para evitar novas incidências, 

procedimento que eles observam em escolas estaduais e, sobretudo, nas particulares102. 

Honneth não limita os desrespeitos no campo do direito às relações interpessoais, 

como nos exemplos acima, mas aborda estruturas sociais mais amplas. Como instituições 

que não reconhecem os sujeitos como iguais, ou seja, os julga incapazes de formar juízos 

morais como os demais membros aceitos pela sociedade. 

Por isso, a particularidade nas formas de desrespeito, como as existentes 

na privação de direitos ou na exclusão social, não representa somente a 

limitação violenta da autonomia pessoal, mas também sua associação 

com o sentimento de não possuir o status de um parceiro da interação 

com igual valor, moralmente em pé de igualdade; para o indivíduo, a 

degeneração de pretensões jurídicas socialmente vigentes significa ser 

lesado na expectativa intersubjetiva de ser reconhecido como sujeito 

capaz de formar juízo moral; nesse sentido, de maneira típica, vai de 

par com a experiência de privação de direitos uma perda de 

autorrespeito (2003, p. 216-217). 

 

As manifestações de desrespeito referentes a discriminação e perda da igualdade 

que eu encontrei em cada uma das escolas foi diferente. Na Escola Central, havia o 

desrespeito da Secretaria da Educação ao implantar um sistema de vigilância com 

câmeras para monitorar os educandos na maioria dos espaços escolares. O discurso das 

placas e avisos perto das câmeras tinham função opressora: “A sala de informática é 

monitorada contra furto”, “A biblioteca é monitorada contra furto”, “A secretaria é 

monitorada contra furto”, “Há câmeras nos portões da escola. Pense bem antes de matar 

aula”. Os educandos são prejulgados como criminosos em potencial, mesmo sem 

histórico de criminalidade na instituição. Outra postura de desrespeito advém dos 

comerciantes e moradores no entorno escolar, que julgam os educandos de maneira 

desrespeitosa. A escolha pela não interação gera uma situação de discriminação. 

Na Escola Amarela, o desrespeito advém do Estado como um todo. A 

discriminação frente ao Centro da cidade se inicia na precariedade do transporte público, 

na falta de segurança – função que é ocupada pelo tráfico de drogas –, nos problemas na 

distribuição de materiais escolares e mantimentos – os transportadores a serviço do 

Estado muitas vezes se negam a entregar livros ou merenda na escola por causa da favela 

–, na carência de bibliotecas públicas, teatro, espaço de lazer, espaço para esportes, 

                                                            
102 Eu não consegui encontrar pesquisas ou dados estatísticos que analisassem incidentes de discriminação 

em escolas públicas ou privadas para fazer uma comparação. Este é um tema promissor para futuros 

pesquisadores que se interessem pelo assunto. 
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escolas profissionalizantes como as ETECs, empresas cadastradas no Jovem Aprendiz 

que ofereçam trabalho na região, entre outros benefícios concedidos para quem mora em 

regiões mais privilegiadas da cidade. 
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4.5 JUNTOS REALIZAREMOS NOSSOS SONHOS 

Ex nihilo nihil fit103 

 

 Quanto mais avanço nesta tese, mais recordo da minha primeira experiência como 

educador no ensino médio. Quando eu terminei este último tópico e reli tudo, constatei 

um fato curioso: o primeiro capítulo deste trabalho relata a primeira reunião dos 

educadores em uma das escolas pesquisadas e a última subdivisão de capítulo termina 

com o relato da minha primeira reunião.  

 A reunião ocorreu na capela da escola, onde a coordenadora e os educadores 

discutiam sobre a composição das classes. Eu não prestava muita atenção, pois ensinaram 

nas disciplinas de licenciatura que os discursos dos educadores experientes sobre os 

educandos considerados “problemáticos” eram preconceituosos e reproduziam situações 

de fracasso escolar, tirando dos novos educadores o ineditismo capaz de ajudar esses 

educandos – mais uma daquelas regras pedagógicas inúteis e sem fundamento empírico. 

Se eu tivesse prestado mais atenção, teria sofrido um pouco menos. 

 Enquanto eu folheava o carômetro104 dos educandos do segundo ano do ensino 

médio, uma educadora muito simpática veio conversar comigo. Os estudantes a 

apelidaram carinhosamente de “Tesourinho”. Ela me perguntou: “Você está com a lista 

do segundo B? Quantos alunos tem? Eles prometem ser uma classe muito complicada”. 

Eu respondi que havia trinta alunos. Ela olhou para mim e disse: “Então nós temos que 

ter cuidado com o trigésimo primeiro. Os mais novos não conseguem ver, mas o dessa 

classe é terrível”. Uma outra educadora também concordou. Eu achei muito cômico, pois 

eu achava que aquelas senhoras simpáticas estavam falando sobre fantasmas. 

 Recordei sua advertência, no meu segundo ano de experiência enquanto educador, 

ao ministrar um curso de mídia para jovens. Uma coordenadora experiente, que já era 

aposentada, me passou a lista de educandos e me disse: “Os vinte e cinco alunos são 

chatos, mas comportados. É o vigésimo sexto que causa problemas”. Na lista eu vi que 

só tinha vinte e cinco, então perguntei quem era o vigésimo sexto. Ela respondeu que era 

a “classe”, porém não falou mais sobre o assunto. 

 Eu só entendi que a classe se tornava uma “pessoa” com identidade e 

personalidade, acima das singularidades pessoais de seus membros, ao longo de minha 

                                                            
103 Provérbio Latino: Nada surge do nada. 
104 Carômetro é uma lista de educandos contendo fotos de seus rostos. 



204 
 

experiência como educador. Três pessoas tímidas podem formar um grupo extrovertido, 

uma classe de estudiosos nerds pode formar um grupo de bardeneiros. Uma classe, 

quando se constitui, nem sempre reflete as personalidades dos seus membros. 

 Esse fenômeno foi identificado por Winnicott em suas experiências clínicas. 

Quando o psicanalista se mostra capaz de sustentar (holding) a interioridade do seu 

paciente, as falhas de seu Self, o consultório se torna um espaço potencial – em outras 

palavras, quando aquele ambiente se torna uma área intermediária da experiência capaz 

de promover um diálogo entre a realidade e a fantasia, as subjetividades do paciente e do 

analista formam um terceiro sujeito que Winnicott chamou de terceiro analítico 

(WINNICOTT, 1975). A análise não feita mais pelo analista ou pelo analisando, mas 

pelas trocas intersubjetivas que formam uma terceira entidade. 

 O psicanalista René Käes se utilizou das teorias winnicottianas sobre a 

intersubjetividade para elaborar suas teorias psicanalíticas sobre os grupos sociais. Em 

seu clássico livro A polifonia do sonho ([2002] 2004) ele propõe uma revisão das teorias 

freudianas sobre o sonho, atentando para a construção social e intersubjetiva tanto do 

consciente quanto do inconsciente.  Se nos constituímos através do olhar do outro, como 

afirmam Winnicott, Honneth e Hegel, então nosso inconsciente está necessariamente 

ligado ao que ele chama de aparelho psíquico do vínculo, que opera simultaneamente 

tanto o sujeito do inconsciente quanto o sujeito do grupo (2004). 

Em meus primeiros estudos, a concepção desse espaço foi correlativa à 

de um aparelho psíquico grupal, cujo trabalho consiste em construir, 

conter e transformar a realidade psíquica do grupo e apoiar a construção 

dos aparelhos psíquicos singulares. Nessa construção, as propriedades 

estruturais e funcionais das fantasias originárias, dos complexos 

familiares, das imagos e da imagem do corpo são particularmente 

exigidas. Esses “grupos internos” são os organizadores inconscientes 

do espaço psíquico comum e compartilhado do grupo. Essa perspectiva 

foi progressivamente se ampliando para formar a base do modelo de um 

aparelho psíquico do vínculo, cujas fórmulas são declinadas do grupo, 

na família, no casal e nos conjuntos institucionais (KÄES, 2004, p. 61). 

 

Winnicott percebeu o impacto do inconsciente da mãe, do pai e dos colegas de 

escola na formação dos Selfs individuais e nos transtornos psíquicos. Quando analisou o 

comportamento de crianças em creches e grupos escolares, ele constatou as relações 

tênues entre o sujeito e o grupo:  

Esperamos que o indivíduo sadio seja capaz de identificar-se com 

grupos cada vez mais amplos sem uma perda de noção do Self e de sua 

espontaneidade. Se o grupo é muito extenso, o indivíduo perde contato; 

se é muito estreito, perde seu sentido de cidadania (2005, p. 214).  
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Para Winnicott, é na mediação entre o Self pessoal e o Self coletivo que surge o 

potencial criativo. 

Pode-se dizer que o adulto maduro é capaz de identificar-se a 

agrupamentos ou instituições sociais em perder o sentido da 

continuidade pessoal e sem sacrificar-se em demasia seus impulsos 

espontâneos; isto é uma das raízes da criatividade (2005, p. 137). 

 

As observações de Winnicott abriram 

caminho para o enorme salto na psicanálise 

feito por Käes. Ele identificou que tanto os 

casais como os grupos estão ligados por um 

vínculo psíquico capaz de criar um Self próprio 

do casal ou do grupo. Este vínculo possibilita 

que haja um contato que transcenda o nível da 

consciência, incluindo neste processo uma 

troca de conteúdos preconscientes e inconscientes nas relações do espaço transicional em 

que se encontram.  

Assim como os casais têm amigos que são somente do casal, geralmente desfeitos 

em um eventual divórcio, os grupos têm amizades, predileções e gostos que pertencem 

ao Self do grupo e que perdem sua força ou sentido fora dele. O aparelho psíquico é capaz 

de se vincular aos membros de um grupo para constituir uma identidade própria – um 

terceiro, nas palavras de Winnicott. 

 Em uma classe de educandos, podemos notar a criação de uma entidade abstrata, 

a Self de um educando transicional – eu o chamo de terceiro educando – constituído pelos 

vínculos inconscientes dos seus membros, seus medos, esperanças e desejos. Esse Self 

vincular que gera esse terceiro educando se torna mais forte à medida que os processos 

de eticidade o faz compartilhar valores e criar vínculos de solidariedade dentro da 

instituição escolar. 

 

4.5.1 Solidariedade e eticidade 

 Hegel percebeu a importância dos agrupamentos na formação da eticidade, 

sobretudo o papel da família e da escola. Assim como as pessoas tendem a defender seus 

familiares por conta dos fortes vínculos culturais e afetivos, os educandos tendem a 

defender seus amigos em brigas, seus colegas de classe nas competições internas e a 

escola nas competições externas por meio da solidariedade.  

Käes, A polifonia do sonho (2004), p. 103. 
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Desta forma, a escola compartilha com a família a vida dos jovens, é 

sumamente importante que não se coloque empecilhos nesta relação, 

que uma não questione a autoridade e a solidariedade da outra, mas sim 

apoie e trabalhe em conjunto para se alcançar um fim comum. (HEGEL, 

1991, p. 108). 

 

A educação enquanto Bildung prepara os jovens para fortalecer seus vínculos 

afetivos solidários em grupos sociais cada vez mais numerosos e complexos: grupos de 

esporte, jogos, religião, faculdade, trabalho, cidade até criar a solidariedade com grupos 

mais abstratos como pátria ou nação. A preocupação manifesta nos escritos pedagógicos 

de Hegel é criar uma instituição escolar capaz de operar simultaneamente a Bildung e a 

Erziehung, propiciando maiores vínculos de eticidade entre os jovens e seus iguais, seu 

povo e sem tempo (HEGEL, 1991). 

É muito incomum nos debates modernos ou contemporâneos discutir o papel da 

solidariedade nas reflexões sobre ética. Os filósofos gregos tinham mais afinidade com 

esse tema, pois os platônicos e aristotélicos concebiam o ser humano como um animal 

social. As discussões mais importantes geravam em torno de virtudes sociais como a 

justiça, a amizade, a coragem frente ao coletivo, a educação, a administração da polis, 

entre outros temas de impacto social. Na modernidade, as preocupações costumavam se 

voltar para as necessidades dos indivíduos: seus medos, interesses, desejos, egoísmos, 

amores e outros afetos cotidianos que se tornaram temas importantes para Maquiavel, 

Descartes, Hobbes, Espinosa, Locke, Montesquieu, Hume, Kant, Adam Smith e muitos 

outros pensadores desse período. 

O pensamento contemporâneo após Hegel iniciou um resgate do ser humano 

enquanto animal social, competindo diretamente com as noções individualistas do 

pensamento moderno. Marx e Engels dedicaram um livro ao processo de solidariedade 

da classe trabalhadora, O Manifesto Comunista ([1848] 2011), no qual eles pedem a 

adesão do proletariado na luta contra a exploração da burguesia. Os movimentos 

filosóficos éticos mais importantes no final do século XIX e início do século XX, como 

o idealismo alemão, o nazifascismo, o sionismo e o existencialismo cristão também 

estruturam seus temas baseados no engajamento solidário em torno de valores.  

O retorno de Honneth ao tema da solidariedade remonta à concepção hegeliana, 

ou seja, dentro das estruturas sociais de reconhecimento intersubjetivo após alcançar o 

amor e o direito. Porém, ao contrário de Hegel, ele não resumiu o movimento às 

necessidades de um vínculo patriótico ou nacionalista. Nem definiu como “verdadeira 
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solidariedade” os vínculos da classe trabalhadora, como defendiam Engels e Marx. 

Honneth demarcou uma separação entre ética e política, conceituando a solidariedade 

como um fenômeno recorrente nos diversos relacionamentos. Na luta pelo 

reconhecimento, os vínculos de solidariedade surgem quando há valores intersubjetivos 

partilhados entre os membros, podendo abranger conflitos raciais, de gênero (feministas, 

LGBT), religiosos, econômicos, regionais e inúmeros outros que não se limitam a 

problemas de ordem política, econômica ou de gênero. 

[...] um padrão de reconhecimento dessa espécie só é possível de 

maneira adequada quando a existência de um horizonte de valores 

intersubjetivos partilhado é introduzido como seu pressuposto; pois o 

Ego e o Alter só podem se estimar mutuamente como pessoas 

individualizadas sob a condição de partilharem a orientação pelos 

valores objetivos que lhes sinalizem reciprocamente o significado ou a 

contribuição de suas propriedades pessoas para a vida do respectivo 

outro (HONNETH, 2003, p. 198-199). 

 

A solidariedade, enquanto instância de engajamento social, repousa em um espaço 

potencial em termos winnicottianos, facilitando o trânsito de subjetividades entre os 

membros do grupo. Eu já analisei a sala de aula como transição para o mundo lúdico na 

perspectiva de Huizinga (1971), enxergando nas estruturas culturais as brincadeiras que 

povoam as imaginações de adultos e crianças. Nesse espaço potencial onde a brincadeira 

acontece, ocorrem os primeiros vínculos sociais de amor, direito e da solidariedade em 

especial. Na sala de aula ou no pátio surgem as trocas de experiências emocionais, as 

identificações, empatias e antipatias. Grupos se unem para compartilhar interesses ou para 

evitar a solidão. Winnicott conseguiu observar com clareza esse fenômeno: 

Tal como alguns adultos fazem amigos e inimigos facilmente no 

trabalho, enquanto outros podem sentar-se numa casa de pensão durante 

anos e nada mais fazer senão cogitar por que será que ninguém parece 

dar-se conta deles assim, as crianças fazem também amigos e inimigos 

durante as brincadeiras, ao passo que não lhes é fácil consegui-los fora 

disso. A brincadeira fornece uma organização para a iniciação de 

relações emocionais e assim propicia o desenvolvimento de contatos 

sociais (2008, p. 163). 

 

Essa organização que inicia as relações solidárias fora do ambiente familiar tem 

no espaço escolar seu desdobramento. Analisando Hegel e Winnicott podemos deduzir 

que os valores morais são as estruturas que fundamentam as relações de solidariedade. 

Um grupo se forma com valores e objetivos em comum, características que são 

culturalmente compartilhadas pelos seus membros durante suas trajetórias sociais. 
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Honneth percebeu a importância da solidariedade no processo de eticidade ao 

tratar da estrutura valorativa. Ele também assinalou sua importância em relação ao 

reconhecimento jurídico, pois os grupos sociais possuem vínculos de autoestima que 

regulam melhor as relações do que regras ou leis. O crime organizado, por exemplo, 

possui relacionamentos solidários baseados em fortes vínculos aos valores éticos e é 

alheio ao sistema jurídico – a promessa feita entre criminosos vale mais do que um 

contrato assinado. Esses fenômenos acontecem porque a honra de uma pessoa é muito 

mais importante dentro de qualquer sociedade. Para Honneth, 

[...] o termo “honra” designa em sociedades articuladas em estamentos 

a medida relativa de reputação social que uma pessoa é capaz de 

adquirir quando consegue cumprir habitualmente expectativas coletivas 

de comportamento atadas “eticamente” ao status social (2003, p. 201). 

 

Os pensadores atomistas se baseiam em Hobbes para conceituar a honra:  

A manifestação do valor que mutuamente nos atribuímos é o que 

vulgarmente se chama honra e desonra. Atribuir a um homem um alto 

valor é honrá-lo, e um baixo valor é desonrá-lo (2000, p. 84).  

 

A ideia da honra como valor público de um homem condiz com nossa percepção 

do homem socializado, porém seu sentido individualista contradiz os princípios da 

eticidade.  

Quando Hobbes afirma: “Mas neste caso alto e baixo devem ser entendidos em 

comparação com o valor que cada homem se atribui a si próprio” (2000, p. 84), ele 

pressupõe que as pessoas podem controlar sua própria imagem pública – ou seja, que 

independe de dados culturais como classe social, traços raciais, gênero ou capital 

relacional de sua família para que as outras pessoas possam valorá-lo como pretende. 

Nossa subjetividade é socialmente construída pelo olhar alheio, se situa na alteridade, nos 

discursos externos à nossa razão, delimitada pela cultura e pelo período histórico 

(HEGEL, 1991; VYGOTSKY, 1994; WINNICOTT, 1983; HONNETH, 2003).  

A estima social que estrutura a solidariedade reflete diretamente nas questões 

referentes à honra, pois a reputação social de um membro está intimamente ligada aos 

valores que defende e as suas atitudes perante o grupo. A solidariedade está intimamente 

ligada aos objetivos éticos que aproximam seus membros. 

Mas, se a estima social é determinada por concepções de objetivos 

éticos que predominam numa sociedade, as formas que ela pode 

assumir são uma grandeza não menos variável historicamente do que as 

do reconhecimento jurídico (HONNETH, 2003, p. 200). 
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4.5.2 Em espaços solidários tudo flui 

Quando os educadores e educandos têm clareza dos valores que serão respeitados, 

e há por parte do educador uma preocupação de ouvir seus educandos e reconhecê-los, 

cria-se um espaço solidário que possibilita as aulas fluírem melhor. Os conteúdos 

pedagógicos são administrados normalmente e a disposição para o ensino se mantém alta. 

À medida que as relações se consolidam positivamente, que todos se sentem mais à 

vontade – as distrações tendem a diminuir, não há receios sobre como se deve dirigir à 

classe, nem medo das avaliações (trabalhos, provas etc.) e o tempo passa rapidamente. 

Essas sensações que tanto os educadores experientes quanto os educandos descrevem 

foram classificadas pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi como experiência de fluir. 

Quando os educadores se sentem motivados pelo olhar animado do educando, sua aula 

“flui”. 

A experiência de fluir era descrita em termos quase idênticos fosse qual 

fosse a atividade que a produzia. Atletas, artistas, místicos religiosos, 

cientistas e trabalhadores comuns descreviam suas experiências mais 

significantes com palavras muito parecidas (CSIKSZENTMIHALYI, 

1998, p. 139). 

 

John e Romilda relataram não se preocuparem em preparar aulas. Eles afirmam 

terem adquirido um certo “hábito”105 de dar aula e que escolhem somente um tema para 

ser trabalhado e uma estratégia (10 minutos de fala, um vídeo, uso de uma página do 

material didático, uma matéria de jornal, entre outros) e depois deixam a “aula rolar”. 

Com uma média de trinta e cinco minutos úteis de aula – subtraindo o tempo de arrumar 

a sala, a chamada, o registro de matéria ou atividade na lousa e outros eventuais 

imprevistos –, não há tempo hábil para passar muita informação ou inventar atividades 

que envolvam os mais de 40 educandos em sala. 

Quando John recebeu os educandos enviados pela Secretaria da Educação no meio 

do bimestre, nós conversamos sobre os impactos no planejamento das suas aulas na 

semana seguinte106. Ele disse que não perdia muito tempo planejando uma aula, pois há 

somente três conteúdos para desenvolver na semana: primeiros, segundos e terceiros anos 

do ensino médio. Com exceção de uma classe de primeiro que foi criada só com os 

                                                            
105 No capítulo 2, discorremos sobre o conceito de habitus nas teorias de Aristóteles e Bourdieu como uma 

disposição corporal socialmente adquirida pelo exercício constante de uma atividade. O artigo de Marilda 

Silva descreve com detalhes esse habitus professoral que torna as estratégias pedagógicas tão naturais que 

dispensam maior atenção ou reflexão por parte do educador (SILVA, 2005). 
106 No dia 28/3/2014, o clima na escola estava menos tenso. Foi possível conversar com John na sala dos 

professores, antes de entrarmos em sala. 
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estudantes novos, cada série estava no mesmo nível. Ele disse que pensava em uma 

habilidade, naquela semana ele queria trabalhar com os primeiros anos listening e 

speaking o uso correto do Do, Does, Did, Will e Would. Ele então selecionou um trecho 

de dez minutos da primeira temporada do American Horror Story (a maioria dos 

educandos colocou no questionário que assistia a série pela Band, internet ou canal pago) 

e, a partir daquele recorte, com discursos no passado, presente e futuro, a aula estava 

pronta. A classe poderia treinar o uso desses verbos, pedir ajuda com os verbos irregulares 

mais comuns ou ainda treinar outras situações utilizando aquele conhecimento. Ele não 

sabia como a aula iria terminar; seu objetivo era somente fazê-los escutar e reproduzir o 

verbo to do em situações comuns. Ele afirma que, quando os educandos demandam, a 

aula flui melhor, mesmo diante do ineditismo inerente a esse tipo de aula. Essa situação 

que John relata se enquadra em um estado psicológico de fluir que transcende, sem 

excluir, as estruturas introjetadas do habitus professoral. A psicologia de 

Csikszentmihalyi analisa este estado emocional do educador: 

[...] no fluir sabemos sempre o que temos de fazer. O músico sabe que 

notas tocar para continuar, o alpinista sabe quais os movimentos deve 

fazer. Quando um trabalho é agradável, também possui metas claras: o 

cirurgião é consciente de como deve realizar a incisão em cada 

momento; o campesino tem um plano sobre como levar a cabo a 

plantação (1998, p. 139). 

 

Romilda também relata semelhante sensação quando está em sala de aula. Por esse 

motivo abriu mão de seguir a carreira de diretora para “fazer aquilo que eu gosto muito 

de fazer”107. Ela relata que, mesmo gostando do que faz, a docência traz muitos desgastes 

físicos e emocionais. Também cogita que se tivesse filhos e gastos de outras naturezas 

provavelmente estaria desanimada com a sala de aula e já teria se aposentado antes, como 

fizeram outras colegas que conheceu. 

Assim como John em suas aulas, Romilda trata somente de um tema ou conceito. 

Ela elabora dez minutos de explicações, abre para a fala dos educandos, e no final passa 

os exercícios de fixação para o educando “fazer em casa” – ela sabe que eles não fazem 

tudo e que, durante a chamada da próxima aula, eles ficarão em silêncio terminando a 

lição para receber o carimbo no caderno. 

Quando Romilda leciona um novo conteúdo e o aproxima da realidade dos 

educandos, incentivando-os a participar, as aulas passam a ter uma vida própria. Nesse 

                                                            
107 Esta entrevista foi concedida em 14/4/2014. 
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momento ela se assemelha a John, deixando fluir um terceiro educador distinto da figura 

da educadora, ou dos educandos, mas uma entidade própria que cria aquelas aulas. Assim 

como os processos de solidariedade podem criar um terceiro educando em uma classe, 

podemos enxergar com clareza essa figura do terceiro educador na sala de aula, um ser 

transicional formado pela interioridade do educador e dos educandos. É nesse momento 

que as aulas fazem sentido, que ambos perdem a noção do tempo, pois o tempo e o espaço 

se tornaram uma realidade subjetiva nas relações intersubjetivas. 

Quando Romilda e a classe se entregam ao processo de ensino-aprendizagem 

nesse nível, podemos dizer que o conhecimento não foi transmitido, mas criado em uma 

vivência singular. Uma aula sobre geopolítica na qual todos participam, fazem piadas e 

brincam sobre o tema, em um estado de terceiro educador, não pode ser criada ou 

planejada pelo educador. É um produto colaborativo, constituído de várias subjetividades, 

de curiosidades e saberes pessoais capazes da darem um sentido próprio ao tema. Uma 

aula que flui para Csikszentmihalyi é um viver criativo para Winnicott. 

Em uma aula em que tudo flui, em que educadores e educandos estão em um 

processo de solidariedade e transicionalidade, ocorre um paradoxo: apesar da simbiose 

psíquica produzida pelos vínculos (uma experiência intersubjetiva, cultural, que extrapola 

o ego), todos se sentem vivos em sua interioridade (o ego se sente onipotente na 

experiência criativa). Cada piada, silêncio, riso ou pergunta que contribui com a aula é 

sentido como uma conquista pessoal. 

Seja qual for a definição a que cheguemos, ela deve incluir a ideia de 

que a vida vale a pena – ou não – ser vivida, a pondo de a criatividade 

ser – ou não – uma parte da experiência de vida de cada um. Para ser 

criativa, uma pessoa tem que existir, e ter um sentimento de existência 

do ser, indica que aquele que é está vivo. Pode ser que o impulso esteja 

em repouso; mas, quando a palavra “fazer” pode ser usada com 

propriedade, já existe criatividade (2005c, p. 23). 

 

 Presenciei várias ocasiões nas quais esses educadores transformaram suas aulas 

em um estado de fluxo, totalmente criativo, com participação desta figura do terceiro 

educando. Elas são feitas com palavras, gestos, sorrisos e tons de voz que não é possível 

descrever com a precisão que essa sincronia exige. Nem existe a possibilidade de se 

reproduzir os afetos sentidos, mesmo sendo uma experiência cultural inserida em uma 

estrutura com o mínimo de racionalidade. Mas o leitor sabe do que se refere, pois já 

vivenciou esta situação/sensação como educador ou como educando. 
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4.5.3 O lugar da criatividade 

 Quando John e Romilda entregam a condução da aula aos seus educandos, 

ocorrem piadas, brincadeiras com o educador, perguntas que podem ou não estar 

diretamente relacionadas com o tema da aula. O reconhecimento afetivo que confere 

legitimidade ao gesto do educando, a confiança de poder se manifestar sem se ser violado 

em sua integridade física e emocional foram cultivados desde o primeiro dia de aula e 

perduraram durante as demais semanas de convívio. No fluir de uma boa aula, há um 

limite muito tênue entre o mundo objetivo, culturalmente estruturado e compartilhado, e 

o mundo onírico da subjetividade – isso causa um paradoxo winnicottiano, pois não se 

pode dizer ao certo onde começa o conteúdo e onde termina a diversão. 

É no brincar, e talvez apenas no brincar, que a criança ou o adulto fruem 

sua liberdade de criação. Essa importante característica do brincar será 

examinada aqui como desenvolvimento de conceito de fenômenos 

transicionais e leva em conta também um paradoxo que precisa ser 

aceito, tolerado e não solucionado – e é o que constitui a parte mais 

difícil da teoria do objeto transicional (WINNICOTT, 1975, p. 79). 

 

 Os educadores em início de carreira são pouco flexíveis e obsessivos. Eles 

acreditam que uma boa aula deve ser planejada em detalhes, rica em informação e que 

sua execução se assemelhe às expectativas geradas no planejamento, como reza a cartilha 

da maioria dos cursos de licenciatura. O resultado dessa postura é o fracasso na condução 

da aula e a frustração do docente. Tanto Sônia quanto Gabriel se tornaram vítimas de um 

círculo vicioso: eles inicialmente não permitem a participação dos educandos, ocorrem 

conflitos em suas aulas e, como reação, eles se fecham na própria interioridade. O medo 

de se abrir aos educandos aumenta e a criatividade de ambas as partes ficam reclusas. 

Quanto mais se elimina a espontaneidade ou a fluidez na condução de uma aula, pior é o 

engajamento dos educandos com o conteúdo. 

É através da apercepção criativa, mais do que qualquer outra coisa, que 

o indivíduo sente que a vida é digna de ser vivida. Em contraste, existe 

um relacionamento de submissão com a realidade externa, onde o 

mundo em todos os seus pormenores é reconhecido apenas como algo 

que nada importa e de que não vale a pena viver a vida. Muitos 

indivíduos experimentam suficientemente o viver criativo para 

reconhecer, de maneira tantalizante, a forma não criativa pela qual estão 

vivendo, como se estivessem presos à criatividade de outrem, ou de uma 

máquina (WINNICOTT, 1975, p. 95). 

 

 Essa relação entre liberdade, adaptação e fluidez de viver é o que aproxima as 

teorias sobre a criatividade da psicanálise de Winnicott e a psicologia positiva de 
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Csikszentmihalyi. Segundo Cleuza Sakamoto, existe uma “relação de proximidade 

conceitual entre Winnicott e Csikszentmihalyi quando ambos abordam a criatividade 

como elemento emergente de uma situação de relacionamento entre o ‘ser’ e o ‘mundo’” 

(2012, p. 26). Os educadores experientes que pesquisei se preocupam em se relacionar 

bem com os educandos: memorizam seus nomes, apelidos, trajetórias sociais, gostos, 

amizades e informações sobre os seus pais. Eles não são bravos ao ponto de causar uma 

antipatia, nem tão permissivos, pois evitam dar um excesso de liberdade que atrapalhe 

suas aulas. Eles conseguem inovar no dia a dia, com o apoio dos estudantes, gerando um 

clima que os motiva a darem seu melhor. 

A criatividade supõe a produção de novidade. O processo de 

descobrimento que supõe criar algo novo parece ser uma das atividades 

mais agradáveis as quais podem dedicar-se os seres humanos. De fato, 

é fácil reconhecer as características do fluir nos relatos de nossos 

entrevistados, quando descobrem o que sentem ao fazer o tipo de coisa 

que fazem (CSIKSZENTMIHALYI, 1998, p. 139). 

 

4.5.4 Os DVDs feitos para John 

 Desde o primeiro dia de aula o educador John disse que sua média seria composta 

por três notas: prova, visto em caderno e um trabalho que, no primeiro bimestre, consiste 

em fazer uma capa de DVD. John usa essa estratégia de avaliação todo o ano, assim como 

o último trabalho do bimestre que consiste na gravação de um vídeo de 5 minutos com 

diálogos em inglês. Os vistos nos cadernos são permanentes e ajudam a controlar os 

educandos através de atividades em sala quando ele precisa sair ou fazer chamada. As 

provas, com partes escrita e de múltipla escolha, foram aplicadas no começo da semana. 

O trabalho sobre capas de DVD tem orientação no decorrer do semestre, muitas vezes 

nos últimos minutos de aula. 

 No dia 28/3/2014, o educador dedicou metade da aula para analisar o andamento 

dos trabalhos, os textos, oferecer informações e dicas importantes. Ele iria recolher os 

trabalhos na semana seguinte. As capas foram concebidas por pequenos grupos de três 

educandos. Apesar dos problemas da semana anterior, o ambiente estava descontraído, 

animado. Aquela classe também ficou lotada com 45 estudantes, porém os educandos 

incluídos eram remanejamento da da escola que fechou algumas salas e, 

consequentemente, se desfez de algumas classes. 

O educador olhava o andamento dos trabalhos, apontando os problemas no texto 

em inglês e na diagramação da capa/contracapa. Ele utilizou uma capa de DVD que ele 

trouxe para estabelecer comparações e ensinou a utilizar o Internet Movie Database 
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(IMDb) para estudarem o estilo de texto apresentado na apresentação da obra e as 

informações mais relevantes que devem constar em cada gênero. 

Um grupo de educandos que sentam no fundo se dirigiu ao educador com uma 

capa de DVD com um pênis e uma vagina em penetração. Eles alegaram que sua proposta 

era fazer um filme pornográfico e uma parte da classe ria da situação. John manteve a 

calma durante toda a situação. Segue relato: 

 

 

1° E.M. – 28/3/14   

John (J): O que é isso? 

Educando (E): É um filme pornô. O senhor disse que o tema era livre. 

J: Sim. Podem fazer a capa do filme que quiserem. Não vejo problemas. 

Eu perguntei que porcaria é essa que vocês me entregaram. 

E: É a nossa capa. O que tem de errado nela? 

J: Primeiro o título, “Punching a brand new naughty”. O que é isso? 

E: É como traduzimos “Socando a novinha safada”. 

J: Primeiro, esse título não serviria nem para um filme em português. 

Parece a discrição de uma cena e não de um filme. Segundo, “socar” e 

“novinha” são gírias brasileiras e não têm correspondente exato em 

inglês. É preciso achar gírias similares. Aposto que vocês pegaram esse 

título tosco e colocaram no Google Translator. Vacilo. Quando eu disse 

que o tema era livre eu também falei que vocês tinham que ter 

familiaridade com o tema, e vocês não têm. Vocês não sabem nada de sexo 

e pornô. 

E: Tá nos tirando professor? 

J: Com licença classe, nesta sala tão bacana deve ter gente descolada em 

sexo. Alguém saberia mostrar aos colegas uma tradução possível para as 

gírias “socando” e “novinha”? 

A classe começou a rir e alguns estudantes levantaram a mão. O educador 

escolheu um educando mais participativo. 

Wellington: Teacher, podemos traduzir “socar” pelo famoso “fuck”. O 

“novinha” pode ter várias traduções possíveis, como “young” ou “girl”. 

Mas no linguajar dos filmes pornôs eles utilizam “teen”. 

J: Obrigado Wellington. Seus colegas “cabaços” agradecem. [a classe 

voltou a rir]. Eu li essa contracapa com a sinopse e não entendi 

absolutamente nada. Tem palavras aleatórias e sem sentido. Vi que tem a 

palavra “clown” que significa “palhaço” perto de uma palavra “hair”. 

Acho que vocês tentaram escrever “descabelar o palhaço” para se referir 

a masturbação [a classe voltou a rir]. Se fosse um filme de comédia talvez 

faria mais sentido. Veja só que situação, três adolescentes, um deles se diz 

“funkeiro MC”, não sabem gírias em inglês nem para “bater uma”, 

lamentável. 

Os três educandos ficaram encabulados enquanto a classe ria. 

J: E esse desenho na capa? Um pênis e uma vagina. Além de pouco 

criativo, ele reflete uma falta de imaginação sobre as relações sexuais. 

Vocês três sabem qual o problema desta capa? Por que ela é 

comercialmente inviável? 
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E: A gente troca. 

J: Essa não é a resposta que eu pedi. Vocês não têm conhecimento de sexo 

e pornografia para entenderem como deve ser uma capa de filme desse 

gênero. Vejam a Ana. Crente, boa aluna e totalmente envergonhada por 

causa da capa de vocês. Querem ver como ela sabe como deve ser uma 

capa de filme pornô? Ana, desculpe-me por incomodá-la. Você pode 

explicar para esses três porque essa capa é inviável? 

Ana: Eu acho nojenta e muito pervertida. Estou muito chateada com o que 

vocês fizeram. Uma capa de filme pornô não pode ter órgãos sexuais na 

capa porque não teria visibilidade nas lojas ou nas bancas de jornal. 

Material contendo sexo explícito não pode ficar ao alcance das crianças. 

O dono da banca de jornal teria que esconder e não conseguira vender. 

Vocês realmente não entendem nada do assunto. [a classe voltou a rir]. 

E: Cala a boca sua recalcada [um dos educandos se dirigindo a Ana].  

J: Foi eu quem pediu para ela falar. Você está querendo me calar? 

Uma outra educanda se levantou e tomou a palavra: “O que vocês fizeram 

é ridículo. Por que uma menina que transa é safada? Com essa 

mentalidade eu tenho certeza que vocês nunca transaram, pois uma 

mulher que gosta de sexo jamais será seduzida por alguém que pensa que 

ela é uma safada ou puta. Até prostituta se recusa a fazer sexo com otários 

como vocês.” 

Toda a classe se levantou para aplaudi-la e os três educandos ficaram 

nervosos. 

J: Quem desenha e escreve o que quer, escuta o que não quer. Se vocês 

querem fazer a capa de um filme pornô, sem problemas. Porém, vocês 

devem fazer isso muito bem-feito para não passarem vexame. É preciso 

pensar nos outros quando escolherem o título, a imagem e o texto. 

Procurem na internet capas de filmes pornográficos e refaçam a de vocês. 

E nem pensem em plagiar, pois eu vou descobrir, dar zero e mostrar o 

plágio para os seus pais. Voltem para a carteira e façam um novo trabalho 

para a próxima semana. 
 

Este fenômeno é representativo quando tratamos de solidariedade, fluidez e 

criatividade. Diante da provocação dos três educandos, John entrou no jogo, mantendo 

sua postura como educador. A confiança do docente nessa situação advém de um longo 

trabalho de relacionamento com os educandos. Quando ele precisou da classe, ela ajudou 

a repreender os três educandos. 

Comparando seu comportamento com o da educadora Sônia no primeiro dia de 

aula, quando ela entrou em conflito com uma educanda que escreveu desejar ser uma 

prostituta, notamos as diferenças na condução dos conflitos. John foi extremamente 

criativo ao lidar com aquela situação, aceitando a semiótica pornografia para constranger 

o complexo machista daqueles estudantes – o orgulho em exibir a sexualidade para os 

colegas terminou em constrangimento. 
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O primeiro ganho pedagógico obtido por John foi ensinar sobre gírias e os 

problemas decorrentes da tradução literal do idioma. Ficou claro que questões culturais 

são importantes não só para se traduzir uma mensagem, mas também para entender seu 

conteúdo. Ele explicou que a linguagem erótica e pornográfica, pela sua história de 

repressão, desenvolveu uma cultura com elementos lúdicos que exige do interlocutor 

maior atenção e malícia com o idioma. Os educandos notaram que essas nuances não 

podem ser entendidas com uma tradução literal dos discursos, baseada somente nos 

dicionários ou em aplicativos de tradução do Google. 

O segundo ganho aparece nos discursos de Ana e de sua colega de classe quando 

tiveram a chance de relatar seus sentimentos de desrespeito em relação ao trabalho, 

colocando uma importante questão sobre as linguagens preconceituosas utilizadas para 

tratar da sexualidade feminina. 

No dia de entrega dos trabalhos, esses três educandos que apresentaram um 

projeto pornográfico entregaram uma capa de DVD sobre bailes funks. Não tinha 

conotação sexual e não utilizava gírias no título e no texto. Eles não permitiram tirar uma 

foto do trabalho para a pesquisa. 

As aulas de John, além de criativas, motivaram muitos estudantes a expressar sua 

subjetividade e criatividade. Eu vi muitos trabalhos bonitos e bem escritos em inglês. 

Muitos deles não se sentiram seguros o suficiente para permitir uma foto de suas capas. 
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Reuni alguns trabalhos do primeiro e segundo ano com permissão dos grupos. Os nomes 

e fotos foram graficamente borrados para preservar suas identidades. 

 

No trabalho “Ryse: son of Rome”, feito por educandos do segundo ano, 

percebemos que esses estudantes gostam de um jogo com o mesmo título desenvolvido 

para o console Xbox One. Eles se inspiraram em um outro filme temático, Gladiator 

(EUA/Reino Unido, 2000), para escreverem a sinopse do filme. 

Apesar da composição recatada da imagem e da sinopse, o jogo Ryse foi 

considerado pela crítica especializada como “extremamente violento”, contendo sangue, 

sadismo, amputações, execuções e estupros, sendo proibida sua venda para menores de 

18 anos. Percebemos que ocorreu uma elaboração criativa dos impulsos destrutivos dos 

estudantes, provavelmente relacionados com o clima hostil vivido na escola. 

 

Em “The Twins”, as educandas do segundo ano expressaram sua amizade se 

identificando como irmãs gêmeas separadas na maternidade. As imagens revelam 

comportamentos narcisistas, comunicando um sentimento compartilhado de baixa 

autoestima e insegurança. As palavras “stolen” (roubo/furto) e derivações de “mother” 

(maternity, motherhood) são recorrentes e possuem uma importância significativa no 
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texto. Segundo John, a diagramação dessa capa organizou bem imagens e textos, uma 

evolução em relação ao projeto apresentado na semana anterior. 

 

 

Em “Neighbors” os três educandos do primeiro ano experimentam sua 

manifestação criativa compondo à mão livre, sendo o único trabalho daquela classe que 

não foi diagramado no computador, recebendo elogios do educador e dos seus colegas. 

As personagens são retratadas em um tom sombrio e a casa está levemente inclinada para 

a direita. Na sinopse retratam um clima de suspense e desconfiança, tema muito recorrente 

nos trabalhos dos primeiros anos. Da perspectiva winnicottiana, podemos supor que os 

educandos se sentiram confiantes para manifestar sua desconfiança em relação à escola, 

um paradoxo que reflete as angústias em relação ao ambiente: novos na escola, novos 

colegas, dinâmica diferente, ambiente hostil à diversidade racial e de gênero, e uma longa 

jornada para chegar na escola.  

Outro tema muito comum nos primeiros e segundos anos foi a violência. A 

primeira capa analisada trata indiretamente este assunto, mas havia outros trabalhos nos 

quais cenas de agressão eram retratadas em imagens e palavras. O gesto criativo dos seus 

educandos possibilita reelaborar as suas dificuldades com os vínculos escolar. Essa 



219 
 

função psicológica já tinha sido descrita por Vigotiski: “do mesmo modo que, há muito 

tempo, as pessoas aprendem a expressar externamente seus afetos internos, as imagens 

da fantasia servem de expressão interna dos nossos sentimentos” (2009, p. 26). 

  

4.5.5 Os slides de Romilda 

 Em uma reunião pedagógica no final do segundo bimestre de 2015108, Romilda 

levou vários álbuns de fotos para a escola. Eu já tinha comunicado que iria agradecer os 

educadores e funcionários pelo acolhimento, anunciar o fim da pesquisa de campo e me 

despedir. Romilda também iria comunicar que deu entrada na aposentadoria na Secretaria 

de Educação, processo que poderia levar seis meses ou um ano para ser efetivado. 

 No final das discussões sobre o desempenho dos educandos e o fechamento de 

notas, a educadora fez questão de mostrar suas fotos. Havia poucas fotos do início de sua 

carreira, pois ela não tinha máquina de fotografar. A maioria dos registros era de 

formaturas, excursões e trabalhos de educandos. 

 Romilda mostra orgulhosa os trabalhos dos seus ex-educandos. Cartolinas bem 

elaboradas, decoração temática da sala, peças de teatro, tinha até foto de poemas. Ela 

vivia me contando sobre a ideia de pedir aos educandos apresentações em PowerPoint. 

Ela relara que em 2007 a bibliotecária e a diretora estavam desesperadas com os 

estudantes que utilizavam os computadores da “sala de informática”109. Segundo relato 

da diretora, as meninas vinham após a aula com shorts curtos e barriguinha de fora para 

colocar músicas de funk e dançarem e os meninos acessavam material pornográfico. 

Letícia e Romilda solicitaram um técnico do Estado para bloquear o acesso, porém em 

menos de dois dias os educandos burlaram a segurança e voltaram a assistir os conteúdos 

bloqueados. Letícia então pagou caro para um programador impedir o acesso, porém os 

estudantes utilizaram vídeos e fóruns de internet para driblar os mecanismos de censura. 

 A educadora colocou em prática uma outra estratégia – exigiu de todos os seus 

educandos trabalhos editados em MS Word® e apresentações em MS PowerPoint®. Os 

estudantes reclamaram, porém ela não cedeu. Os pais dos educandos marcaram uma 

reunião com a diretora para reclamar, argumentando que a maioria das famílias não 

possuíam computador ou impressora. Romilda fez uma intervenção rápida na reunião, 

com um breve discurso: “Se os seus filhos podem vir para a sala de informática depois 

                                                            
108 Essa reunião pedagógica ocorreu em um sábado, no dia 13/5/2015. 
109 Por sala de informática entende-se quatro computadores com mais de cinco anos de uso, um deles 

quebrado, que ficam dentro da biblioteca. 
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das aulas, se conseguem driblar os sistemas de segurança para assistir pornografia ou 

dançar funk, se conseguem utilizar as redes para promover encontros sexuais, então eles 

são capazes de se revezar nas máquinas e aprender a utilizar ferramentas importantes de 

trabalho como o Word e o PowerPoint. Sobre as impressões, os seus filhos podem pedir 

para a Solange imprimir os trabalhos na sala dos professores utilizando a minha cota. Já 

os slides do PowerPoint, esses não precisam imprimir. Está na hora de esses garotos 

assumirem as responsabilidades pelas suas ações. Eles vão ter que escolher se vão utilizar 

os computadores da escola para sexo ou para aprender uma nova ferramenta de trabalho”. 

 Os educadores ao redor disseram que os pais aplaudiram de pé o discurso de 

Romilda e que nunca mais ocorreu o uso indevido das máquinas. Letícia e Solange sempre 

agradecem à educadora e lamentam que a escola só tenha um projetor. É de comum 

acordo entre os educadores conceder prioridade total de uso deste equipamento à docente 

de geografia. 

 Em 2014, ela pediu para os educandos do primeiro ensino médio slides sobre as 

cidades e estados-sede da Copa do Mundo; para os estudantes do segundo, ela pediu slides 

sobre o conflito na Ucrânia; e, no terceiro, ela pediu slides sobre o mercado de trabalho. 

Os trabalhos dos primeiro e segundo anos são estipulados segundo a seguinte correlação: 

1º EM geografia física + assuntos midiáticos; 2º EM geopolítica + assuntos midiáticos; e 

3º EM mercado de trabalho e estudo (universidade ou técnico). 

 Escolhi um trabalho de educandos de terceiro ano para analisar. Segue: 
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 Esse grupo de educandos fez um breve levantamento de como funciona o mercado 

de trabalho, focando nas principais modalidades de atividades econômicas 

desempenhadas por pessoas físicas (trabalhadores registrados, autônomos, donos do 

próprio negócio, não remunerados e desempregados). Eles também se preocuparam em 

fornecer um panorama nacional da questão do emprego e trouxeram dados de 2013. A 

apresentação conseguiu transmitir todas as informações de maneira clara no tempo 

estipulado de 15 minutos e gerou perguntas sobre as inserções possíveis daqueles 

estudantes no mercado de trabalho, relacionando as teorias com a realidade, o que deixou 

a educadora satisfeita.  

Os slides do terceiro são, no geral, melhor diagramados do que os do primeiro e 

segundo ensino médio. Os educandos vão se aperfeiçoando no software a cada bimestre, 

tanto nos recursos tecnológicos do programa quanto na composição dos slides por meio 

das análises e dicas de Romilda. No terceiro ano, os slides têm um título, um texto curto 

para ajudar na apresentação e uma imagem que dialoga com o texto. 

Os slides do primeiro ensino médio geralmente são divididos em longos textos e 

imagens isoladas, tornando a apresentação mais cansativa. Graças às dicas da educadora, 

eles trabalharam os textos para que ficassem menores, mais objetivos e capazes de 

dialogar com as imagens. Os educandos do segundo ano conseguem apresentar slides 

mais equilibrados, como podemos ver neste trabalho sobre o conflito na Crimeia: 
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Romilda pede para os grupos se apresentarem e evita fazer críticas durante o 

processo para evitar inibições. Uma de suas preocupações é o exercício do olhar crítico 

dos educandos sobre as informações que selecionam na internet, especialmente as 

veiculadas nos meios de comunicação. Os educandos gostam quando ela desconstrói 

artigos de jornais e revistas utilizando os conceitos ensinados durante o bimestre. 

Uma outra estratégia de avaliação para os educandos do terceiro ano é a 

elaboração de um currículo de trabalho, sendo esta então solidária com suas necessidades. 

Nos últimos cinco minutos de aula, ela lê um currículo de um educando, aponta os erros, 

os pontos fracos, dá uma nota e manda-o refazer. Os vínculos afetivos são mais fortes 

nessas classes e as aulas fluem com mais tranquilidade e aproveitamento. 

 

4.5.6 Frustrações  

No final do primeiro e segundo bimestre, Sônia e Gabriel não conseguiram 

estabelecer vínculos com os educandos por não os reconhecerem nas esferas do amor e 

do direito. A concepção de educação introjetada por ambos, baseada na premissa do 

desenvolvimento intelectual como um processo individual, do exercício da cidadania 

como uma questão pessoal, de que o educador está no centro do processo de ensino-

aprendizagem, contribuiu para os seus problemas de relacionamento.  

A pesquisadora Rosa constatou essa dissonância entre um marco teórico que 

prioriza os vínculos sociais, como as teorias de Vigotski, Winnicott e Paulo Freire, e os 

discursos do senso comum sobre organização escolar: “apego à ordem e disciplina é a 

expressão estética da sociedade moderna que, respondendo às exigências de controle, 

quadriculou o espaço e o tempo da vida dos indivíduos” (ROSA, 1998, p. 92).  

Em alguns momentos os cursos de licenciatura, sem perceber, ajudam a 

disseminar uma ideologia atomista da educação, contribuindo com estratégias de 

dominação dos corpos e sabotando o surgimento de uma consciência de grupo ou de 

classe, na contramão do que defendem pensadores como Vigotski ou Paulo Freire. 

Mesmo na produção acadêmica, prioriza-se mais a análise do problema (sua divisão, 
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desmembramento) do que a síntese (junção, conexão, união). O campo da educação tende 

a recriar um espaço disciplinar foucaultiano. 

Cada indivíduo no seu lugar; em cada lugar um indivíduo. Evitar as 

distribuições por grupos, decompor as implantações coletivas; analisar 

as pluralidades confusas, maciças ou fugidias. O espaço disciplinar 

tende a se dividir em tantas parcelas quando corpos ou elementos há a 

repartir (FOUCAULT, 1994, p. 169). 

 

Os problemas não superados pelo mútuo reconhecimento inviabilizaram a maioria 

das aulas dos educadores inexperientes. Nas primeiras duas semanas ocorreram as 

principais discussões com os estudantes, depois os educandos começam a cabular aula, 

revezando a presença para serem informados de nota ou trabalho. Como resultado, os 

educandos não conseguem bom desempenho nas provas e não fazem os trabalhos 

solicitados pelos educadores.  

 Segundo relato de Sônia, no primeiro bimestre as classes de segundo ano ficaram 

com média cinco na prova escrita e zero no trabalho, pois nenhum educando ajudou a 

organizar ou indicou palestrantes para a feira das profissões (evento que ela organizou 

sozinha no anfiteatro, sendo que dois terços das classes não compareceram). Como Sônia 

não dava visto em cadernos, pois considerava uma perda de tempo, todos os estudantes 

dos segundos ficariam com média abaixo de cinco. Soube pela diretora que muitos 

educandos dela ficaram com problemas de notas, mas não todos. Ela reconsiderou a nota 

de alguns estudantes, mas não sei qual foi o critério utilizado. No segundo bimestre, ela 

decidiu tornar os seminários em classe um trabalho extra para a nota. No final do quarto 

bimestre de 2014 fui informado pela diretora que a educadora estava estressada e 

manifestou alguns problemas emocionais, apresentando um atestado médico solicitando 

afastamento de uma semana da sala de aula. 

 Gabriel também enfrentou problemas para fechar as notas dos educandos no 

primeiro bimestre. Sua prova consistiu em “complete”, com frases que estavam nos 

papéis que ele distribuía aos educandos. Havia questões como: “O sistema de agricultura 

no Brasil colonial era __________ e __________”; “No feudalismo a sociedade era 

dividida em três classes principais: __________, __________ e __________”. O 

educador me informou que a média de notas das classes era inferior a 5 e que muitos 

educandos não estavam com os cadernos completos. Seu trabalho extra, que consistia em 

uma pesquisa histórica sobre um tema trabalhado em sala, não foi entregue pela maioria 

dos educandos. Os poucos que entregaram, média de dois por classe, imprimiram um 
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artigo da Wikipédia – ele acabou aceitando por terem se preocupado em entregar o 

trabalho. Como as médias estavam muito baixas, podendo ocasionar problemas futuros 

com a diretoria de ensino e com os pais, ele resolveu dar notas de “bom comportamento” 

para alguns estudantes. 

Um outro fator importante sobre a relação desses educadores com as avaliações é 

o seu uso como instrumento de ameaça. Como exposto nos outros tópicos do capítulo 4, 

tanto Gabriel como Sônia falam em suas aulas dos métodos de avaliação (visto em 

caderno, provas e trabalhos) como instrumento de punição em eventuais situações de 

desordens ou problemas de comportamento. Era comum escutar frases como: “Parem de 

falar, pois isso vai cair na prova”, “Vocês que estão brincando, quero ver no dia da 

avaliação”, “Se não pararem eu vou apagar a lousa e passar visto nos cadernos”. 

Os discursos desses educadores sobre as avaliações, dentro e fora da sala de aula, 

reflete uma visão deste instrumento pedagógico como objeto de vingança – um misto de 

tortura e castigo para causar nos educandos medo e arrependimento. Além de esta ser 

uma estratégia eticamente questionável, pois as avaliações foram concebidas para 

registrar o nível de entendimento dos educandos sobre um conhecimento ensinado e não 

para materializar os desafetos do educador, os educandos sabem que eles não serão 

reprovados pelo sistema. A presença de analfabetos totais ou funcionais nas classes de 

ensino médio são uma prova contundente de que suas ameaças não irão se concretizar.  

Os trabalhos entregues a John e a Romilda não revelam somente um ato criativo 

de apropriação do conteúdo ensinado, mas eles são um “presente” para esses educadores 

com clara intensão de agradá-los. Porém, nos casos de Sônia e Gabriel, os educandos não 

desejam agradá-los ou ser por eles lembrados. Não estudar ou fazer os trabalhos é um tipo 

de não comunicação de resistência contra as violências psicológicas e simbólicas 

presentes nas aulas. 

No decorrer do ano letivo, Sônia continuou ministrando suas aulas na Escola 

Central. Gabriel teve uma nova crise psicológica, sendo diagnosticado como Síndrome de 

Burnout, e foi aconselhado por um psiquiatra a diminuir sua grade de trabalho pela metade 

– levando-o a pedir afastamento da Escola Amarela e optar por continuar lecionando em 

outra escola perto da residência de seus pais.  

Conforme abordado nos tópicos 4.3 e 4.4, os educadores experientes se 

esforçaram para garantir uma sensação geral de segurança ao evitar conflitos, 

humilhações e a “desordem improdutiva” que compromete as aulas, enquanto os 
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educadores inexperientes não se preocupam com essa situação. Os educadores 

experientes também buscam adequar os conteúdos ministrados com o universo cultural 

dos educandos, enquanto os inexperientes se preocupam com uma educação bancária 

promotora de uma suposta “cidadania” e “igualdade de oportunidade” em relação aos 

estudantes do ensino privado – fatores que explicam a ausência de criatividade na situação 

de ensino-aprendizagem.  

Existe em muitos um fracasso de confiança que restringe a capacidade 

lúdica, devido às limitações do espaço potencial; do mesmo modo, 

existe para muitos pobreza de brincadeiras e de vida cultural, porque, 

embora encontrem lugar para a erudição, houve um relativo fracasso 

por parte daqueles que, fazendo parte do mundo da criança, falharam 

em fornecer a ela elementos culturais nas fases apropriadas do 

desenvolvimento da personalidade. Naturalmente, as limitações surgem 

da relativa falta de erudição cultural que pode caracterizar aqueles que 

concretamente se acham encarregados de uma criança (WINNICOTT, 

1975, p. 152). 

 

Com um aumento significativo de notas ruins, os dois educadores inexperientes 

acabam enfrentando questionamentos da coordenação e críticas dos pais. No final do 

semestre, Sônia e Gabriel estavam desmotivados e pensando em desistir da carreira. Essas 

situações vividas por eles também foram registradas por outros pesquisadores que se 

dedicaram a acompanhar os educadores em início de carreira em cidades como São Paulo, 

como Pedro Donizete Colombo Junior (2009), ou em outras regiões do Estado de São 

Paulo, como as pesquisas de Marilda Silva com professores da região de Araraquara 

(2005) e de Maria Guarnieri em São Carlos (1996). 

Os professores iniciantes apresentam dificuldades para avaliar o 

trabalho dos alunos; para relacionarem-se com os pais, com seus alunos 

e com a comunidade; são inexperientes em relação ao emprego dos 

meios audiovisuais; preocupam-se com a própria competência e seu 

preparo para a docência é insuficiente. Além dessas dificuldades, os 

professores iniciantes consideram que o ensino é um trabalho físico e 

mentalmente esgotador (GUARNIERI, 1996, p. 13-14). 

 

4.5.7 Solidariedade na degradação  

Na contramão da solidariedade entre os educandos e entre a classe e os 

educadores, constatamos que muitas vezes há situações de desrespeito contra as 

comunidades da escola pública ou de alguns educadores em relação aos seus estudantes. 

Os casos de degradação mais conhecidos ocorrem contra afrodescendentes, nordestinos e 

homossexuais. Segundo Honneth, esse rebaixamento público da honra, que também afeta 
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a comunidade escolar da rede pública, se direciona aos valores e modos de vida de um 

determinado grupo social, prejudicando a imagem de seus integrantes.  

[...] constitui-se ainda um último tipo de rebaixamento, referindo-se 

negativamente ao valor social de indivíduos ou grupos; na verdade, é 

só com essas formas, de certo modo valorativas, de desrespeito, de 

depreciação de modos de vida individuais ou coletivos, que se lança a 

forma de comportamento que a língua corrente designa hoje sobretudo 

com termos como “ofensa” ou “degradação”. A “honra”, a “dignidade” 

ou, falando em termos modernos, o “status” de uma pessoa, refere-se, 

como havíamos visto, à medida de estima social que é concedida à sua 

maneira de autorrealização no horizonte da tradição cultural; se agora 

essa hierarquia social de valores se constitui de modo que ela degrada 

algumas formas de vida ou de modos de crença, considerando-as de 

menor valor ou deficientes, ela tira dos sujeitos atingidos toda a 

possibilidade de atribuir um valor social às suas próprias capacidades 

(HONNETH, 2003, p. 217). 

 

Na primeira etapa do método, quando pesquisamos o universo histórico-cultural 

das escolas pesquisadas, constatamos que a administração escolar tinha uma desconfiança 

exagerada dos estudantes. O excesso de câmeras vigiando os corredores e as salas com 

equipamentos impactava negativamente até os visitantes. Além disso, os vizinhos da 

escola eram contra sua presença na região, alegando que os educandos eram criminosos 

em potencial – imagem reproduzida por programas policiais na televisão. Por fim, a 

Secretaria de Educação e a Diretoria de Ensino, responsáveis pelas matrículas e pelos 

remanejamentos dos estudantes, não recebiam os pais para conversar e nem avisavam 

com antecedência os educadores sobre mudanças na rotina escolar. Diante desses 

constantes desrespeitos, os estudantes formavam três tipos grupos: os que aceitavam tudo 

calados, os que se identificavam com o agressor (os neonazistas) e os educandos que se 

revoltavam com a situação (positivamente, em discursos de conscientização, ou 

negativamente, destruindo as carteiras e os banheiros). 

Na Escola Amarela, o desrespeito tinha como principal agente o Estado, que 

privava os moradores de segurança pública, transporte coletivo, abastecimento de água e 

saneamento básico. O Estado também era responsável pelos problemas na distribuição do 

material escolar no começo do ano, pela falta de docentes e pela irregularidade no 

abastecimento da merenda. O constante descaso do poder público unia os moradores e 

estudantes da favela na luta pela sobrevivência, mesmo que o preço a pagar seja aceitar o 

controle do crime organizado de drogas. 
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Também constatamos a construção imediata da solidariedade dos estudantes 

diante de uma situação objetiva de degradação. Vimos, no tópico 4.3 deste capítulo, que 

investigou as relações de reconhecimento afetivo entre educadores e educandos, os relatos 

da primeira e última aula da docente de química Patrícia na Escola Central. A educadora, 

cega por seus preconceitos, desferiu palavras que acarretaram em violências simbólicas e 

psicológicas. Ela extrapolou os limites morais dos educandos que se viram obrigados a 

reagir e, consequentemente, acarretou em maus-tratos corporais e o rebaixamento da 

autoestima de todos os envolvidos. 

A classe em questão se manteve muito unida e ativa durante todo o ano. O espírito 

de solidariedade entre os estudantes foi consolidado pela experiência traumática que 

tiveram com Patrícia e se manteve forte pela reação punitiva da escola, considerada como 

injusta. Honneth explica esse fenômeno: “somente quando o meio de articulação de um 

movimento social está disponível é que a experiência de desrespeito pode tornar-se uma 

fonte de motivação para ações de resistência política” (2003, p. 224).  

 

 

 As experiências que obtive nos finais de bimestre nesses universos escolares 

mostraram que uma vivência criativa, nas concepções de Winnicott e Csikszentmihalyi, 

transcende a subjetividade do educador e do educando, e só se consolida em relações 

solidárias de reconhecimento, conforme descritos por Hegel e Honneth. Somente os 

sonhos compartilhados, em experiências vinculares conscientes e inconscientes, se 

tornam fortes o suficiente para serem realizados em sala de aula. 
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A ESPÁTULA CAIU 

 

 

Iniciei esta tese apresentando a espátula, símbolo do primeiro estágio de 

relacionamento com este trabalho, e terminamos – na primeira pessoa do plural – quando 

a espátula caiu, simbolizando o terceiro e último estágio. Winnicott costuma se referir a 

esse fenômeno como a “morte do objeto”, o fim do uso deste trabalho, o “término da 

brincadeira”. Após uma longa trajetória textual, parte de minha subjetividade foi 

compartilhada com a consciência do leitor e parte do conhecimento do leitor deu vida às 

longas linhas textuais desta tese. Somos “nós” agora, refletindo sobre as experiências 

docentes. 

Essa concepção winnicottiana de “morte do objeto” ou de “término” não significa 

um fim absoluto. Quando uma brincadeira, aula, sessão de terapia ou pesquisa acaba, ela 

fecha um ciclo para iniciar um novo. A vida criativa não cai na rotina, mas busca 

modificar as nossas atividades, os nossos compromissos. Assim como um jogo de futebol 

nos prepara melhor para uma nova partida, ou uma boa aula nos prepara para conhecer 

um assunto mais complexo, o fim de uma tese é necessário para que seu autor ou seus 

leitores possam se aventurar nas novas oportunidades que uma pesquisa proporciona. 

No decorrer da apresentação dos materiais de pesquisa, houve uma preocupação 

em equilibrar a análise dos dados e a síntese do fenômeno analisado em relação ao 

material coletado como o todo. Essa estratégia evitou análises alienantes, focadas em uma 

dissecação pormenorizada dos relatos, entrevistas e imagens, dando às sínteses um papel 

importante de estabelecer relações críticas entre realidade e teoria, além de tornar a leitura 

mais agradável.  

O estudo do material coletado na pesquisa de campo corroborou a hipótese de que 

a construção de vínculos afetivos é essencial para o sucesso das aulas no ensino médio. 

Os educadores que se dedicam a conhecerem seus educandos conseguem executar seus 

planos pedagógicos com a colaboração da classe, já os que evitam criar vínculos têm suas 

estratégias pedagógicas comprometidas pelo sentimento de rejeição dos estudantes. 

Também se constatou que tanto a inclinação para reconhecer os educandos quanto 

o estabelecimento das regras de funcionamento da disciplina devem ser prioridade no 

primeiro dia de aula e reforçados nas primeiras semanas. 

Os padrões de intersubjetivos de reconhecimento, situados nas esferas do amor, 

do direito e da solidariedade, aparecem como base para os educadores experientes 
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pensarem nas suas estratégias pedagógicas e para os educandos se posicionarem perante 

os valores e as decisões do educador. Esse respeito começa no acolhimento do ambiente 

escolar e na aceitação da comunidade no seu entorno. 

A gestão da Escola Amarela feita pela diretora Letícia, com ajuda da docente 

Romilda, mostra como a preocupação com detalhes estéticos  da escola, a limpeza, o odor, 

os jardins, as carteiras limpas, o engajamento da comunidade e as merendas de qualidade 

ajudam a criar um ambiente escolar acolhedor, confiável e solidário. 

O respeito incondicional do educador à interioridade dos educandos, 

especialmente em suas intervenções contra situações de desrespeito como o bullying, são 

essenciais para os estudantes se sentirem confortáveis em expressar seus verdadeiros Selfs 

durante as aulas ou em trabalhos solicitados pelo educador. O bom funcionamento da 

aula, a transmissão dos valores do educador e o surgimento dos processos criativos 

depende da qualidade desses vínculos. 

No decorrer das pesquisas, surgiram evidências empíricas que não foram 

analisadas no corpo da tese por fugirem do problema originalmente proposto. Algumas 

dessas constatações desconstroem pré-conceitos acadêmicos sobre a educação e merecem 

futuras pesquisas. 

Esta tese rompe com uma ideia muito difundida nas licenciaturas, em políticas 

educacionais e nos meios de comunicação: a ideia de que uma boa formação do educador 

garante melhor qualidade de aulas e motiva os estudantes. Uma boa faculdade ou um 

curso de pós-graduação oferecerem um bom repertório para o educador, porém esses 

conhecimentos não se convertem em boa didática ou em um bom relacionamento com os 

educandos. 

Vimos que a educadora Romilda, apesar de ter se tornado docente em curso 

superior de licenciatura, tem duas graduações em uma faculdade particular de pouco 

prestígio e não fez pós-graduação ou especialização. A instituição onde ela fez geografia 

não oferece mais esse curso. Romilda consegue conduzir suas aulas com qualidade, 

satisfazendo os educandos em suas necessidades – um saber prático educativo não se 

ensina na faculdade. 

A educadora Sônia, que tinha mestrado e posteriormente doutorado em uma 

conceituada universidade pública, não conseguiu articular todo o seu conhecimento e seus 

recentes estudos de didática para oferecer uma boa aula aos seus educandos. Sua 

capacidade em transmitir conhecimentos relevantes aos educandos era inferior ao do 
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educador Gabriel, que não cursou sua licenciatura em uma instituição de igual prestígio 

e apresentava problemas cognitivos.  

Podemos concluir que a boa formação não é um critério tão relevante nas 

dinâmicas de ensino-aprendizagem. As políticas públicas para melhorar a educação por 

meio da capacitação docente, oferecendo cursos e palestras aos educadores, não têm 

eficácia comprovada e resultam na degradação da imagem social dos educadores ao lhes 

atribuir toda a responsabilidade pelos problemas no campo da educação. 

Outra ideia falseada são as relações entre um “bom planejamento” e o sucesso na 

condução de uma aula. John e Romilda afirmaram que não elaboravam um Plano de 

Ensino e raramente planejavam uma aula. Eles adequavam seus cursos às necessidades 

plurais dos educandos e as aulas eram pensadas para 10 ou 15 minutos de explanação de 

um conhecimento, 5 minutos para um gancho (vídeo, mapa, imagem, jornal etc.) e 

algumas atividades para conferir se entenderam sua aula e, principalmente, para manter 

os educandos ocupados quando precisavam fazer chamada ou sair da classe. Já Sônia e 

Gabriel, como a maioria dos educadores em início de carreira com quem conversei nas 

escolas, se dedicam muito para elaborar um Plano de Aula e se frustram quando ele não 

consegue ser aplicado. Os vínculos inconscientes entre os educadores e educandos, em 

conjunto com o habitus professoral, são os responsáveis por conduzir John e Romilda em 

suas atividades docentes. Além disso, o universo escolar da rede pública estadual é tão 

complexo e caótico que é impossível se fazer um planejamento eficiente dentro dele. 

A discussão sobre a ética na educação não se limita aos docentes, mas inclui 

diretores, coordenadores, a vizinhança escolar e, principalmente, o papel do Estado em 

todo esse processo. Falar de ética na escola não se limita ao quadro de valores pendurados 

na parede, ou na lista de regras impostas aos docentes e estudantes. Os temas mais 

relevantes estão nas questões cotidianas deste universo, como nas apresentações dos seus 

agentes, na limpeza da classe, na organização das carteiras, na condução da aula, na 

concepção de uma atividade, na maneira como se adverte um educando, entre outras 

inúmeras situações corriqueiras que testam a coerência entre os valores defendidos 

publicamente em discurso e os valores inerentes às decisões tomadas pelos agentes que 

trabalham no campo da educação. Do que adianta tentar ensinar os educandos a respeitar 

valores como transparência, diálogo e exercício da cidadania quando decisões políticas 

de reestruturação do ensino são feitas de maneira obscura, totalitária e em desrespeito aos 

direitos dos estudantes? Uma tese empírica sobre ética na educação tem que se preocupar 

mais com aquilo que se faz do que com aquilo que se diz. 
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As pesquisas etnográficas em sala de aula e o uso de um marco teórico que 

privilegia as relações vinculares e os padrões de reconhecimento foram capazes de nos 

mostrar uma riqueza de situações e temas muito pertinentes não só para as discussões 

sobre a ética na docência, mas também para se pensar criticamente políticas educacionais, 

metodologias e estratégias de ensino-aprendizagem. 

A eticidade como estrutura de coesão social, concebida tanto por Hegel quanto 

por Honneth, se inicia nos vínculos familiares adquiridos na primeira infância, como nos 

demonstrou Winnicott. Porém, é no universo escolar que as relações sociais vão colocar 

à prova os valores e as posturas éticas incorporadas no âmbito familiar. Hegel afirma que 

a escola tem como principal função a Erziehung, ou seja, a escolarização formal que 

objetiva o espírito científico na busca pelo conhecimento, e não a Bildung enquanto 

preocupação com a subjetividade do educando, e com os seus valores éticos e culturais. 

Porém, é função da escola alertar os pais sobre eventuais problemas de caráter ético para 

que eles possam corrigir a educação dos filhos. Além disso, a escola e o educador se 

colocam como as principais figuras que encarnam os valores sociais. A preocupação com 

os dilemas éticos da educação não se limita aos muros da instituição escolar, mas se 

estende para a maneira como os futuros cidadãos vão enxergar suas relações com outras 

instituições e com o Estado.  

Os educadores da rede pública estadual personificam as relações com o corpo 

social e com o poder público. A importância de se discutir a ética na educação e como os 

educadores tratam os seus educandos reflete na postura que esses jovens terão do mercado 

ou do governo quando precisarem exercer os seus direitos ou a sua cidadania. A escola 

não consegue instruir eticamente seus estudantes, pois essa é uma função da família. 

Porém, cabe ao ambiente escolar ser um exemplo institucional e exigir o melhor dos seus 

educandos. 
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