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Resumo: 

 

A monografia se dedica a fazer uma análise situacional dos conflitos vividos por uma 

instituição escolar do município de Campos dos Goytacazes no período de fevereiro a 

julho de 2016, momento que coincidiu com a greve dos professores da rede Estadual de 

Educação (RJ) e cortes de verbas públicas para esse setor. Analisamos a instituição nas 

perspectivas das relações sociais num campo que envolve intrigas, fofocas, debates 

acalorados sobre paradigmas de mundos divergentes, ou seja, pequenos dramas vividos 

pelos sujeitos que atuam naquela instituição.    

 

Palavras-chaves: Conflito; Situação social; Drama.  
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Abstract 

 

This study aims to analysis some social situations in a Brazilian public school in 

Campos dos Goytacazes (RJ) from February to June (2016). At the same time, there 

was an education crisis – budget reduce. For this reason, some teachers and students 

decided call for strike in protest of their working conditions and salaries. In this context, 

we take the Manchester Anthropology School’s research methods to analysis gossip, 

rumors, ideas ‘confront and dilemma that happened at the school day-by-day.  

 

KeyWords: Conflict; Social Situation;  Drama.   
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O investigador é parte de qualquer investigação - estão 

nelas seus motivos e circunstâncias (Turner, 2008:59).  

1-Prólogo 

Inspirada em Bronislaw Malinowski (1953), transformei o Colégio Estadual da 

cidade de Campos dos Goytacazes em minhas “Ilhas Trobriand”. No entanto, não 

conheci a Instituição em fevereiro de 2016, quando iniciei meu estágio escolar.  

A verdade é que guardava péssimas lembranças desse lugar. Era um lugar 

escuro, e, de certo modo, triste.  Utilizando a metáfora de Albert Lamorisse (1976) em 

sua obra Le Balon Rouge, eu poderia dizer que não havia sequer um balão vermelho que 

pudesse colorir a atmosfera cinzenta.  

Vamos ao início.  

Anos atrás, quando participava de um Projeto de Leitura sobre rodas, fomos 

designados a ir a este Colégio. Éramos três mulheres e um homem. Tínhamos uma 

biblioteca móvel. Um espaço que, certamente, os amantes da leitura adorariam. No 

entanto, não podíamos levar nosso ônibus conosco, pois não daria para passar pelo 

portão. Deixá-lo estacionado na rua, em frente ao portão da Instituição, como já 

tínhamos feito em outros estabelecimentos, era impensável. O entorno era tomado por 

mendigos e usuário de drogas. A diretora nos aconselhou, logo, a utilizar uma sala do 

prédio e, de pronto, aceitamos. 

Não tínhamos nosso ônibus, apenas uma mala pequena de livros. Por mais que 

nos esforçássemos na nossa performance literária, os alunos quase não correspondiam.  

Às vezes, tínhamos que lidar com uma turma de quarenta a cinquenta alunos, sem apoio 

de funcionários da escola. Sempre aconteciam pequenos conflitos. 

Ali, naquele lugar, foi a primeira vez que vi algo chamado de corredor polonês. 

Na hora do intervalo, os alunos formavam um corredor humano e batiam com socos e 

chutes naqueles que passavam pelo corredor. Homens e mulheres participavam do ato. 

Tanto apanhavam quanto batiam. Funcionários e professores já haviam naturalizado. 

Era uma rotina escolar.  

Aos moldes do pensamento do antropólogo evolucionista como Henry Lewis 

Morgan (1877), eu me senti, inteiramente, entre os selvagens. Utilizo, aqui o conceito 
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de forma pejorativa. Justamente, a ideia combatida por Levi-Strauss (1962) em Pensée 

Sauvage. Aquela experiência havia me marcado de forma profunda.  

Tempos depois, uma amiga que chamávamos de Julia Roberts, por sua 

semelhança com a atriz de Hollywood, me contou que havia estudado lá.  Eu me enchi 

de compaixão por ela e, ao mesmo tempo, fiquei intrigada: “Como alguém tão 

inteligente e bonita como a Julia Roberts poderia ter estudado naquela escola?”. Na 

minha cabeça, isso era impossível.  

 Anos se passaram e então, na UFF, cursando Licenciatura em Ciências Sociais, 

na disciplina de Estágio I, a professora novamente me designou para este Colégio. 

Minhas memórias voltaram. No entanto, eu não era mais aquela menina de olhar 

inocente. Já tinha me formado no Bacharelado em Ciências Sociais na UENF e durante 

um bom tempo havia estagiado com o professor Arno Vogel, aprendendo um pouco 

sobre antropologia por meio de leituras e conversas.  

 A partir disso, fui para tal instituição para tentar ver “o mundo do ponto de vista 

do nativo” (Geertz, 1976). Percebi que o meu olhar havia se transformado, assim como 

a minha concepção de feio e belo, inteligente e burro, mocinho e vilão. Descobri o belo 

em estereótipos próprios desse lugar campista. O muxuango de Alberto Lamego (1945) 

estava ali, assim, como o mulato, o caboclo, o negro, o branco etc;   

A vaidade das meninas em seus batons vermelhos, o jogo na quadra e as rodas 

de violão do pátio eram o que chamei no início deste prólogo de “balão vermelho”, 

aquilo que dava cor à estrutura cinzenta, a uma arquitetura pobre em beleza.  

O malandro de Roberto DaMatta (1983), que mente para ter a carteirinha e sair 

da escola, driblando a regra, o otário que sai da sala, desrespeita o professor, mas é pego 

pela coordenadora pedagógica que ordena que ele volte, ameaçando chamar o pai. 

Todos os nativos interagem e atribuem significados à dinâmica dessa Instituição 

Escolar, transformando-a a cada dia a partir dos conflitos e da resolução destes.    

  Busquei tanto quanto possível observar os nativos em seu habitat e suas relações 

de:  

interdependências, concatenações dos fatos, eventos, relacionamentos, 

grupos, categorias sociais – bem como – “as orientações para as 

recompensas e valores que fazem com que os atores assumam relações de 
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campo uns com os outros e a partir de campo de interseção entre campos 

[de forças] (Turner, 2008:122).  

 Meu interesse passou a ser, portanto, a “complexa rede de relações” nas quais 

os atores destes fatos, feixes ou sistemas estão envolvidos (idem: ibidem).  

2- Introdução 

O conflito é, antes de tudo, uma grande fonte constitutiva de qualquer material 

etnográfico. Ao optar por este objeto, escolhemos entender a sociedade sob a metáfora 

do drama – palavra que denota, simplesmente, ação - raiz grega – “dra: fazer, construir, 

criar” - (Schechner, 2011:168), significando que o drama é o momento em que os 

envolvidos estão fazendo, construindo ou criando algo.  

 Se as contendas cotidianas são um problema para o nativo, não o são para os 

antropólogos da Escola de Manchester - Victor Turner, Max Gluckman e Van Velsen. 

São, justamente, essas crises que revelam aspectos importantes da Instituição 

relacionada com Estrutura maior da Sociedade brasileira. Turner (2008) diria que as 

instituições não são feixes de regras mortas, são feitas de “homens e mulheres vivos” 

que agem movidos por símbolos e metáforas que carregam em suas cabeças e, também, 

por seus interesses individuais ou coletivos.   

A Escola está intrinsecamente conectada “ao seu lugar, ao seu tempo” (Wallace, 

1963), mas também aos dilemas de sua época, vividos por seus atores que tentam 

quanto possível desempenhar o seu papel. Neste sentido, temos a nossa questão de 

pesquisa: O que é esta Escola dentro de uma perspectiva da Escola Antropológica de 

Manchester, isto é, da antropologia do conflito? É, pois, uma forma de olhar a escola 

pelo viés das circunstâncias e das relações que a transformam todos os dias.  

Uma viagem antropológica a Instituição Escolar é, antes de tudo, um desafio, 

pois se tem que aplicar um axioma caro aos antropólogos - estranhar o que nos é 

familiar, já que quase todos os universitários, exceto alguns, viveram boa parte da vida 

numa Escola.  
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3- Teorias Metodológicas:  

A espinha dorsal do argumento metodológico e teórico compreende três autores 

cardeais: Victor W. Turner (2008), Max Gluckman (1958), e Van Velsen (1967). Todos, 

a partir de suas experiências de campo na África, romperam com a metodologia de 

pesquisa do estrutural-funcionalismo britânico, que propunha-se a encontrar leis gerais 

que regessem a vida social, assim como a física se propôs a encontrá-las para o 

universo.  

O Estrutural-funcionalismo tinha como seus grandes expositores Radcliffe-

Brown, e Bronislaw Malinowski. Concebiam o funcionamento da sociedade a partir de 

uma perspectiva sistêmica. Não interessavam-se prioritariamente pelas relações 

cotidianas conflitivas, entendendo que de alguma forma iriam se ajustar ao sistema. 

Radcliffe-Brown, apesar de perceber os conflitos, “julgava que as ações de indivíduos 

não deveriam constar numa monografia” (Velsen, 1967:350).  

Van Velsen em A Análise Situacional e o Método de Estudo de Caso Detalhado 

(1967), argumenta que:   

Neste tipo de análise estrutural, a ênfase era dada à morfologia social. 

Variações individuais eram negligenciadas em favor da regularidade 

estrutural. Os comportamentos e relacionamentos interpessoais 

observados eram abstraídos à forma de relações estruturais entre 

grupos; em seguida, estas relações estruturais eram novamente 

abstraídas em forma de diferentes sistemas: econômicos, políticos, 

grupais, etc (Velsen, 1967:347).  

Max Gluckman, no entanto, em Analysis of a Social Situation in Modern 

Zululand (1958), passa a valorizar as relações cotidianas, os conflitos que revelam a 

própria estrutura da sociedade que não é harmônica. A partir dessa metodologia, 

valoriza-se a mudança e o dinamismo da vida social. Preza-se, portanto, pelas situações 

sociais que: 

Constituem uma grande parte da matéria-prima do antropólogo, pois 

são os eventos que observa. A partir das situações sociais e de suas 

inter-relações numa sociedade particular, podem-se abstrair a estrutura 

social, as relações sociais, as instituições etc. daquela sociedade 

(Gluckman, 1958: 228).   

 Se “as análises estruturais, estão interessadas, principalmente, nas relações entre 

posições sociais ou de status” (Van Velsen, 1967:348) uma análise situacional está 

interessada no comportamento do sujeito em algumas ocasiões específicas, aquela da 
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tomada de decisão frente a um dilema, pois “em qualquer sociedade o indivíduo terá por 

vezes que optar entre várias normas contraditórias entre si” (Van Velsen, 1967: 349).  

 Max Gluckman define uma situação social como:  

o comportamento em algumas ocasiões, de indivíduos como membros de uma 

comunidade, analisado e comparado com o seu comportamento em outras 

ocasiões. Desta forma, a análise revela o sistema de relações subjacentes entre 

a estrutura social da comunidade, as partes da estrutura social da comunidade, 

as partes da estrutura social, o meio físico e a vida fisiológica dos membros da 

comunidade (Gluckman, 1958: 238).  

Victor Turner (2008), desenvolve, a partir daí, o conceito de drama social e suas 4 

etapas:   

(1) ruptura das relações formais regidas pela norma, ocorre entre pessoas ou 

grupos dentro do mesmo sistema de relações sociais(Turner, 2008: 33-37).  

 

 

(2) na crise crescente [...] “há uma tendência de que a ruptura se alargue, até 

se tornar tão coextensiva quanto uma clivagem dominante no quadro mais 

amplo das relações sociais relevantes ao qual as partes conflitantes e 

antagônicas pertencem (idem: ibidem); 

 

(3) ação corretiva – mecanismos de ajuste e regeneração informais ou formais 

institucionalizados ou ad hoc, são rapidamente operacionalizados por 

membros de liderança ou estruturalmente representativo do sistema social 

perturbado (idem: ibidem); 

 

(4) reintegração do grupo social perturbado ou reconhecimento do cisma e 

legitimação social da cisma irreparável entre as partes em conflito [...]é a 

fase do clímax, solução ou resultado temporário- é uma oportunidade de se 

fazer o balanço (idem: ibidem). 

 

Turner insiste que “o drama social é uma forma processual universal e representa um 

desafio perpétuo a todas as aspirações à perfeição na organização social e política” (Turner, 

1982:71).  

Em comum, os três autores citados sustentam que “as contradições transformam-

se em conflitos na medida em que a frequência e importância relativas das diferentes 

situações aumentam no funcionamento das organizações” (Gluckman apud Turner, 

1958:261).  É, pois, a partir da relevância dos conflitos como marcadores da vida social 

e suas moralidades que guiaremos as observações etnográficas apresentadas neste 

trabalho. 
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3.1 - Materiais Etnográficos 

Os materiais etnográficos, ou melhor, minha matéria-prima de pesquisa consiste 

de pequenos conflitos que presenciei na sala de aula, na sala dos professores e na sala de 

Leitura. Semanalmente, acompanhei a rotina da escola, sobretudo, nas aulas de 

sociologia. Reservei as manhãs de sexta-feira, durante seis meses, de fevereiro a julho 

de 2016, para visitar a Instituição. Acompanhei as turmas do terceiro e primeiro ano do 

Ensino Médio – 3001, 3002, 1001. 

Tabela 1: Turma, quantitativo de aluno e turno. 

Turmas Turno Quantidade de alunos 

3002 Manhã 37 

3001 Manhã 45 

1001 Manhã 40 

 

4 - Os vários tipos de Escola   

 A Escola para os gregos e latinos era sinônimo de “lugar do ócio”, um lugar para 

conversar. É justamente esta a raiz da palavra - latim schola, do grego skholé1. 

Acreditava-se que era no momento do descanso que o aprendizado poderia florescer.  

Na Grécia antiga, a escola era um lugar de diversão.  

No entanto, o modelo grego passou a ser apenas um dos muitos modelos de 

escola. Há tantos modelos quanto há culturas e sempre há escolas: “viva na selva ou no 

deserto, na cidade ou no campo; ou mesmo em um hospital, cadeia ou campo de 

concentração” (Wallace, 1963:24).   

Wallace (1963:24) afirma que nas sociedades indústrias há seis tipos principais 

de escolas:  

(1) escolas obrigatórias com a finalidade de transformar os jovens em cidadãos 

categorizados, e nas quais a maioria dos jovens passa a infância e a 

adolescência; 

 (2) escolas de graduação (geralmente chamadas faculdades e universidades), 

que dão ao jovem um preparo mais profundo e especializado;  

(3) escolas religiosas (ou políticas) para jovens e velhos;  

(4) escolas militares;  

                                                           
1 <http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/escola/> acesso em 04 de julho de 2017.  
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(5) escolas vocacionais e profissionais;  

(6), uma variedade de Escolas cuja finalidade é transformar a seus membros 

conhecimento específico e momentâneo, versando, pois, sobre os assuntos os 

mais variados, desde primeiros socorros ou filosofia budista, até a indústria de 

adubo.  

 Para Wallace (1963), nas sociedades ditas ‘primitivas’ ou tradicionais há três 

tipos principais de escolas místicas:  

as escolas cujo fim era iniciar rapazes e moças, durante a puberdade na 

doutrina secreta dos adultos; as escolas religiosas, que introduziam os iniciados 

nos cultos religiosos e sociedades secretas; as escolas profissionais, que 

introduziam os jovens aprendizes nos segredos de suas profissões. Estas 

escolas surgem dos ritos de passagem, principalmente dos rituais de iniciação, 

daí serem chamadas, às vezes, escolas de iniciação (Wallace, 1963: 24).   

  

De acordo com Wallace (1963:25), as escolas ocidentais são diferentes das 

escolas das sociedades tradicionais “no grau em que estão divorciadas do processo de 

celebrar as grandes e pequenas transformações da experiência humana”.  

A obra de Camara Laye (1979), O Menino Negro, traz um exemplo de educação 

da sociedade tradicional de Kurussa [Guiné-Conakry]. O autor conta-nos, de forma 

literária e poética, o processo de iniciação dos novos aprendizes no ofício de ferreiro. É 

parte indispensável do rito que o mestre receba os neófitos em sua casa, estabelecendo, 

desse modo, um vínculo de parentesco. 

 Ali, no convívio diário com o seu mestre e toda sua rotina, são transmitidos os 

segredos de ofício, isto é, as histórias mitológicas que envolve a utilização de cada 

instrumento, como se deve proceder a confecção de terminadas peças valiosas. 

Aprendiam, portanto, o significado de modelar uma jóia dentro de uma esfera mística 

em que o mestre recebe a visita de uma mulher acompanhada por um griot2 que 

cantava-lhe louvores, invocando os seus antepassados.  

Os aprendizes presenciavam a chegada da mulher que trazia ouro enredado em 

história - um ouro que tinha sido “recolhido nos jazigos auríferos de Siguri, onde, 

durante meses a fio, estivera curvada sobre os rios, lavando a terra, separando 

pacientemente a lama do ouro em pó” (Laye, 1979:23). E, agora, ela precisava da jóia 

para uma cerimônia específica. Assim, ao lado de seu mestre, os neófitos aprendiam o 

ofício.  

                                                           
2 Griot: poeta e músico ambulante na África ocidental.  
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   Tudo se passava em Guiné-Conakry no período da colonização francesa em 

que se coloca um dilema para muitos pais e mães:  enviar seus filhos para as escolas 

modeladas dentro de um padrão ocidental ou continuar a tradição. O personagem 

principal viveu um drama, pois, uma vez iniciado na escola ocidental, não foi mais 

possível voltar atrás. A cada ciclo educacional que se encerrava, se afastava de seu lar 

sob argumento canônico de que era necessário continuar os estudos. Sempre prometia a 

sua mãe que voltaria para casa, mas, nunca mais conseguiu retornar para o lugar de 

origem (Laye, 1979).  

 

4.2. O Século XIX e o Caráter Sacro da Educação. 

 

  Uma esfera efervescente de transformações sociais em decorrência da Revolução 

Francesa desperta o olhar sociológico de muitos intelectuais, entre eles, Augusto Comte 

e Émile Durkheim, para um assunto de primeira grandeza social, a Educação. Augusto 

Comte pensou um modelo de Educação positivista como algo Sagrado; Émile 

Durkheim, seu discípulo, proclamou a Educação como a força integradora da 

Sociedade. Émile Durkheim e Augusto Comte são dois idealizadores desse modelo de 

Escola Moderna do século XIX. Eles pensaram a Instituição Escola como um 

verdadeiro Templo Sagrado.  

 Não se pode pensar Revolução Francesa sem a figura de Napoleão Bonaparte, 

daquele que se autoproclamou Imperador e a guerra santa entre dois grandes princípios 

Sagrados: de um lado a ideia de uma Religião de Estado, defendida pelo novo regime, e 

de outro, a Religião Católica, representante do Ancién Regime.  Durante todo o século 

XIX, houve uma disputa por quem iria comandar a Educação. Viviam, por assim dizer, 

num grande drama social.  

A verdade é que a Sociedade Francesa sangrava em decorrência de uma série de 

revoluções que implodiram na França após a Revolução, causando derramamento de 

sangue e uma profunda instabilidade social – algo que parecia não ter fim.  Ao longo do 

século XIX, a sociedade sofria em decorrência de vários conflitos, inerentes a uma 

transição. Era, pois, necessário um mecanismo capaz de estancar a sangria – a Religião 

Positivista de Augusto Comte. 
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 Muitas investidas hostis foram feitas pelo novo regime contra a igreja Católica. 

O decreto napoleônico de 1808 é um deles, pois estabeleceu o mais rigoroso Monopólio 

de Estado na Educação. Os bispos da Igreja Católica, por sua vez, reagiram, 

demandando por liberdade do Ensino com o argumento explícito “de que os pais têm o 

direito de educar os seus filhos segundo os próprios princípios”. Somente em 1833 e 

1850, foi reconhecida (La Loi Falloux) a lei das escolas livres, que permitia às igrejas 

católicas e qualquer cidadão a abrir suas escolas. No entanto, tais conquistas são 

permeadas por avanços e retrocessos (Catholic Enciclopedia)3 

Entre 1833 e 1850, membros de ordens religiosas e padres poderiam ensinar 

apenas em escolas públicas. Depois de 1850, o Estado, cedendo a pressões, permitiu que 

religiosos e padres abrissem suas próprias escolas – primárias e secundárias. Em 1886, 

há um abalo na educação infantil em decorrência de uma autorização de prefeitos e 

inspetores escolares que se opunham a abertura de qualquer educação privada no terreno 

da higiene e da moral (Catholic Enciclopedia).  

O conflito entre Igreja e Estado se tornou rotina. Em 1888 surgiu um novo 

problema, o Conselho de Estado decide que municípios e departamentos não poderão 

conceder terras para escolas privadas. Finalmente, em 1904, foi declarado que “ensinar 

todos níveis e tipos” é proibido na França pelos membros da congregação. Disto 

resultou o fechamento de 14.404 escolas, fora 16.904 escolas congregacionais. A partir 

disso, os bispos tentam reorganizar a Educação Católica através de escolas privadas em 

que professores são homens e mulheres leigas (Catholic Enciclopedia)4. 

Ensino religioso na Escolas públicas foi opcional a partir do decreto de 1881. Já 

em 1882, a instrução religiosa na escola primária pública do Estado foi proibida. Em 

1886, religiosos e clérigos foram proibidos de ensinar nas escolas públicas. No lugar da 

denominação religiosa, passou-se a ser chamada “denominational neutrality”, o que no 

futuro viria a ser chamado de religião científica – enseignement critique 5 ou a religião 

da Humanidade (Catholic Enciclopedia).  

Augusto Comte postulou algo chamado de Religião Positivista ou Religião da 

Humanidade, mas Carvalho (1995) defende que esta ideia já estava no pensamento de 

                                                           
3 < http://www.newadvent.org/cathen/13554b.htm> acesso em 04 de julho de 2017.  

4 <http://www.newadvent.org/cathen/13554b.htm> acesso em 04 de julho de 2017.  

5 <http://www.newadvent.org/cathen/13554b.htm> acesso em 04 de julho de 2017.  

http://www.newadvent.org/cathen/13554b.htm
http://www.newadvent.org/cathen/13554b.htm
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Hegel – “o Estado como sucessor da Igreja”. Tal concepção já tinha saído do papel, 

sendo implementada por “Maximiliano Robespierre em 1793” no período da Revolução 

Francesa. Todos tinham, em comum, o seguinte ponto: não seria mais necessária a 

Igreja Católica. 

 Augusto Comte propõe que apenas a Religião6 Positiva com seu conjunto de 

normas e valores poderia estancar a sangria, reorganizando, assim, as bases da 

sociedade. As implosões de conflitos, logo, cessariam com assimilação de um conjunto 

de valores sagrados. 

Augusto Comte tomara como arquétipo a Igreja Católica Apostólica Romana 

para delinear a Religião Positivista sob o argumento de que o “Catolicismo [havia sido] 

elaborado por uma série de homens superiores, eternos modelos de servidores da 

Espécie” (Lagarrigue, 1954:58). Comte, então, toma como exemplo os mais notáveis 

pensadores do Cânone - São Paulo, Santo Agostinho, Santa Teresa - santos que, como 

os demais, deixaram suas condutas inscritas na história.  

Em outras palavras, “o Positivismo é dotado de todos os caracteres de uma 

crença suprema” (Lagarrigue, 1954:59): a ideia da imortalidade positiva d’alma, a 

concepção de culto doméstico e culto público, uma moral positivista, assim como um 

dogma e, sobretudo, a concepção de um Ser Supremo. Se a igreja católica tinha um 

Deus, Iavé, o Islã, Alá, os Indus, Shiva, Vishnu e Brahma, o Ser Supremo da Religião 

Positivista é a Humanidade, digna da mais sublime devoção. A fórmula sagrada do 

Positivismo é: “O amor por princípio, a Ordem por base; o Progresso por fim” 

(Lagarrigue, 1954:33). 

Comte estava, pois, claramente convencido de que como ocorrido, em outrora, 

na transição do fetichismo para o politeísmo, do politeísmo para o monoteísmo, agora, a 

transição se dava entre o Catolicismo – religião monoteísta – para o Positivismo 

(Lagarrigue, 1954). A grande caminhada religiosa da Humanidade havia chegado ao seu 

fim único - o Positivismo. Em outras palavras, a religião da Ciência. 

 

 

 

 
                                                           
6 No stricto sensu da origem da palavra - religare “no fundo, doutrina que regula o homem, 

individualmente, e o liga socialmente” (Lagarriche, 1954:42).  
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A nova Religião teria três características principais: 

 

1º Seria uma religião do Estado: o homem dos novos tempos serviria ao 

Estado como outrora os fiéis os tinham servido à Igreja (Carvalho, 

1995:261). 

 
2º Para marcar sua ruptura com a era anterior, ela instituiria um novo 

calendário, com ritos festivos dedicados aos “grandes homens” cujo 

advento a este mundo marcara as etapas decisivas do progresso 

histórico (idem:ibidem). 

 
3º A nova religião assinalaria o ingresso da humanidade na etapa 

decisiva de sua evolução temporal – a “era positiva”, mítica inicial e a 

“era metafísica” intermediária (idem:ibidem). 

  

 Para dar curso a tal empreendimento social e político, a Escola seria o novo 

Templo da Religião do Estado. Émile Durkheim, discípulo de Augusto Comte, é um dos 

maiores defensores da Instituição Escolar do século XIX, cujo modelo ainda se pode 

notar nos dias atuais. Diríamos de bom grado que foi um sacerdote positivista da 

Educação. Seu livro Educação e Sociologia (2013) pode ser considerado um verdadeiro 

tratado do que veio a se tornar para os modernos a Escola, uma sagrada Instituição 

Social, ou melhor, um Templo Religioso.  

Para os estudiosos da Educação, sua obra é, definitivamente, um clássico da 

literatura sociológica. Chama-se de clássico um livro que se configura como equivalente 

do universo, à semelhança dos antigos talismãs (Calvino, 13:1993).  O tipo de livro que 

“em geral se ouve dizer: “Estou relendo...” e nunca “Estou lendo...” (Calvino, 9:1993). 

A grande questão do livro é: “O que é Educação?”. Para Durkheim, a Educação 

está relacionada com a influência das ações das gerações mais velhas sob a geração 

mais jovem. Assim, ele argumenta: “A ação entre homens pertencentes a mesma faixa 

etária difere da que os adultos exercem sobre os mais jovens” (Durkheim, 2013:43). 

Dessa forma, as gerações mais velhas preparam os jovens para vida social, passando-lhe 

as regras da sociedade seja ela qual for.  

O mesmo havia acontecido nas Pólis gregas e latinas, na Roma Antiga, na Idade 

Média e no Renascimento. “Cada sociedade, portanto, é considerada em determinado 

momento de seu desenvolvimento, tem um sistema de educação que se impõe aos 

indivíduos como uma força irresistível” (Durkheim, 2013:47-48). É a sociedade que se 

impõe ao indivíduo, sem deixá-lo uma alternativa de escape, a não ser, seguir suas 

orientações. A sociedade é imperadora, impera suas vontades. Aniquila o indivíduo.   
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Os sistemas Educativos, para Emile Durkheim (2013), são, intrinsecamente, 

formados pela relação que se tem com as demais instituições sociais – a religião, a 

família, a organização política, o Mercado, a Ciência etc. Também deve-se considerar o 

tempo histórico e suas conjunturas sociais. Neste sentido, a Educação é uma construção 

social, conectada ao seu tempo e presa à sua tradição cultural. 

De acordo com o autor, uma sociedade pode ter mais de um tipo de sistema 

educativo como a sociedade de casta na Índia em que a sociedade funcionaria num 

sistema hierárquico de interdependência7, portanto, o sistema educativo, tem de ser 

diferente. Se todos existissem em sistema igualitário, não haveria cooperação entre os 

grupos.  

Tanto as sociedades do Egito antigo, da China Imperial, do Império Hindu, 

quanto as do mundo moderno, elaboram um arquetípico de Homem, isto é, um ideal 

sagrado, aquilo que deve ser do ponto de vista intelectual, físico e moral – “este ideal é, 

em certa medida, o mesmo para todos os cidadãos; que a partir de certo ponto ele se 

diferencia de acordo com os meios singulares que toda a sociedade compreende em seu 

seio (Durkheim, 2013:52).  

A Educação é, então, para Durkheim (53-54: 2013),  

uma ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que ainda não 

estão maturas para a vida social. Ela tem como objetivo suscitar e 

desenvolver na criança um certo número de estados físicos, 

intelectuais e morais exigidos tanto pelo conjunto da sociedade 

política quanto pelo meio específico ao qual ela está destinada em 

particular.  

Não há no homem o instinto da obediência, pelo contrário: ao nascer a criança 

apenas traz consigo as marcas naturais da sua hereditariedade, em outras palavras, nasce 

um ser, simplesmente, “egoísta e antissocial” (Durkheim, 2013:55). Por isso, as forças 

morais imperam para regular a sociedade. Tais foças fizeram-no sentir sua inferioridade 

frente ao organismo maior, a sociedade, levando-o à submissão. Nesse sentido, é missão 

da Educação revelar-lhe as potencialidades da vida social. Só este movimento é capaz 

de criar novos homens. A educação é, portanto, para o autor, um instrumento de 

transmissão de aptidões necessárias à vida social.  

O Estado tem, então, um papel importante no processo educativo, uma vez que, 

de forma dialética, a sociedade precisa da Educação e vice-versa. Cabe ao Estado 

                                                           
7 Louis Dumont em sua obra: ”Homos Hierarchicus” trata dessa temática.  
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educar o professor que vai, por sua vez, educar as crianças. Em outras palavras, passa a 

ser responsabilidade do Estado cuidar do conjunto de ideias que serão transmitidas aos 

jovens. O poder sacerdotal, antes pertencente à Igreja, é transferido ao Estado 

(Durkheim, 2013) 

Não adianta acreditar que podemos Educar nossos filhos como quisermos. 

Somos obrigados a seguir as regras reinantes no meio social em que vivemos. 

A opinião nos impõe este comportamento, e a opinião é uma força moral cujo 

poder opressivo não é menor do que o da força física (Durkheim, 2013:78).  

 

Tem de ser, segundo Durkheim (2013), uma Educação que exerça uma 

autoridade, que não significa violência ou repressão, mas sim uma primazia moral que 

confere ao professor um papel central como educador. Educar é, pois, uma tarefa de 

grande prestígio social.  

A criança deve, portanto, estar acostumada a reconhecer a autoridade na 

palavra do educador e a respeitar a sua superioridade. Esta é a condição para 

que mais tarde ela a reencontre sem sua consciência e acate o que ela 

prescrever (Durkheim, 2013: 73). 

 De acordo com Durkheim (2013), a liberdade individual só será alcançada 

através da Educação. Ser livre, então, “significa ter autocontrole e agir guiado pela 

razão e cumprir o seu dever” (Durkheim, 2013:73). Uma vez educado, o indivíduo 

nasce para vida social, sendo capaz de partilhar uma vida comum. Viveriam, por assim 

dizer, numa comunhão de ideias.  

 

5 - Experiência de Estágio e a vida na escola  

 

 O Estado do Rio de Janeiro declarou falência em meios aos preparativos para a 

recepção das Olímpiadas em agosto de 2016. As instituições públicas foram penalizadas 

com cortes de verbas públicas. A Educação sofreu um golpe. As Escolas Estaduais 

perderam seus porteiros. Aqueles homens ou mulheres que controlavam a entrada e a 

saída - de alunos, diretores, professores, funcionários e visitantes - foram dispensados, 

gerando murmúrios descontentes de que “como será isso agora? ” Tal situação se 

configurou num drama.  
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Logo no primeiro dia de campo, havia uma senhora estressada, empurrando o 

portão e procurando a chave perdida. Esta senhora era a diretora. Ela estava ali 

exercendo a função de porteiro, assim como os outros funcionários da escola - inclusive 

os professores passaram a fazê-lo.  

Mais tarde, ouvindo conversas na sala dos professores, eles reclamavam que não 

fariam isso. “A diretora quer que fiquemos no portão”.  Outro respondeu em tom baixo: 

“Nós não somos porteiros, porra”. Outro disse: “Não fiz concurso para isso”; “Não 

estou ganhando nem o meu salário!”; “Eu não vou ficar”.  

As aulas noturnas foram suspensas. Tinham medo de assalto, o que aconteceu no 

período da tarde. Tal acontecimento levou as autoridades da Escola a suspenderem as 

aulas deste turno. O professor do estágio me contou que alunos haviam sido abordados e 

que pessoas estranhas tentavam entrar na escola.  

Quando os alunos ouvem “as aulas foram temporariamente suspensas do turno 

tarde”, muitos entendem que as aulas da manhã também foram, por isso, não 

comparecem, levando o professor a ter que repetir a matéria no dia seguinte.  

A Escola se localiza na parte central da cidade, ao lado da rodoviária, em frente 

à praça da República, lugar onde muitos moradores de rua dormem. Ao lado da 

instituição, ainda, há uma casa abandonada. Durante o dia, o entorno é movimentado, 

mas, no final da tarde, com o fechamento do comércio, a rua se torna deserta.  

No começo, a saída do porteiro pareceu ao nativo algo temporário que, talvez, 

poderia ser revertido. Com o passar do tempo, encontraram uma solução possível ao 

momento, a chave ficaria na direção, logo, aqueles que chegavam tinham que chamar a 

diretora, contando com a presença de algum aluno que estava passando pelo pátio. A 

verdade é que sempre havia; mas a espera era longa. A diretora ou coordenadora 

pedagógica tinham que abandonar seus afazeres para abrir o portão e assim funcionou 

por todo período que estive lá.  O fato é que o “jeitinho” se tornou a regra. Aos poucos 

eles foram se adaptando à nova situação da escola.  

A saída do porteiro foi apenas o começo do drama. Os professores da rede 

Estadual do Rio de Janeiro logo se reuniram para declarar greve. Assim se podia ler nas 

manchetes dos jornais:   

Os profissionais da educação do Estado do Rio entraram em greve na 

manhã desta quarta-feira (2). A decisão foi tomada após uma assembleia 



 24 

realizada no dia 20 de fevereiro. De acordo com o Sindicato estadual dos 

Profissionais de Educação (Sepe), a maioria dos funcionários e professores 

do Estado apoiaram a greve. 

 

A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) lamentou a decisão do Sepe 

de iniciar uma greve e afirmou que essa atitude, no atual e conhecido difícil 

momento econômico do Estado, somente prejudica os alunos dos 

professores que aderirem. Ainda de acordo com a secretaria, as soluções 

para as demandas apresentadas pelo Sepe não dependem exclusivamente 

da Seeduc8. 

 

 

O fato curioso desta greve é aquele relacionado com a adesão dos professores. 

Os professores puderam escolher em aderi-la ou não, causando uma situação de 

desconforto ainda maior, pois a rede estadual estava em greve, mas a Escola funcionava. 

Aqueles que não aderiram tinham seus motivos.  

O professor de estágio, por exemplo, não aderiu, porque estava no período 

conhecido como estágio probatório. Este período é liminar: ele passou no concurso, foi 

convocado, mas ainda não compõe o quadro permanente do serviço público - tornando-

o mais vulnerável, inclusive para tomar suas decisões. Tinha medo da repressão. Ele não 

sabia o que podia acontecer neste período. Preferiu continuar dando aula. O fato de uns 

professores aderirem e outros não causou uma situação de mal-estar entre os próprios 

colegas e formaram-se dois grupos: os grevistas e não-grevistas. 

No que tange aos alunos, alguns eram grevistas porque os pais, ouvindo que não 

teria aula, logo não permitiam que seus filhos fossem para a escola. Alguns motoristas 

de ônibus proibiam os alunos de entrar no coletivo via passe livre, já que havia uma 

greve declarada. Aqueles alunos que frequentavam a Escola tinham razões particulares 

para estarem ali. Uma menina contou ao professor que não desejava ficar em casa 

porque tinha que realizar as tarefas doméstica, por isso, ia todos os dias para escola. 

Uma menina exclamou: “Vou ficar em casa fazendo faxina? Eu não. Prefiro vir pra cá e 

ficar no pátio”. Como se pode notar, há inúmeros motivos que levam o aluno ir ou não 

ir para o Colégio.   

Neste momento, havia uma tensão, pois, estudantes de diversas escolas estaduais 

se organizaram para ocupar suas instituições de ensino, decidindo por erguer um 

acampamento para permanecer o tempo que fosse necessário no interior do colégio. 

                                                           
8 <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/03/profissionais-da-educacao-do-rj-entram-em-
greve-diz-sindicato.html> acesso em 03 de julho de 2017.  
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Desse modo, interrompiam o curso normal das atividades. Estabeleceram, ao mesmo 

tempo, uma lista de reivindicações por melhores qualidades de ensino.  

Tal situação espalhou o medo de que os alunos tomassem como exemplo o que 

havia acontecido no Liceu de Humanidade de Campos, no Nilo Peçanha e em outras 

escolas da região. No entanto, tudo não passou de um alarme falso. É digno de nota que 

os alunos do terceiro ano não conseguiam se organizar para realizar a própria festa de 

formatura. Eles discutiam e debatiam nas aulas de sociologia até que os responsáveis se 

cansavam e desistiam de tudo. Aqueles que ainda desejavam a festa não apresentavam 

argumentos que pudessem convencer os colegas.  

O representante do DCE, também aluno do terceiro ano, costumava chegar 

atrasado nas aulas de sociologia, antes de tomar seu assento, cumprimentava cada 

colega, inclusive o professor com um aperto de mão. A aula parava para que ele pudesse 

realizar seu ato político.    

Imagina-se que numa ocupação demandava-se uma articulação, um trabalho 

árduo e uma coesão que não foi possível observa.  

 Para as autoridades competentes os professores eram perigosos. Era preciso 

vigiá-los e controla-los. A Secretaria Regional de Educação solicitou à direção para 

anotar os nomes de todos aqueles que estavam em greve. Algumas vezes, o Chefe da 

Regional ia ao Colégio para conversar com as diretoras e a coordenadora pedagógica.   

A cisão entre a regional e os professores está entremeada por relações 

hierárquicas. Os diretores eram escolhidos por cargo de comissão. No entanto, a partir 

da greve, isto foi alterado, passando a ser a eleição uma nova forma de escolha do 

diretor9. A situação anterior estava, pois, claramente definida como uma relação de 

reciprocidade positiva, isto é, a dádiva tão comentada por Marcel Mauss (2003).    

                                                           
9 <O governo do estado publicou no Diário Oficial desta segunda-feira a Lei Nº 7.299, que 

permitirá a escolha democrática dos diretores de escolas públicas estaduais. A lei foi 
sancionada pelo governador em exercício do estado do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles. A 
medida era uma das principais reivindicações de alunos do movimento 'Ocupa' e dos 
professores, que estão em greve há cerca de três meses. A partir de agora, toda a comunidade 
escolar, ou seja, estudantes, funcionários e docentes poderão votar para escolher novos 
diretores> 
 
Leia mais: https://oglobo.globo.com/rio/governo-publica-lei-aprovando-eleicoes-para-diretores-
de-escolas-19449870#ixzz4lsTbdNO3  
 

https://oglobo.globo.com/rio/governo-publica-lei-aprovando-eleicoes-para-diretores-de-escolas-19449870#ixzz4lsTbdNO3
https://oglobo.globo.com/rio/governo-publica-lei-aprovando-eleicoes-para-diretores-de-escolas-19449870#ixzz4lsTbdNO3
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A regional havia, definitivamente, declarado guerra aos professores. E vice-

versa. Na época de greve, da tomada da regional pelos professores, ouvi de um ex-

professor da rede estadual, hoje professor universitário da UFF. “Ah, se eu soubesse, 

teria ido lá ver. Isto simboliza a queda da Bastilha, gente”. A regional foi ocupada mais 

de uma vez por professores e alunos, resultado do movimento político articulado por 

alunos e professores - “Ocupa Escola”.   

Neste contexto de incertezas, havia duas ordens paralelas: a do presidente do 

sindicato e a do Chefe da Regional. Certa vez, a coordenadora pedagógica abordou o 

professor na sala e indagou: “Por que você mandou os alunos embora?”. Ele respondeu 

que havia saído uma nota pública que o orientava a não dar aula quando tivesse menos 

de 60% dos alunos em sala. “Quem disse? Nosso chefinho, o Fábio?”. O professor 

respondeu: “não, é uma nota da Sepe”. Imediatamente, indagou: “Fulano, você está em 

greve? Já tive um trabalho enorme para levantar os nomes de todos os professores. Não 

precisamos de gente aqui que não esteja trabalhando. A aula é pra ser dada”.  

A palavra da coordenadora pedagógica foi a final. Ele se calou e cumpriu o que 

havia sido ordenado - deu aula para apenas dois alunos, lançou a matéria, mas tinha a 

convicção de que teria novamente de repetir todo o conteúdo para os demais quando 

retornassem. Foi uma situação constrangedora. Aqueles que estivessem assistindo a 

cena talvez tivesse compaixão do professor. Ele havia sido desrespeitado na frente dos 

seus alunos e da estagiária. Há uma ideia antiga de que o professor tem a soberania na 

sua sala de aula, mas, parece que a coordenadora pedagógica de alguma forma havia 

tomado esta soberania.    

Quando o aluno não quer ficar na sala, a coordenadora reclama com o professor 

porque ele tem que exercer a autoridade em sala de aula, isto é, permitindo ou não ao 

aluno sair. No entanto, os alunos são criativos. Saem da sala, dizendo que vão ao 

banheiro, mas já tinham escondido a mochila em outro lugar. Alguns, no caminho da 

sala até o pátio, são abordados pela coordenadora que impõe o retorno imediato. Certa 

vez, o aluno exclamou “Vou embora! Aula chata pra caramba” e saiu. Tempos depois, o 

menino voltou. Os colegas começaram a rir e ele disse –“ [Fulana] me pegou cara, disse 

que ia ligar para o meu pai. Tive que voltar”.  

A autoria da aula do professor ainda ficava comprometida por um evento não 

previsto -  a falta de um colega de trabalho – que obrigava a coordenadora a interferir, 
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solicitando ao professor que adiantasse a aula para liberá-los mais cedo. Ele, 

prontamente, aceitava – passava um exercício no livro didático, os alunos copiavam 

igualzinho ao livro para receber um “visto”. Apenas uma vez o professor disse “não”, 

justificando que o conteúdo estava atrasado. Dessa forma, a vida cotidiana da Instituição 

seguia num mar de incongruências, levando-nos a citar Van Velsen (1967:349): 

  

[...] em todas as sociedades existem incongruências e contradições e 

contradições entre os vários conjuntos de normas nos diferentes campos de 

ação. Um problema que os membros de qualquer sociedade devem resolver é o 

de viver com essas incongruências através da manipulação de normas, de 

forma que as pessoas possam continuar a viver juntas numa ordem social. Por 

esta razão, isto constitui um problema que também merece ser estudado pelo 

antropólogo.  

 

Como se pode notar, estas relações na escola estão permeadas por dramas, mas 

que são inerentes a qualquer sociedade, “o indivíduo terá por vezes que optar entre 

várias normas contraditórias entre si” (Velsen, 1967:349). Os atores sociais desta escola 

sempre terão um dilema à sua frente.   

 

5.1 A sala dos professores: o lugar da Fofoca 

A sala dos professores é, literalmente, um lugar de circulação de fofocas. Era o 

ambiente mais agradável da escola - sala pequena com um sofá, uma mesa grande para 

tomar café, uma televisão, um frigobar, prateleiras de livros, um lugar pra colocar os 

biscoitos e garrafa de café. E o mais importante: era um lugar iluminado pela luz do sol, 

pois havia uma janela gigantesca de vidro. Diríamos que era uma sala aconchegante.  

Ali, naquela pequena atmosfera, ficava evidente as relações conflituosas. Numa 

ocasião, surgiu um rumor de que a diretora teria dito que todos os professores deveriam 

seguir o calendário da Secretaria de Educação, repondo as aulas nas férias, inclusive 

aqueles que estavam trabalhando no período de greve. Eles conversavam entre si 

indignados: “Você virá, fulano?” - e o outro respondia - “Eu não venho”. Assim 

murmuravam: “Vou tirar as minhas férias, não quero nem saber”; “Fulana [a diretora] 

veio com essa história agora”; “Deixa os outros que não fizeram greve trabalhar”; “É 

cada história que vou te contar, hein? Fulana [ a diretora] tem cada uma”. 
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Também discutiam sobre o cotidiano da sala de aula. Certo dia, uma professora 

gordinha e faladeira havia acabado de chegar e não parava de falar: “E, hoje, gente, 

beltrana estava tomando guaraná dolly e os alunos começaram a cantar a música: “dolly 

guaraná, guaraná dolly”. Então, ela respondeu: “melhor tomar guaraná dolly do que 

suquinho. Vocês querem?”. Todos riram.  

Em seguida, ela começou a falar de um aluno, que pelo tom de voz e a 

performance, logo percebemos que era alguém que tinha uma fama negativa pela escola.  

“Você sabia que fulano vai voltar? Aquele encapetado saiu do reformatório. Ele estava 

preso. Andou roubando. Tremo só de pensar naquele peste”. Outro dizia: “Parece que 

ele está mais tranquilo agora”. Imediatamente, respondeu: “Tranquilo? Ele roubou o 

celular de Beltrana. Tivemos que chamar a polícia. Lembra não, Ciclano? Foi um tempo 

atrás. Foi a maior confusão”. 

Podemos dizer que a sala dos professores aos olhos da antropologia de Victor 

Turner (2008) seria um lugar liminar: o nem lá, nem cá. Principalmente no que tange às 

relações sociais: pois opõe-se à estrutura hierárquica da Escola e do sistema burocrático 

hierárquico do Estado na figura da Secretaria Regional de Educação. Ao partilhar das 

fofocas, os professores se unem numa espécie de communitas. Comentam tudo o que se 

passa na escola: as ordens dos superiores, seus descontentamentos, o comportamento de 

determinados alunos, os pontos de vista políticos, as doenças que sofrem etc. Eles 

transformam a hora do intervalo no momento de catarse social.  

 O rumor e a fofoca são partes de importantes estudos antropológicos. Max 

Gluckman (1963), em seu ensaio Gossip and Scandal, afirmou que aqueles que não 

sabem as fofocas não estão inseridos naquele grupo social.  “Não há, portanto, caminho 

mais fácil de se colocar um estrangeiro em seu lugar do que começar pela fofoca: 

mostrar que não pertence ao grupo” (p.313). Para pertencer ao grupo de professores era, 

pois, necessário saber das fofocas que eram espalhadas neste lugar especial – a sala dos 

professores.  

A fofoca é um fenômeno social e cultural que é capaz de unir a todos 

(Gluckman, 1963). Ela envolve o indivíduo pelo conteúdo da mensagem transmitida e 

pela performance em conta-la, como é o caso da professora gordinha, quando ela 

começava a falar todos prestavam atenção. Existe, então, uma necessidade em se contar 

a fofoca e, ao mesmo tempo, de se fazer parte do drama. Neste sentido, “a transmissão 
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de um rumor se dá através de uma série de interações sociais onde um evento, mais do 

que narrado, é representado e dramatizado” (Trajano, 12:1993).  

Além da circulação das fofocas, a sala também é o lugar de trocas dadivosas. Por 

duas vezes, alunos levaram cachorro quente, bolo e refrigerante para sala dos 

professores em decorrência de festinhas surpresas que eles faziam para os colegas; mas 

escolhiam a quem dar. Geralmente, a professora gordinha da fofoca, já mencionada, 

recebia mais adágios. Eles convidavam determinados professores para participar dessas 

festas, mas, como por algum motivo em especial, o professor não ia, eles o buscavam. 

Os alunos também são conhecidos por suas propostas constrangedoras ao 

professor. Certo dia, um aluno chegou, pediu licença e chamou o professor para 

conversar em segredo. Ao retornar, ele riu, balançou a cabeça e comentou: 

Aluno só coloca a gente em fria. Ele quer que eu dê aula no lugar do 

professor de sociologia que está em greve. Eles querem resolver o lado 

deles, mas, metendo a gente numa roubada. Se eu faço isso, imagina só 

o que pode acontecer comigo? Além do mais, o professor está 

exercendo um direito dele.  

   Uma jovem professora de português, que estava corrigindo provas, falou a 

respeito e ao mesmo tempo compartilhou um segredo de ofício: 

Aluno! Você tem que ter muito cuidado com eles. Eu adoro os meus 

alunos, tenho uma relação muito boa com eles. Mas não se engane: é 

preciso ter cuidado. Eles te adoram, te dão presentes, são carinhosos 

enquanto você faz tudo que eles querem, mas, a partir do momento que 

você diz um “não”, eles viram a cara pra você, dizem na sua cara que 

não gostam de você. Eles são assim. Um dia te colocam no céu, no 

outro, dependendo das circunstâncias, no inferno. 

  

 Aqui, percebe-se a relação de reciprocidade positiva e negativa já discutida por 

Levi-Strauss (1982). Tal relação é harmônica até um momento, porém, quando o “sim” 

sai de cena e entra o “não”, tudo se transforma. O professor amado passar a ser o mais 

odiado, às vezes, tal situação é reversível como comentou a professora de português, 

mas, em alguns casos, não.  
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5.2 – A sala de Aula e suas contradições 

O professor escreve no quadro branco, os alunos copiam, como se tivessem sido 

condicionados por anos e anos de prática. Esta era a performance da sala de aula – 

copiar o que o professor escrevia. Parecia ser a coisa mais importante. Nem o que o 

professor falava tinha tanta atenção. E assim, tudo era cópia. Uma atividade do livro era 

copiada igualmente do que estava no livro, sem referência alguma.  

Tempos depois, o professor esclareceu que numa ocasião em que preparava os 

alunos para uma prova – um aluno levantou o dedo e perguntou qual era a matéria da 

prova. Ele ficou perplexo, o conteúdo estava no livro. A partir deste momento, percebeu 

que deveria colocar tudo no quadro mesmo que isso lhe tomasse, às vezes, mais da 

metade da sua aula.  

Havia uma aluna, que adorava interrompê-lo de diversas formas: pedindo licença 

para copiar do quadro, por uma questão que não havia entendido etc. Ela sempre fazia  

de um modo que qualificaríamos dengoso. Os próprios colegas falavam: “hummm, essa 

menina está querendo”. No primeiro dia de aula, o professor iniciou com um “Bom 

dia!” e perguntou o nome dos novos alunos da sala. Ela, imediatamente, apontou o 

dedo:  “Professor, você não quer saber o meu nome? ”. Ele, então, respondeu – “Eu te 

conheço desde o primeiro ano”. Era uma turma do terceiro ano do Ensino Médio. Ela 

ainda não havia se dado por satisfeita – “Então, qual é o meu nome?” O professor, 

simplesmente, declarou – [Ciclana]. Ela se calou, mas no seu sorriso havia um sorriso 

de satisfação.  

Assim continuava a aula.   

 Os alunos o interrompiam, solicitando licença porque ele atrapalhava o ato de 

extrema importância – a cópia. Na verdade, poucos lhe davam atenção. Às vezes se 

ouvia expressões como “vai cagar, Fulano”, e as fofocas sobre os meninos no outro 

canto da sala “é uma puta mesmo”, enquanto isso o professor falava. Algumas vezes, os 

alunos se interessavam e interagiam. Então, o mestre dialogava com os interessados.  

Certo dia, o aluno não tinha entendido a diferença entre o conceito de autoridade 

e autoritário. O professor explicou os conceitos. Ele, imediatamente, exclamou: 

“Professor, dona Fulana [diretora] é autoritária. Outro dia, eu cheguei com a minha 

calça amarela e ela não me deixou entrar. Você viu, professor, como ela é autoritária?”. 
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O professor, mediante a tal declaração, exclamou: “Gente, vocês não entenderam. O 

uniforme é uma regra para todos por uma questão de segurança. Não é vontade dela. Em 

todas as escolas se tem que usar uniforme”.  

O menino reagiu: “Ah, professor, ontem Beltrano entrou com a calça preta e a 

diretora não falou nada”. O professor preferiu finalizar a conversa - “Ok, pessoal, vamos 

sentar. Vou dar matéria nova”. O garoto, por sua vez, saiu resmungando, “ o que tem de 

mal vir com uma calça amarela?”. Ao sentar na cadeira no fundo não se conteve e disse 

em alto e bom tom: “Professor, suas aulas são muito chatas, não tem debate. Vamos 

debater”. No entanto, como todos falavam ao mesmo tempo, pareceu que o que ele tinha 

dito não havia chegado aos ouvidos do mestre. Mas, na aula seguinte, uma menina 

cochilava. Ao ver aquilo, o professor exclamou: “Ei, acorda! A minha aula deve ser 

muito chata. Tem gente dormindo10”.  

E todos os dias, a mesma dinâmica de aula se repetia. Os alunos quebravam o 

monólogo do professor quando algum tema os chamava, por exemplo, o tema de gênero 

e cotas que gerou discussões acaloradas.  Assim, iniciou, o professor: 

[...] o movimento feminista é a história da luta das mulheres para ocupar 

lugares públicos que antes eram devotados aos homens. Ao longo do século 

XX, elas tiveram inúmeras conquistas: direito ao voto e por fim alcançaram o 

direito de ser votadas, alcançaram a política” [...] 

 

De repente, o menino ergueu o dedo, pedindo a palavra: “Lugar de mulher não é 

na política, não vê Dilma? Ela acabou com o país”. Tal exclamação chamou a atenção 

de outros colegas que, a partir de então, passariam a assistir o debate.   

Professor: Calma aí, pessoal, a crise política atual, é fruto de conjuntura 

político-social-econômica. Há várias Chefe de Estado mulheres no mundo, a 

Angela Merkel, por exemplo, a Primeira-Ministra alemã, é muito benquista 

entre os Chefes de Estado.  

No entanto, o aluno não se deu por vencido, bradando: “Professor, a Dilma 

destruiu o país. Isso não funciona aqui no Brasil”. Enquanto isso, alguns alunos 

esperavam uma resposta do professor. Curiosamente, as meninas não elaboraram 

argumentos em sua defesa, algumas se maquiavam, mexiam no celular e outras estavam 

atentas com o olhar.  O professor, rapidamente, arquitetou um segundo argumento em 

reação:  

                                                           
10 Aula do dia 11 de março de 2016. 
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 Se você parar para pensar, muitos Chefe de Estado homens deixaram seus 

países em crise. Olhem para história do Brasil. Não é a primeira crise política 

que se tem. E um presidente não governa sozinho. É bom olhar o Senado e a 

Câmara dos Deputados. A maioria dos Senadores e Deputados são homens 

etc... 

Não houve tempo para revanche, o sinal tocou. Agora, estavam mais 

interessados nas carteirinhas. 

O conflito entre o professor e aluno pode ser considerado, de certa forma, um 

embate entre dois paradigmas de mundo. No professor está explicito o lema da 

modernidade, a lógica universal ocidental de que todos são iguais, pressupostos da 

Revolução Francesa. Valoriza-se a ideia de indivíduo (Guenon, 2001:77). No menino, é, 

pois, claramente, bem colocado o pensamento tradicional de uma sociedade fundada 

sobre os preceitos do patriarcado em que os lugares de homens e mulheres são bem 

delimitados.  

Há uma vasta literatura antropológica de comunidades fundadas sob o ethos do 

patriarcado em que os espaços de homens e mulheres são severamente separados. 

Podemos citar os estudos de Julian Pitt-Rivers, The fate of Shechem: or The politics of 

sex: essays in the anthropology of the Mediterranean (1977); Mediterranean 

countrymen; essays in the social anthropology of the Mediterranean (1963); Pierre 

Bourdieu (2002), O Senso de Honra, um estudo na Sociedade africana Kabyle; Geertz 

(1979)  Suq: The Bazaar Economy in Sefrou in Meaning and Order in Moroccan 

Society: Three Essays in Cultural Analysis,  assim como o trabalho de Dain Borges 

(1992): The Family in Bahia, Brazil: 1870-1945.  

Todas as obras mencionadas apontam para o mesmo caminho traçado por  

Jean-Pierre Vernant (1990) em seu ensaio Héstia e Hermes de que “O homem é feito 

para atividades ao ar livre, as ocupações de fora; a mulher para as ocupações interiores” 

(1990:158). Ao homem pertence o mercado, os negócios, as guerras, a ágora, lugar das 

discussões políticas e o campo. Sob os cuidados da mulher está o âmbito doméstico, 

lugar do Culto a deusa Lares, daí a palavra lar (Vernant, 1990).  

Julian Pitt-Rivers (1968) salienta que quando esses dois personagens decidem 

partilhar espaços opostos, ocorrem conflitos, pequenos e até grandes dramas, 

envolvendo valores caros como a honra, gerando o mal-estar da sociedade, e até mortes 

tanto social quanto física. No entanto, a medida em que as mulheres se tornam 

independentes da autoridade do varão, elas passam a conquistar novos lugares sociais.  
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Por outro lado, tal independência é uma ameaça à antiga organização social patriarcal 

que seria suplantada ao longo do tempo, atribuindo novos papéis a homens e mulheres.  

Seria um engano imaginar que o tema do patriarcado se restringe aos antigos, 

isto é, à sociedade brasileira patriarcal do passado. Ainda se faz notar nas mais variadas 

expressões populares: “Vai pegar uma trouxa de roupa para lavar, mulher”, ou “lugar de 

mulher é esquentado a barriga no fogão”, “Mulher no volante, perigo constante”.  Tais 

formulas do saber do povo demarcam as identidades sociais, as posições sociais, isto é, 

os lugares de homens e mulheres na sociedade brasileira.   

É digno de nota que o argumento do menino é formulado no momento de crise 

nacional, econômica, política e social, em que a presidente da República está 

respondendo ao processo de Impeachment, sendo acusada de Crime de 

Responsabilidade Fiscal, no momento em que a taxa de desemprego aumenta e outros 

problemas também se evidenciam. Neste sentido, se tomarmos, a teoria do drama social 

de Victor Turner, poderíamos argumentar que todos os brasileiros, de alguma forma, 

estão participando do drama, isto é, elaborando reflexões a respeito do que acontece, 

movendo símbolos, temas e metáforas que estão em suas cabeças (Turner, 2008).  

Valores que pareciam perdidos, cujas raízes estão fincadas nas terras profundas 

do pensamento, emergem em momentos de crise. Além do menino, outras pessoas 

adultas já haviam elaborado tal explicação: “Tira essa mulher daí, coloca o Lula para 

governar”11; “Se a Hillary ganhar, o Estados Unidos vão se ferrar. Não vê a Dilma? 

Destruiu o país”12. “Mulher, rapaz, só serve pra pilotar o fogão”13. Aos olhos do público 

vulgar, parece que a primeira figura feminina que assumiu o cargo mais importante do 

país, de certa forma, havia falhado por uma simples razão: ela não estava no lugar social 

que deveria estar. Estava, por assim dizer, segundo a vox populi - “pilotando” a nave 

errada.  

Por outro lado, o professor considera outras questões que colocam em 

evidencia a ideia de conjuntura política. Invoca os modelos femininos de Chefe de 

Estado que, na opinião dele, tiveram êxito - Angela Merkel. No entanto, ao mesmo 

                                                           
11 Homem de 27 anos em 10 de outubro de 2016.  
12 Homem de 55 anos em 10 de outubro de 2016.  
13 Homem de 27 anos em 10 de outubro de 2016.  
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tempo que a revista Forbes a colocou como a “mulher mais poderosa”14, em 2016, fala 

de suas dificuldades em vencer as eleições de 2017 frente a críticas de seu populismo, 

política de imigração e pelo fato de não conseguir conter a queda da economia alemã15.  

Embora, o professor se mostrasse incansável em seu argumento, não logrou nenhum 

intento frente ao pensamento formulado pelo seu aluno. Permaneceram os dois 

inquebráveis. 

Tal situação social, o diálogo entre o professor e o seu aluno na sala de aula, 

evidenciou dois paradigmas sociais brasileiros: a modernidade e a tradição dentro de 

uma conjuntura de crise política, econômica e social.  

Novamente, o monólogo da aula seria quebrado com um tema um novo 

polêmico, dessa vez: as cotas. O professor, como de costume, iniciou a aula.  

 Pessoal, vamos lá, a cota é para proporcionar que uma parte da população 

possa entrar na universidade, já que o país é desigual, há muita pobreza. O país 

não é justo. Até então a população negra não costumava entrar na universidade 

[...] 

 

O Menino interrompeu: “as cotas é uma política racista”16. O professor de pronto 

argumentou:  

É uma política pública dentro de uma sociedade que não é igualitária, porque 

nós temos o problema do ensino público e particular. Tem o problema da 

diferença de educação que cada um recebe. Vamos pegar a escola pública, por 

exemplo. Muitas vezes falta professor e por mais que o aluno se esforce, ele 

não vai passar num vestibular de medicina por exemplo. A cota é política 

pública que tenta trazer benefícios para aqueles que há séculos foram 

marginalizados [...]  

O aluno articulando símbolos e metáforas internos argumentou contra, numa 

pergunta retórica “Professor, então, tem que cuidar da educação e não fazer cotas, né?”  

O professor, logo reagiu: “Mas não é tão simples assim. Se tenta de todos os jeitos, mas, 

às vezes, é difícil”. Dado tal afirmação, o menino lançou mais algumas questões 

reflexivas: “Como pode uma pessoa receber ponto para passar? Cadê o esforço? E o 

mérito disso?”. 

                                                           
14< http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/8720698/Angela-Merkel-worlds-
most-powerful-woman.html> 
15< https://www.forbes.com/profile/angela-merkel/?list=power-women> acesso em 27 de junho de 
2017.  
16 Aluno do terceiro da turma 3001.  

https://www.forbes.com/profile/angela-merkel/?list=power-women
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O debate não perde em grandeza para os confrontos que ocorreram na academia 

na época de implantação desse sistema no Brasil. O embate, entre aqueles que defendem 

as cotas e os que são contra, é permeado por uma discussão apaixonada, Turner diria, 

dramática, dado as circunstâncias trágicas que trouxeram os negros para o Brasil – a 

Escravidão, um tipo de Instituição Social muito antiga17 que perdurou ainda no mundo 

moderno.  

Para Joaquim Nabuco (2000) a Escravidão no Brasil significou a dominação 

violenta da raça branca sobre a raça negra. Contrariando pensadores como o Dr. 

Raimundo Nina Rodrigues (2011) não acreditava que o atraso do Brasil estava nos gens 

do escravo ou na mestiçagem da raça inferior com a raça superior, mas sim na própria  

instituição escravocrata que deixaria sua marca por um longo tempo. Era, por assim 

dizer, um homem a frente do seu tempo.   

Após a abolição da Escravatura a situação das populações oriundas da África 

continuaria a ser debatida. Falou-se em branqueamento das raças, isto é, uma espécie 

purificação racial, já que a mestiçagem era vista como algo negativo - o cruzamento da 

raça inferior com a superior resultaria em seres degenerados moralmente e fisicamente. 

Era preciso sanear o Brasil, civilizá-lo como dizia a logo da época.  

Apenas o discurso de Gilberto Freire em 1933, em sua célebre obra Casa 

Grande e Senzala (2003), começaria a encher de esperança a elite brasileira que há 

tempo estava envergonhada. A partir de um ponto de vista culturalista, Freire superou a 

perspectiva racista de Nina Rodrigues, passando a defender que a miscigenação do povo 

brasileiro era algo positivo. Três raças haviam contribuído de forma brilhante para a 

formação do povo – o índio, o negro e o Português. Não havia, então, motivo para nos 

envergonhar. Fala-se, portanto, de uma democracia racial.  

Gilberto Freire constrói a ideia de um povo singular que consegue conviver 

apesar das diferenças, provocando a curiosidade dos vizinhos americanos, os Estados 

Unidos da América, que vivia em um sistema de segregação racial. Para os americanos, 

a partir da leitura de Freire, os brasileiros haviam conseguido algo espetacular, por isso 

necessitavam ser estudados.  

                                                           
17 Ver: A Cidade Antiga de Fustel de Coulanges.  
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Os resultados da pesquisa se tornaram decepcionantes após as conclusões de 

Florestan Fernandes (1955) de que não havia uma democracia racial. O país tinha uma 

forma peculiar de manifestar seus preconceitos e divergências raciais que os 

distinguiam dos americanos.  

Do final do século XIX, passando por todo século XX até chegar o século XXI, 

a questão racial se faz presente. Entre discussões acaloradas se propôs uma política 

pública de cotas, já adotada em outros países. Historicamente, grupos que estavam 

marginalizados da universidade se beneficiariam com as cotas. Acredita-se que o ensino 

universitário é capaz de elevar o indivíduo, promovendo a tão sonhada ascensão social, 

sobretudo da população negra que constitui um grupo segregado.   

No entanto, Peter Fry argumenta que “AA, como o socialismo, é boa na teoria, 

mas pode ser ruim na prática; ou como diz o velho adágio “na prática a teoria pode ser 

outra” (Maggie & Fry, 2004: 154). Para Fry (2004), se somos miscigenados, invocando 

o argumento de Freire, não deveríamos nos dividir em duas raças como se fez no 

modelo americano. No entanto, estamos longe de uma democracia racial como atestou 

florestan Fernandes. Vivemos, pois, num dilema: Ser ou não ser cotista, eis a questão.  

 

6 - Considerações Finais 

  

A Instituição Escolar é, antes de tudo, um espaço de incongruências, ora de 

relações harmônicas, mas, sobretudo, de desarmônicas. Seguindo o pensamento de 

Durkheim, a Escola é o microcosmo da Sociedade, mas não de uma de uma sociedade 

idealizada, mas o que ela é de fato. Como afirmou Wallace (1963:25), em “nossas 

sociedades escolásticas, as escolas estão aptas a proporcionar somente uma fração 

daquilo que todo homem aprende”.  

           É uma escola que se contradiz com ideal da Escola como Templo da Religião do 

Estado, do modelo durkheimiano, mas, ao mesmo tempo, funciona dada as 

possibilidades de uma sociedade verticalizada em que orçamentos, salários e 

comportamentos não são os que se espera.  Dentro desse drama, as pessoas fazem suas 

escolhas para manter tal instituição escolar funcionando.  



 37 

Certa vez, Evans-Pritchard  escreveu a respeito dos Nuer: “as realidades 

políticas são confusas e conflitantes [...] nem sempre estão de acordo com os valores 

políticos” (1940:38). O mesmo se pode falar da realidade escolar - são confusas e 

conflitantes, nem sempre estão de acordo com a idealização do que deve ser a Educação 

Pública brasileira. 

A Escola, a partir da perspectiva do conflito é um lugar de dilemas tanto coletivo 

como individual. A cada canto e a cada conversa, eles se tornam evidentes. Na sala de 

leitura, um drama emergiu. Uma jovem e uma bibliotecária discutem o futuro. Ali,  

buscar um livro é apenas um pretexto para se iniciar uma conversa. Falavam sobre a 

grande questão que todos se perguntam em períodos de vida:  “O que fazer da minha 

vida?”. Agora que a menina estava encerrando uma etapa da vida escolar, tinha nas 

mãos um dilema – o problema da escolha. “Fazer ou não Fazer faculdade?” ; “Qual 

curso escolher?” De fato, não se conversa assim com quem não se confia.  

Ali, naquela sala pequena e escura, a conselheira, a bibliotecária, tinha o poder 

de fazer as perguntas “O que você gosta de fazer?”. A menina estava perdida num mar 

de possibilidades e impossibilidades -  “Quero fazer nutrição, mas não tem universidade 

pública”. Como uma boa amiga, a conselheira, subitamente, lembrou, “Tem na Estácio 

com um precinho bom... podemos ver na Redentor. Vamos pesquisar”. Parecia que seu 

drama era ainda mais profundo. Rapidamente desistiu de ser nutricionista para se tornar 

professora de biologia, profissional de Educação Física, talvez psicóloga. Para cada 

curso havia um obstáculo que era superado pelas soluções da bibliotecária, mas a cada 

barreira tombada, ele perdia o sentido, buscava um novo curso e, ao mesmo tempo, um 

novo obstáculo. O sinal tocou e a conversa foi interrompida.  

A partir das situações sociais, dos encontros e desencontros, dos dilemas e dos 

conflitos, a vida escolar se apresenta como parte constitutiva dos dramas da vida social 

mais ampla. Os dramas se conectam assim como a realidade local e o contexto nacional. 

Os cortes de verba, a ausência dos porteiros, a greve dos professores e a insistência – 

dos estudantes, dos professores e dos funcionários – em um modelo de ensino que, 

apesar de todas as dificuldades, segue como um baluarte da esperança de uma vida 

melhor. E assim, a inspetora pedagógica que impõe o retorno do aluno à sala, evoca a 

autoridade paterna como argumento, consciente de que a família deposita na escola e 

em seus funcionários algum grau de confiança e expectativa na transmissão de valores e 

conhecimentos que poderão proporcionar-lhe uma vida melhor. Desse modo, os balões 
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vermelhos surgem também nos debates entre professores e alunos, no guaraná dolly 

compartilhado pela professora e nas confraternizações promovidas pelos estudantes. 

Entre a escassez de recursos e a continuidade dos ritos, seguem os dramas sociais que 

constituem a socialidade da vida escolar. 
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