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RESUMO 

 

A partir do trabalho de campo desenvolvido em uma escola pública de ensino fundamental da 

cidade de Niterói, desenvolveu-se esta etnografia. O trabalho teve a intenção de compreender 

quais fatores são associados ao comportamento e postura dos alunos, quais são as categorias 

de classificação que surgem desta associação e como se constrói, especificamente a categoria 

de “motivação”, a partir da análise de algumas experiências: o conselho de classe, a reunião 

de pais e mestres e a realização de atividades extracurriculares promovidas pela gestão da 

escola. Os diversos métodos que atuam nesse movimento de “motivação” ou aquilo que é 

entendido agir na “desmotivação” são objeto dessa etnografia.  

 
 
 

Palavras-chave: Etnografia. Escola. Motivação.  

 

ABSTRACT 
 
 

From the fieldwork developed in a public elementary school in the city of Niterói, this 

ethnography was developed. The work intended to understand which factors are associated 

with students' behavior and posture, which are the classification categories that emerge from 

this association and how it is built, specifically the category of "motivation", from the analysis 

of some experiences: class council, parent-teacher meeting, and extracurricular activities 

promoted by school management. 

The various methods that act in this movement of "motivation" or what is understood to act in 

the "demotivation" will be investigated. 
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Introdução 

 

O presente trabalho foi produzido a partir da pesquisa de iniciação científica realizada 

por mim e orientada pela professora Lucía Eilbaum durante os anos de 2018 e 2019. A mesma 

se insere em um conjunto de pesquisas do GEPADIM (Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Antropologia do Direito e das Moralidades), vinculado ao Núcleo Fluminense de Estudos e 

Pesquisas- NUFEP e ao INCT-Instituto de Estudos Comparados em Administração 

Institucional de Conflitos (InEAC), do qual sou pesquisadora associada. O projeto mais amplo 

foi formulado propondo consolidar e fortalecer uma linha de pesquisa de formação de 

recursos humanos e de transferência de conhecimento vinculada à relação entre as formas de 

administração de justiça, demandas por direitos e moralidades.  

Inicialmente pretendia-se dar continuidade a pesquisas etnográficas desenvolvidas 

pelos pesquisadores do grupo em agências de Segurança Pública e de Justiça. Também 

buscava incorporar uma linha de pesquisa vinculada às formas de demandas e de luta por 

direitos, reconhecimento e memória por parte de coletivos sociais organizados em torno à 

impugnação da “violência institucional” e aos “direitos humanos”. Nesse escopo coletivo, 

pessoalmente, interessei-me em estabelecer contato com pessoas vinculadas a coletivos 

sociais – em especial, “coletivos de favela” integrados por pessoas jovens- que, entre outras 

reivindicações e atuações, denunciam o exercício de violência institucional e o racismo. No 

entanto, os contatos que busquei estabelecer com jovens desses coletivos não renderam 

maiores desdobramentos. 

Simultaneamente, a partir de outras experiências, foi crescendo meu interesse a análise 

de processos de administração de conflitos no âmbito escolar, entendendo a escola como um 

lócus significativo para a observação e compreensão de práticas e representações sobre 

conflitos, direitos, formas de violência e/ou discriminação. Nessa linha, meu foco inicial foi 

manter nesse outro campo empírico, ainda não explorado no grupo, o interesse na relação 

entre formas institucionais de administração de conflitos, demandas por direitos e a dimensão 

moral. 

Essa mudança de interesse esteve, sem dúvida, acompanhada pela possibilidade 

concreta de pesquisa em uma escola municipal, com grande abertura por parte dos 
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responsáveis da mesma, como explicarei mais adiante. Sendo assim, a presente monografia 

está fundamentada a partir da minha inserção como pesquisadora em uma escola de ensino 

fundamental da rede municipal da cidade de Niterói.  

  

“Entrando em campo” - sobre como as tentativas de pesquisa “malsucedidas” também 

informam a produção científica e constroem o objeto da pesquisa 

  

Antes de iniciar o trabalho de campo na escola municipal mencionada, talvez 

mantendo de forma mais explícita o interesse na relação entre segurança pública e ambiente 

escolar, busquei me inserir em uma escola da polícia militar, também localizada em Niterói. 

No entanto, tive o acesso negado, mesmo após buscar redes pessoais que me colocassem em 

posição próxima e direta com o diretor do colégio. A partir dessa negativa, tive de partir para 

outra escola, desta vez pública e aberta, de ensino fundamental, e o que encontrei foi total 

permissividade. Na primeira vez que fiz uma visita à segunda escola tive a oportunidade de 

conversar diretamente com a diretora que me concedeu liberdade para fazer meu trabalho de 

campo, a pesquisar, observar e interagir com todos. Há uma discrepância na dificuldade 

destes acessos, uma escola negou minha pesquisa enquanto a outra praticamente me 

incentivou a frequentá-la para conhece-la. 

Considerei essas primeiras tentativas de inserção como evidências de outras possíveis 

diferenças entre as duas instituições. Pois enquanto uma limitava a possibilidade de pesquisa; 

a outra concedia o livre acesso, demonstrando assim práticas de esconder e revelar distintas. 

Em simples pesquisa sobre o Colégio da Policia Militar na internet, as imagens e 

descrições exaltam a boa infraestrutura e qualidade do ensino. Há 13 colégios militares no 

Brasil, que são geridos pelo exército militar, porém há um crescente projeto de militarização 

das escolas públicas, incentivado pela presidência da república enquanto projeto de educação 

para o país. O fenômeno da militarização das escolas está entrando como uma das pautas do 

atual governo. Acreditei que esse contexto fosse facilitar minha entrada em campo, pois a 

pesquisa poderia ser vista como uma forma de visibilizar o projeto que estava sendo 

incentivado. No entanto, não foi o que aconteceu e assim fiquei me perguntando o porque a 

negativa ao pedido de estudo sobre o colégio. 
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Realizei duas visitas ao Colégio da Policia Militar em Niterói no ano de 2018, mas não 

consegui passar do segundo portão que dava acesso à escola, conhecendo apenas a secretaria e 

um funcionário que me informou como os procedimentos burocráticos inviabilizariam minha 

entrada ao colégio, já que é frequentado apenas por pessoas que tenham ligações com a 

polícia ou o exército militar. Mesmo após acessar uma rede de vínculos que solicitaram minha 

inserção para a realização da pesquisa diretamente ao diretor, a entrada foi negada. 

Poderíamos pensar a negativa da permissão da entrada ao colégio e ao contrário, a 

total permissividade da outra escola, a partir da imagem que invoca Phillip Abrams (2006) 

sobre a representação do Estado. O Estado enquanto uma máscara que nos impede de ver a 

realidade da prática política. Seguindo a metáfora, o próprio Estado, que no caso da situação 

aparece nas três instituições (a universidade, o colégio da policia e a escola municipal), tem 

movimentos que ora revelam, ora escondem suas práticas, construindo constantemente sua 

representação e assim reificando sua existência, como propõe Michael Taussig (1995) a partir 

da noção de “fetichismo de estado”. O interessante na situação abordada aqui é que o colégio 

que teoricamente tem mais infraestrutura e qualidade no ensino não permitiu a observação 

dessas práticas e, portanto, a construção de uma análise, partindo da antropologia. 

Acredito, após essa experiência, que para a instituição, uma pesquisadora que buscava 

explicitar práticas e dinâmicas escolares através da observação e interação contínua, pode ter 

sido considerada uma ameaça ou problema. Nesse sentido, a negativa também se inscreve em 

um ethos militar que privilegia o secreto e sigilo das práticas e serviços públicos, entendido 

mais como do Estado do que da comunidade (KANT de LIMA, 2011). Entendo que a 

experiência, apesar de breve, faz parte de minha pesquisa, na medida que também constrói 

uma representação sobre o tal colégio, a partir da negativa apresentada. Assim, o que pode ser 

visto como impedimento, obstáculo ou frustração se transforma também em um dado 

constitutivo da pesquisa. Da mesma forma, a abertura na outra escola também anunciava parte 

do que iria a encontrar ao longo da pesquisa, em uma atitude mais permeável a minha 

inserção e participação, bem como uma gestão mais aberta e preocupada com a participação 

de outros atores.   

Como disse, o que encontrei na outra escola, de ensino fundamental da rede municipal 

de Niterói, foi total permissividade. Na primeira vez que fiz uma visita à escola tive a 

oportunidade de conversar diretamente com a diretora que me concedeu liberdade para a 

realização da pesquisa, para observação e interação com todos. 
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A etnografia se desenvolveu então a partir do trabalho de campo realizado nessa escola, em 

que acompanhei semanalmente durante o segundo semestre de 2018 e primeiro semestre de 

2019 atividades que envolviam as classes do 9º ano. Busquei entender quais conflitos e 

percepções constituem a sociabilidade dos atores envolvidos naquele âmbito, com o intuito de 

construir uma análise a partir das “categorias com que estes atores ordenam sua experiência, 

ou as teias de significado que as formam” (PEIRANO, 1996) sobre o ambiente escolar. Nesse 

sentido, a etnografia esteve inspirada em pesquisas anteriores e em andamento que, de um 

ponto de vista antropológico, discutem diversas questões em torno às relações sociais que 

estruturam a escola. Refiro-me recentemente publicado livro de Boris Maia (2019), cuja 

etnografia, resultado da dissertação de mestrado no PPGA/UFF (2014), em uma escola 

pública, de ensino médio, discute a construção de carisma e autoridade por parte de 

professores, focalizando com atenção interações com os alunos em sala de aula. Também me 

beneficiei da interlocução com o trabalho que Marcos Veríssimo desenvolve com outros 

pesquisadores e estudantes no Laboratório Escolar de Pesquisa e Iniciação Científica 

(LEPIC), voltado para a pesquisa sobre a problemática da administração de conflitos na 

escola, no Colégio Estadual Walter Orlandini, e dos artigos e apresentação em eventos por 

eles organizados (Veríssimo, 2019). Mais recentemente, a pesquisa de Letícia de Luna Freire 

sobre a relação entre escola, territórios de favela e desigualdades sociais, e os eventos por ela 

organizados no âmbito do Núcleo de Pesquisa Educação e Cidade (NUPEC/EDU-

UERJ) também foram interlocuções proveitosas, assim como os artigos organizados pelas 

professoras Simoni Guedes e Tatiana Cipiniuk na coletânea “Abordagens etnográficas sobre 

educação: adentrando os muros da escola” (2014). 

Também é importante frisar que a construção do processo de investigação das relações 

sociais na escola, sob os relatos de campo recolhidos, tem como base textos e discussões da 

antropologia do Estado e do poder. À medida que enxergo aqui certas posições da equipe de 

trabalhadores da escola que me permitem ao mesmo tempo: entender a ação do Estado por 

meio de seus agentes; e compreender, a partir do estudo sobre a instituição escolar, as 

limitações de descolar práticas educacionais de práticas políticas, evidenciando os estudos 

sobre as fronteiras do Estado (DAS, 2008), a construção do sujeito (FOUCAULT, 2009) e as 

rotinas burocráticas materializadas em documentos como boletins escolares, diários de classe, 

bilhetes de comunicação, mostrando a linguagem específica desse tipo de evento (MIRANDA 

e PITA, 2012), bem como a materialidade e poder simbólicos dos papéis em tanto artefatos 

(FERREIRA e NADAI, 2015) escolares. 

Nesse trabalho, parto do pressuposto de que a dinâmica escolar não se resume nas 

interações que ocorrem dentro dos limites de seus muros e muito menos em uma simples 
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transmissão dos conteúdos programados numa relação de hierarquia entre professor-aluno. Ao 

contrário do uso da teoria da tabula rasa de Aristóteles na formulação sobre o que é e como 

deve acontecer a aprendizagem em escolas, que reaparece colocando os alunos como páginas 

em branco (metáfora com a consciência dos alunos, que indica que não há conhecimento já 

adquirido) em que os professores inscrevem o conhecimento, as diferentes vivências dos 

alunos e agentes da educação proporcionam um cenário complexo na rotina escolar, contendo 

uma variedade de formas de ensinar e aprender, isto é, de produção, transmissão e circulação 

de conhecimentos diversos. 

Nesse sentido, pude perceber que há uma aproximação direta do corpo de 

trabalhadores da escola com os alunos e com a comunidade que a rodeia. Aproximação que 

permite que estes trabalhadores, sendo eles professores, pedagogas, coordenação e direção, 

reconheçam situações que os alunos vivenciam fora da escola, principalmente situações que 

informam como se configuram as estruturas familiares e financeiras de cada um. 

Tais estruturas são importantes fatores para a percepção da escola sobre seus 

estudantes. Nas reuniões especificamente, que são espaços de balanços sobre a atividade 

escolar, aparecem com papéis centrais nas discussões sobre o perfil dos alunos, seus 

comportamentos e posturas. 

A equipe escolar de forma geral reconhece que as condições locais influenciam 

diretamente na dinâmica escolar e na aprendizagem. Em sua fala em uma entrevista em que 

pedi que relatasse sobre a sua relação com os alunos, o professor de matemática do 9ª ano que 

também dá aulas em outras escolas iniciou “é, essa relação ela depende muito do espaço, do 

ambiente em que você está”, evidenciando a percepção de uma relação íntima entre ambos 

espaços sociais. 

Esse trabalho tem a intenção de compreender justamente quais são os fatores 

associados ao comportamento e postura dos alunos, quais são as categorias de classificação 

que surgem desta associação e como ela é construída. Especificamente, me debruço sobre a 

categoria de “motivação”, ouvida e apreendida no cotidiano da escola, a partir da análise de 

algumas experiências: a sala de aula, o conselho de classe, a reunião de pais e mestres e a 

realização de atividades extracurriculares promovidas pela gestão da escola, espaços a partir 

dos quais construí os capítulos dessa monografia. Em cada um deles busco enfatizar a 

interação entre posições e pontos de vista diferentes. Na sala de aula, privilégio a interação 

entre professores e alunos. O conselho de classe traz a perspectiva dos professores sobre os 
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alunos em um ambiente de troca de professores com professores e equipe pedagógica. Já a 

reunião traz a perspectiva dos professores e dos pais sobre os alunos. Por fim, as atividades 

trazem uma perspectiva que difere um pouco do modelo tradicional de sala de aula 

conteudista, com propostas que trazem outros métodos de ensinar e aprender. Antes de entrar 

nos capítulos, faço uma apresentação breve da escola. 

  

A escola  

Localizada entre o limite dos municípios de Niterói e São Gonçalo, no alto do Morro 

do Alves1, a Escola de Ensino Fundamental atende majoritariamente crianças e adolescentes 

moradores de seu entorno. A escola pertence à Rede Municipal de Niterói e concentra cerca 

de 730 estudantes (Fundação Niterói, 2015) de 6 a 16 anos. 

Visitei-a pela primeira vez no dia 20 de agosto de 2018. Para chegar, percorri o trajeto 

que repetiria semanalmente durante mais de um ano, saindo de minha casa localizada em um 

bairro central da cidade de Niterói, caminhando até o terminal rodoviário presidente João 

Goulart (diga-se de passagem o segundo maior terminal da América Latina em circulação de 

pessoas) e pegando o ônibus de número 67 em direção à “Cova da Onça” passando pelo 

“Morro do Alves”. Demorando em torno de uma hora e meia até chegar em meu destino final, 

indo do centro para o bairro, contrariando o fluxo concentrado de pessoas que todos os dias 

pela manhã vem de seus bairros ao sentido centro. 

A escola é envolta de muros altos e, apesar de ter um portão grande para a entrada e 

saída de carros, a passagem de pedestres para seu interior tem o tamanho de uma porta 

estreita. Antes de acessar o corredor que liga as salas de aula, os banheiros, a cozinha e o 

pátio, há um espaço para um primeiro atendimento ao público externo. Uma janela gradeada 

indicava a área da secretaria. Logo me aproximei e por detrás dela estava uma mulher. 

Apresentei-me enquanto estudante de graduação em Antropologia da Universidade Federal 

Fluminense e ela rapidamente me convidou a entrar para conversar melhor. 

Um funcionário que fica responsável pelas grades que separam esses espaços liberou 

minha passagem. Antes de ir para a sala que me foi indicada, precisei ir ao banheiro, o que me 

fez recordar os ambientes escolares de minha infância (estudei a maior parte de minha 

                                                           
1 O nome da escola, assim como o nome das pessoas citadas ao longo do trabalho foram modificados para 
resguardar a identidade de todos. 
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formação em escolas públicas da cidade de São Paulo), marcados muitas vezes por condições 

precárias (as portas não têm trancas, as privadas não têm assento, não tem papel higiênico e 

sabonete), apesar de bem limpo.  

Dirigi-me então para a secretaria. Dentro dela fui convidada a entrar na sala da 

direção. A mesma mulher que me atendeu anteriormente se apresentou como diretora da 

escola. Expliquei meu interesse de pesquisa na área da educação e sobre o grupo de pesquisa 

do qual faço parte (GEPADIM - Grupo de Pesquisa De Antropologia do Direito e das 

Moralidades). A cada final de frase ela demonstrava interesse e dizia que a escola podia me 

receber quando e como eu quisesse, dentro de classes ou não, observando, ajudando e 

frequentando. Ainda me explicou um pouco sobre o funcionamento, às manhãs acontecem as 

aulas para os alunos de 6º ao 9º ano, enquanto às tardes do 1º ao 5º. Combinamos que na 

reunião semanal dos funcionários, ela iria falar sobre minha intenção de realizar a pesquisa e 

eu me comprometi a retornar o contato. 

Entre telefonemas e combinações feitas em diálogo com a escola e com o grupo de 

pesquisa, retornei um mês após a primeira visita para, de fato, conhecer o lugar. Cheguei na 

parte da tarde e, ultrapassando as grades que separam os espaços, realizei um tour. Bem na 

parte central está o corredor que interliga as 21 salas de aula, a secretaria, a sala dos 

professores, a coordenação, o pátio, o refeitório e os banheiros. O pátio é uma área externa 

com duas mesas de cimento e 4 bancos, um amendoeiro que proporciona uma bela sombra 

nos dias de sol, e apenas uma parte coberta onde ficam 2 jogos de mesa sempre muitos 

disputados pelos estudantes. Do pátio também há uma passagem com grades para uma quadra 

coberta que fica ao lado do estacionamento, e outra para o refeitório usado para o café da 

manhã, lanche e almoço. As salas de aula são basicamente quadrados de parede com uma 

porta de saída e entrada e janelas em um dos lados, contêm lousa, um armário com materiais, 

uma mesa maior para o professor, e em torno de 20 carteiras e cadeiras para os alunos. Há 

ainda, uma sala de leitura, com uma pequena biblioteca e um projetor, uma sala de artes, um 

laboratório de ciências, uma horta e um jardim que envolve a escola. 

O corredor é repleto de cartazes expostos nas paredes. São trabalhos feitos pelos 

estudantes. Um deles me chamou atenção neste primeiro tour, intitulava-se “Minha periferia” 

e era composto por vários desenhos coloridos com representações de periferia e morro feitos 

pelo 3º ano. Nos papéis estavam desenhadas as casas, as crianças, a padaria e a escola. 
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Como já era de meu conhecimento, o período da tarde é dedicado aos alunos do 1º ao 

5º ano, e minha proposta era acompanhar o cotidiano escolar do 9º ano, então após fazer esse 

reconhecimento do local não fiquei muito mais tempo. Observei durante alguns minutos o 

movimento no pátio. Enquanto isso três crianças se aproximaram para me perguntar quem eu 

era. Disse que, assim como elas, era estudante só que de uma outra escola, uma universidade, 

e que estava conhecendo a escola. Elas acharam engraçado e se apresentaram com sorrisos 

nos rostos. Perguntei então se elas gostavam da escola e porque, e elas me responderam que 

muito, porque lá podiam brincar e fazer artes. Seria essa a primeira das tantas outras 

percepções sobre a escola que ouviria por parte dos alunos que a frequentavam.  

  

Eu, a escola e a metodologia 

É assim que Veena Das expõe uma questão metodológica de como podemos pensar 

nossa relação com o campo que escolhemos. Creio que a exposição de determinadas partes da 

trajetória do pesquisador pode ser interessante para a compreensão da etnografia, pois ajuda a 

situar de qual perspectiva enxergamos o que está sendo investigado e, assim, como chegamos 

a determinadas conclusões e não a outras.  

Sendo assim escolhi explicitar aqui duas importantes fases de minha vida, que em meu 

entendimento ajudam na construção do meu olhar enquanto pesquisadora, especialmente para 

o universo escolar e suas problemáticas.  

A primeira fase é a minha formação escolar no ensino fundamental, que se deu em 

uma escola pública da rede municipal da cidade de São Paulo. Esta escola tem um projeto de 

educação construtivista inspirado na Escola da Ponte de Portugal, fundada pelo professor José 

Pacheco. Este projeto literalmente quebrou paredes para criar novos lugares de se estudar, 

ressignificando espaços da escola e entendimentos sobre noções de ensinar e aprender.  

Há poucas aulas expositivas, e quase nenhuma baseada no clássico método de 

professor a frente, e alunos sentados em fileiras a copiar o conteúdo em seus cadernos. Ao 

invés disso, os estudantes ficam reunidos em pequenos grupos (geralmente 5 ou 6 pessoas por 

grupo) que se espalham em um grande salão. Neste espaço, em grande parte do tempo 

realizam em seus cadernos atividades orientadas por “roteiros de pesquisa”. Estes roteiros são 

entregues em um “caderno de roteiros” a cada estudante no começo do ano, cada um contendo 

um tema de investigação e atividades a serem aprendidas ao longo do ano.  
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Assim, a responsabilidade pelo aprendizado se coloca de forma mais efetiva na mão 

dos estudantes. A autonomia é uma qualidade incentivada, ensinada e promovida pelas 

atividades da escola. O estímulo à criticidade faz com que a dinâmica escolar tenha forte 

atuação estudantil, a voz ativa das crianças e adolescentes também é força de construção do 

processo de educação.  

É neste cenário, de convocação do estudante à construção de sua escola e do processo 

de aprendizagem coletivo que nela se faz, que se deu meu ensino fundamental. Acredito que 

meu olhar para escola e educação foi formado de forma crítica, a não conceber os formatos 

impostos como normais, ou únicos, mas a construir junto com a escola formas próprias e 

alternativas de aprendizado.  

A segunda fase é marcada pelos mais de dois meses de ocupação secundarista em 

colégios de ensino médio do estado de São Paulo. Já no final do terceiro ano do ensino médio, 

fiz parte da massa estudantil secundarista que ocupou mais de 200 escolas em 2015. A pauta 

central das ocupações era barrar um processo de desmonte da educação pública que se 

colocava pelo então governador do estado através de uma proposta de “reorganização 

escolar”.  

Este movimento colocou os estudantes como gestores das escolas. Éramos nós os 

responsáveis por todas as partes necessárias para fazer o dia a dia escolar acontecer. 

Organizados por comissões, nós fazíamos a limpeza, a alimentação, a programação de aulas e 

atividades e a segurança. Todos os dias o coletivo se reunia em assembleia para fazer um 

balanço, resolver demandas e traçar estratégias políticas. 

As ocupações e manifestações nas ruas fizeram o então governador cancelar o projeto 

de “reorganização”, mas o que o movimento causou vai muito além desse fato. A 

possibilidade de gerir a escola no coletivo de estudantes fez com que o lugar passasse por uma 

ressignificação. Abriu-se uma percepção sobre a importância do protagonismo estudantil na 

construção de um espaço que é, ou deveria ser, de todos.  

É com esses olhos, que enxerguei a escola que será aqui descrita. Acredito que a 

formação que tive fez com que eu me atentasse a determinadas movimentações da escola 

observada, ao invés de outras. Assim, o foco deste trabalho se dá nos mecanismos conduzidos 

pela escola em um sentido de participação ativa dos estudantes e de moradores da localidade. 

Em uma escola que se pretende construída por todos, como um ambiente de pertencimento, 
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afeto, cuidado e aprendizagem. Os Capítulos a seguir descrevem como foi se dando essas 

construção em diferentes espaços de interação da escola.  
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Capítulo 1: Na Sala de aula 

          

Combinada minha inserção na escola com a direção, comecei a frequentar 

semanalmente as atividades que envolviam o 9º ano. Na primeira manhã que acompanhei, no 

final de setembro de 2018, cheguei no horário de entrada dos alunos, às 07 horas. Fui recebida 

pela diretora que me levou à sala dos professores e me apresentou como “estagiária de 

observação”, nome que foi associado à minha função na escola e diversas vezes usado pelos 

professores.  

         Em grande parte do tempo que passei dentro da escola dediquei minha observação às 

aulas. O período da manhã é dividido em tempos de 40 minutos, em que cada professor é 

responsável por ensinar uma matéria do currículo, sendo elas: matemática, português, história, 

geografia, ciências, espanhol e inglês. Geralmente o modo de ensino se baseia na escrita do 

conteúdo na lousa (textos, fórmulas e exercícios) e na explicação oral destes, deixando com os 

alunos a tarefa de copiar em seus cadernos e fazer os exercícios.  

Este modelo de ensino, que se repete na rotina escolar, demandaria um comportamento 

específico dos alunos, de ficarem sentados e calados a maior parte do tempo, copiando o 

conteúdo da lousa em seus cadernos, respondendo apenas os questionamentos do professor 

com relação à matéria. Contudo, apesar de bastante cumprirem esse papel, a interação na sala 

de aula se faz muito mais complexa do que essa simples equação. À medida que expressam 

opiniões, histórias, demandas, necessidades, afetos e descontentamentos, sempre em 

movimento, os conflitos entre alunos e professores se fazem presentes nesse ambiente 

pretensamente disciplinador. 

Descreverei aqui situações que ocorreram quando me encontrava em observação direta 

destes movimentos, durante o trabalho de campo. Dividi a descrição dos acontecimentos por 

aula pois no acompanhamento das turmas pude perceber a diferenciação de posturas dos 

professores e alunos e, portanto, das interações dentro de sala (MAIA, 2019)2. 

Ao entrarem na escola os alunos esperam a ordem de Juliana, a inspetora, que é 

responsável por organizar a escala das aulas de cada classe. Ela ao checar quais são os 

professores presentes escreve em uma tabela todos os dias distribuindo as aulas às classes. 

                                                           
2 Na etnografia já citada, Boris Maia justamente trata como a autoridade e o carisma é construído de forma 
diferenciada de acordo aos perfis dos professores e a suas performances distintas em sala de aula. 
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Geralmente essa ordem se repete semanalmente, mas também acontece muito de professores 

faltarem. Quem resolve como lidar com essa falta é Juliana.  

Após passarem pela ordem da inspetora, os alunos se direcionam para suas respectivas 

salas. Na maioria das vezes chegam antes que os professores e arrumam as carteiras da forma 

que querem. Há uma configuração espacial que se repete diariamente, pois geralmente cada 

um ocupa um lugar relativamente fixo na sala. Das situações que descreverei aqui muitas 

foram vividas em uma sala que os alunos organizavam de forma que as meninas se 

posicionavam aos redores, perto das paredes, e os meninos se concentravam no meio e a 

frente da sala, perto da lousa. Essa distribuição espacial pode ser pensada como parte de um 

sistema classificatório mais amplo, pelo qual, por exemplo, as relações de gênero (meninas / 

meninos) estão sendo distinguidas permanentemente3.  

   

Aula de ciências 

         A aula de ciências foi uma das primeiras que assisti. Logo no dia em que cheguei 

pronta para começar a frequentar as aulas, acompanhei o professor Pedro da sala dos 

professores até o laboratório de ciências. O laboratório é rodeado por objetos que simulam o 

corpo humano e por materiais destinados a experiências científicas. O conteúdo passado 

naquele dia era sobre funções químicas, matéria em continuidade, e, pelo que entendi, aquela 

era uma das poucas vezes que o laboratório estava sendo usado. 

No processo de entrada na sala, um aluno chegou falando em tom alto e grave de voz 

“bom dia” e todos riram, menos o professor que o ignorou. Para iniciar a aula o professor me 

apresentou, dizendo que eu estaria observando a turma e que então só por hoje eles deveriam 

se comportar.  

Escrevendo a teoria na lousa, o professor entregou para a manipulação alguns potes 

com químicos, pedindo que identificassem os componentes. Uma das alunas sentada nas 

mesas da frente pegou um dos potes e falou “isso aqui é pó” e depois pegou outro e falou “e 

                                                           
3 Inspiro-me no clássico “Algumas formas primitivas de classificação” de Durkheim e Mauss (1903), no qual os 
autores afirmam que “a classificação das coisas reproduz a classificação dos homens”, evidenciado que 
categorias como espaço, tempo e causalidade são, ante tudo, categorias sociais. Ao mesmo tempo, também é 
possível pensar, de modo mais específico, nos textos clássicos de Margaret Mead (1928 e 1935) sobre as 
classificações e padrões de comportamento esperado entre meninos e meninas em sociedades diferentes. 
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isso aqui é cocaína”. Os meninos que sentavam ao seu lado riram e disseram “que isso cara, é 

a mesma coisa né, pó é o jeito que o pessoal fala e cocaína é o certo”. 

Sem comentar sobre o assunto, o professor chamou atenção de que os alunos deveriam 

se organizar em grupos para a realização de experiências que seriam formuladas e realizadas 

pelos próprios durante a “Feira Multicultural” da escola, que aconteceria no mês seguinte.  

O professor demonstrou na prática a matéria que tinha escrito na lousa, realizando uma 

experiência na frente dos alunos. Ele foi passando de mesa em mesa para que todos 

conseguissem visualizar bem a reação química sobre ácidos e bases. Eu estava sentada na 

última mesa ao lado de mais três meninas. Uma delas se concentrava em anotar as fórmulas 

no caderno, enquanto as outras duas mexiam no celular. A menina que anotava, contudo, 

disse que não apresentaria oralmente o trabalho sobre a experiência na frente de todos, sua 

colega do lado respondeu que se não fosse apresentar elas a tirariam do grupo. Nesse 

momento percebi os primeiros conflitos que se dariam no contexto da aula de ciências do 

professor Pedro, especialmente devido a esta proposta de experiência.  

Para a realização de tal, os alunos deveriam dividir-se em grupos e escrever em um 

papel qual tipo de experiência gostariam de fazer, e quais materiais seriam necessários. O 

professor recolheu as propostas formuladas rapidamente pelos alunos, mas percebeu que 

haviam poucos materiais disponíveis, então disse que tentaria conseguir o que faltava e 

avisaria assim que possível.  

Na aula seguinte da classe, de matemática, Pedro apareceu na porta para avisar que 

tinha conseguido os materiais necessários e o professor de matemática em tom de piada disse 

“você vai fazer um chazinho de soda cáustica pra eles? Isso eu quero ver ein” recebendo a 

resposta de um dos alunos irritado com a “brincadeira”: “viagem para os Estados Unidos 

ninguém quer dar né, porte de arma ninguém quer dar né”. Percebo que é usual que 

professores com muitos anos de magistrado façam esses tipos de comentários tidos como 

“piadas” e “brincadeiras”, mas que podem ser vistos também como um tanto violentos pelos 

alunos e suscitar respostas e reações que não o riso. 

Três semanas após esse dia, era a “Feira Multicultural”, porém ao chegar na escola um 

pouco atrasada encontrei a classe do nono ano teoricamente em aula de matemática, digo 

teoricamente porque apesar do professor se encontrar na sala os alunos dividiam-se em seus 

grupos de amigos conversando e brincando aleatoriamente. Aliás, a maioria dos alunos passou 
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o resto da aula mexendo no celular, fazendo vídeos, tirando “selfies” e fazendo brincadeiras 

uns com os outros. 

Quando entrei cumprimentei a todos com um “bom dia” e recebi a resposta de alguns, 

o professor me cumprimentou justificando a bagunça “Ah hoje houve uma mudança de 

planos, era pra ter a tal da feira, mas vai ter aula, então deixei eles conversando, vai ser bom 

pra você observar também”. Consenti com a cabeça e sentei ao lado da maior aglomeração de 

carteiras com cadeiras ocupadas pelos alunos. 

Após ter explicado só pra mim o que estava acontecendo, ele explicou na frente de 

todos que nos rodeavam que aquele teoricamente era para ser o primeiro dia da “feira de 

ciências”, mas que os alunos encarregados pelos professores de trazerem os devidos materiais 

para o acontecimento do evento não tinham cumprido essa tarefa. Bruna apoiada por outros 

alunos então reclamou “não vem jogar a culpa pra gente não, não é obrigação de ninguém 

trazer nada de casa, era só o que faltava agora eu ter que ir atrás de material que nem a escola 

tem”. A discussão então começou. Nunes, Bruna, Babi e Marcelo faziam críticas ao professor 

Pedro de ciências, argumentando que a matéria não tinha sido passada com a mesma 

intensidade e pressão desde o começo do ano, e que só agora o professor tinha se tornado 

muito exigente, o que não adiantava de nada. Também reclamavam de que, apesar de a 

proposta das experiências ter sido apresentada ao longo do último mês, o professor não 

organizou os materiais certos para que os alunos realizassem os testes, por isso a maioria das 

experiências deram erradas e que, assim, eles não iam apresentar mesmo. 

O professor de matemática perguntou como deveria ser a aula de ciências para dar 

certo. Bruna ressaltou “Primeiro ele deveria dar bom dia e ser simpático” e Babi respondeu “o 

problema dele é que ele presta atenção mais na matéria dele e não se os alunos estão 

entendendo o que ele diz, ele é desses professores que a matéria é dele e aprende quem 

quiser”. O professor de matemática então perguntou o que achavam de sua aula, Babi 

respondeu “Ah você já é diferente, você escuta a gente, passa as dinâmicas.” E ele respondeu 

“ah, mas eu tenho mais de 30 anos de escola né garotada”. 

Depois ele disse em tom de quem dá um conselho “agora vocês vão pro ensino médio, 

vocês vão ter que se adaptar ao professor para conseguir entender” e Babi respondeu incisiva 

“vamos ter que se adaptar nada, a gente faz protesto, panelaço”. Marcelo brincou fazendo 

referência a hashtag que repercutiu e se transformou em palavra de ordem e movimento 

contra o então candidato à presidência da república Jair Bolsonaro “ele nunca”. Bruna 
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explicou que a questão era que as matérias deveriam ser mais integradas, fazendo conexão 

com a vida para que os alunos conseguissem ver “sentido” nas explicações e assim iriam ter 

um melhor entendimento. 

O professor se aproximou mais de mim com uma cara de satisfação pela discussão que 

tinha incitado com sua primeira pergunta e me disse “quando eles estão descontraídos eles 

falam coisas que se aproximam mais do que pensam e querem do que quando estão em aulas 

mais rígidas, e mesmo descontraídos tem os que não se pronunciam.” 

A sequência desses acontecimentos, terminando com a fala crítica dos alunos do nono 

ano, acredito que demonstra algumas das demandas destes enquanto atores que também 

constroem a dinâmica escolar e cobram determinadas posturas dos professores e funcionários. 

A expressão dos alunos por um “conhecimento significativo” (HOOKS, 2013) foi algo 

que encontrei ao longo do trabalho de campo. Assim como demonstrado acima pela 

perspectiva de Bruna e apoiada por outros alunos, foram diversas as vezes em que se mostrou 

a necessidade do professor dar aulas em que os alunos consigam fazer associações claras entre 

o conteúdo dentro de sala e alguma noção de sua vivência fora dela. Talvez a própria 

referência ao material do laboratório como pó ou cocaína possa ser visto nesse sentido. Da 

mesma forma, a demanda por ser “escutados”, poder conversar, trocar ideias e receber “bom 

dia”, faz parte dessa outra forma de construir um conhecimento, nem sempre atrelado a uma 

“matéria”, mas que dá forma a uma demanda por reconhecimento (OLIVEIRA, 2002). 

  

Aula de matemática 

A primeira aula que assisti do professor Roberto, foi um pouco atípica em relação às 

outras. Por algum problema de saúde ele havia faltado alguns dias e isso foi colocado pelos 

estudantes, argumento que o fez reconhecer sua ausência como algo que prejudicou a aula de 

sua parte, o que dificilmente aconteceu outras vezes. Roberto é bastante incisivo nas 

cobranças em relação à disciplina e ao comportamento. Muitas vezes utilizou a exclusão da 

sala como um castigo para quem estivesse atrapalhando a aula: “você quer dar uma voltinha?” 

“quer conversar lá fora?”. De diversos jeitos, cobra a atenção à sua fala, e, ao contrário de 

outros professores, não exige que os alunos copiem a matéria em seus cadernos. Sempre 

expressou que o que valorizava era a concentração à sua explicação e a interação que surge a 

partir desta, dúvidas e questionamentos por exemplo. 
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Ao chegar na sala do 9º A, em uma manhã, as carteiras estavam enfileiradas, os alunos 

em silêncio, enquanto o professor escrevia na lousa. Dei bom dia a todos e pedi permissão 

para assistir a aula, concedida pelo professor. 

Após terminar de escrever na lousa, o professor virou-se para a turma e explicou o que 

estava escrito, dando exemplos para os problemas matemáticos. Depois disse “não se 

preocupem em copiar, vocês não estudam em casa, é mais importante que prestem atenção do 

que copiem, esse aqui é o primeiro”, apontando para Gabriel, continuou expondo “diz ele que 

não estuda, então pode fechar o caderno, para que serve copiar no caderno se você não vai 

olhar depois”, fechou o caderno de Gabriel que se mostrou surpreso e perguntou “ué, pode?” e 

o professor respondeu “claro, preste atenção”. Logo depois, ao continuar a explicação, o 

professor parou “e o que eu disse aqui?” apontou para o quadro e para uma menina sentada no 

fundo da classe que o respondeu “ah, que 3 alguma coisa, já esqueci professor”. Ele 

respondeu “porque você não estava prestando atenção aqui, estava olhando pra ele”. Com 

intervenções deste tipo o professor conseguia garantir o foco dos alunos em sua explicação, ao 

mesmo tempo que os expunha e cobrava deles um certo comportamento de atenção e estudo. 

Na continuidade desta aula ele disse “aula dada, aula estudada, os alunos da escola 

particular estudam isso ou mais, quero puxar vocês igual lá, porque vocês têm a mesma 

capacidade de quem paga 100, 200, 800, 1000 reais”. Os alunos exclamam “eita!” 

surpreendidos com os preços ditos pelo professor que continuou “ai depois vai fazer o ENEM, 

vai ter atraso de tempo, ai vai precisar de cota, sem entrar no mérito, vocês aqui têm tudo de 

graça, tudo que eles pagam lá os livros, a merenda; quem aqui trabalha?”. Ryan, sentado à 

minha frente, levantou a mão. Durante a fala do professor ele se manifestava pouco, disse em 

certo momento “ah lá, ele se empolga”, o professor perguntou pra Ryan “você prefere estudar 

ou trabalhar?”, Ryan respondeu “estudar, mas tenho de trabalhar e gosto também”, o 

professor perguntou “e você estuda?” e Ryan respondeu “Sim ué”, o professor perguntou 

então “está feliz com suas notas?”. Ryan respondeu “Sim… Não”. Os outros alunos riram e o 

professor disse “o próximo será o último teste, e depois recuperação, porque o provão da 

escola pra mim é recuperação”. Dei uma olhada nas notas dos testes, 3 pessoas tiraram nota C, 

8 pessoas tiraram nota D e 7 nota E, sendo A a melhor nota e E a pior.  

Este tipo de comparação entre as escolas era frequentemente usado por Roberto, que 

dá aulas em três escolas distintas. Em entrevista ele me relatou que é professor em uma escola 

pública na zona rural, em uma escola particular na cidade e na EM João Brazil.  A atuação 
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nestes ambientes promove uma visão sobre suas diferenças, expressada por ele em sala de 

aula. Ao mesmo tempo que explicita a diversidade que enxerga sobre os contextos 

educacionais, Roberto encaminha seu discurso para o crédito na capacidade dos estudantes, 

independente do local que se insere, mas destacando também a necessidade de se esforçarem, 

ainda mais porque ali “têm tudo de graça”. Esse discurso não surpreende em escolas públicas, 

onde a gratuidade parece ser vista como um privilégio e não como um direito.  

Nesta mesma aula, ele fez uma fala dizendo para os alunos que assumiram não irem 

bem nos estudos até agora: “é um copo vazio, se o copo tá vazio, perde sua utilidade de copo? 

Não, só que ainda está sem conteúdo, é igual a cabeça de vocês, vocês não são burros, só não 

estudam”. Deste modo, a metáfora que utiliza aproxima-se da teoria do papel em branco. Ao 

mesmo tempo que indica a falta, também aponta para uma capacidade intrínseca aos alunos 

que se manifesta através da dedicação aos estudos. 

Já tinha presenciado uma conversa semelhante quando no ano anterior Roberto 

conversou com a turma do então 9 ano sobre a “prova da fundação”. Lembro que disse que 

quem tirou boas notas tinha a chance de concorrer à um smartphone, e então um aluno disse 

que ninguém iria passar, e recebeu a resposta da representante de classe “João, para de falar 

isso, se a pessoa estudar ela vai melhorar e tem chance sim de conseguir”. O professor tinha 

resolvido algumas questões da tal “prova da fundação” e uma das últimas era uma questão de 

física. Os alunos se mostravam desinteressados e confusos com aquela matéria que o próprio 

professor já tinha indicado ser de série elevada da deles. Irritado com os alunos, o professor 

disparou “isso daí é o que vocês fazem sempre, vocês desistem, vocês deviam aprender com o 

erro pois é o com ele que vocês se importam”. 

Depois disso Roberto perguntou aos alunos o que era um sofisma e sem receber 

nenhuma resposta explicou que era um engano, e deu como exemplo “a política de hoje”, 

completando: “eu acho que vocês aqui de cima (se referindo ao alto do Morro do Alves) são 

mal assistidos. Ai depois vão falar que a escola é ruim, não é, a atenção do aluno é que 

prejudica”. Nessas conversas Roberto cobrava rendimento dos alunos, mas sobretudo atenção 

e dedicação, ressaltando também o contexto no qual estavam (“aqui de cima”). Para tanto, não 

poupava comentários diretos e insidiosos no que ele entendia como a necessidade de 

“pressionar”, “cobrar”, para que não “desistam” e o copo fique cheio.   

O professor continuou explicando a matéria, a cada pergunta destrinchando hipótese 

por hipótese, demonstrando possibilidades de solucionar os problemas matemáticos através de 



 

 29

uma variedade de fórmulas. Os problemas eram questões básicas sobre fração, sobre os quais 

o professor fez perguntas para a classe. Todas as respostas dos alunos estavam erradas. 

Após entregar os testes, ele disse “ah me lembrei, mamãe assinar e entregar na sexta 

feira, já sabe que se não entregar fica sem nota.” Gabriel diz “eu sou responsável por mim 

mesmo”, pegou suas coisas e saiu da sala. 

É relevante mencionar que, além das aulas de matemática, Roberto constrói um projeto 

de robótica extremamente reconhecido por toda a comunidade escolar. É ele mesmo quem 

leva os materiais e que conduz todas as esferas da atividade, inclusive idas a campeonatos. 

Até onde acompanhei a escola tinha ficado em primeiro lugar no campeonato do estado do 

Rio de Janeiro, colocação que classificou a equipe para o nível nacional. 

A aula de matemática era um espaço onde os alunos se manifestavam bastante sobre o 

que pensavam. Ao mesmo tempo, Roberto tinha uma atitude exigente em relação às notas e 

constantemente puxava um discurso sobre a necessidade de atenção, esforço e dedicação. 

Essa cobrança suscitava reações por parte de alguns alunos, que confrontavam, saiam da sala 

ou discutiam o que ele dizia. Ao mesmo tempo, ele era um professor reconhecido nas suas 

atividades extra sala, gerando a adesão de muitos alunos.  

  

Aula de português 

Na primeira aula de português que assisti, a professora Fátima foi recebida com a fala 

“ah não, o que você está fazendo aqui”, outro aluno disse perto de mim “a mais chata cara, 

professora, conversa com ela ai ó” e apontou em minha direção. Ela se aproximou, eu me 

apresentei e pedi permissão para assistir sua aula. Ela concedeu, explicou que não era o 

horário de sua aula com aquela turma, mas que, devido à operação da polícia militar que 

começara no Morro naquela manhã, ela teve que assumir aquele horário. 

Percebi a diferença de postura da classe. Na aula anterior (de matemática), os alunos 

faziam silêncio a maior parte do tempo e se mantinham sentados. Nesta a agitação tomou 

conta da turma. O contexto da operação claramente era uma pauta que deixava os estudantes 

agitados, mas pude verificar que frequentemente mantinham essa postura na aula de Fátima. 

A professora pediu que pusessem o caderno em cima da mesa, pois queria ver os 

textos, quando um dos alunos gritou “a polícia está no morro”, e o outro respondeu “ a polícia 
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está no morro, mas segue o baile”, fazendo referência à blusa da professora que estava escrito 

“segue o baile”. 

Perguntei para a professora se a situação de tiroteios na localidade onde a escola está 

inserida eram frequente. Ela relatou que acontecia às vezes. Pelo menos 5 vezes ao longo do 

ano, ocorreram situações parecidas como esta. O que acontecia eram operações durante o 

período da manhã, o que geralmente acarretava em troca de tiros em algum lugar próximo à 

escola. Essas eram notícias que chegavam através dos próprios alunos e funcionários, que 

relatavam, presencialmente ou via redes sociais da escola, o que sabiam sobre os 

acontecimentos. Mesmo nessas situações a instituição abria suas portas e seguia suas 

atividades, ainda que às vezes com falta de alguns professores, como foi o caso daquele dia. 

Aparentemente, tanto os funcionários como os alunos já tinham uma maneira para lidar com 

estas situações. Não era como se acontecesse pela primeira vez; ao contrário, este era um 

cenário do qual as pessoas sabiam que podia acontecer a qualquer momento.  

Neste mesmo dia, ao ir ao banheiro, encontrei com Jhennifer, uma das estudantes do 9 

A, no corredor. Perguntei se tinha conseguido permissão para ir embora, pois ela estava nesse 

intuito quando saiu da sala. Ela disse que não tinha achado Juliana, a inspetora, para fazer sua 

solicitação. Perguntei se seriam mesmo liberados às 10h naquele dia4, ela disse que sim. Eu 

estava um pouco impressionada, pois, apesar da agitação dentro de sala, tudo parecia correr 

normalmente na escola. Então perguntei sobre a situação da operação, e Jhennifer respondeu 

que os alunos iam embora para casa mesmo assim, completando “se levar tiro, é isso”. Ela me 

explicou que o tiroteio tinha começado no mesmo dia em torno das 07h30 da manhã quando 

já estava dentro da escola. Contou que “a polícia chega no morro e troca tiro com bandido 

muitas vezes porque não conseguiu dinheiro, entram na casa das pessoas, fazem bagunça no 

morro, e quando conseguem dinheiro vão embora, às vezes tem operação que depois eles vão 

embora, às vezes tem a ver com invasão dos alemães ou outra facção”. Já finalizando, a aluna 

me explicou “o morro é onde tudo isso acontece, que é da padaria pra lá, em São Gonçalo, 

enquanto da escola para cá é outra coisa, é Niterói”.  

Como já dito a escola se localiza no Morro do Alves que é um bairro que fica no 

limite dos dois municípios citados por Jhennifer. A divisão marcada pela aluna coloca a 

escola inserida em um lado que, segundo ela, não acontecem as trocas de tiro e operações, 

cenário esse presente do outro lado. Mas, como pode se notar, a escola se encontra bem 

                                                           
4 À quartas-feiras os alunos eram sempre liberados às 10h da manhã. 
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próxima aos limites delimitados, de fato a padaria citada, por exemplo, fica em frente do outro 

lado da rua. Estendei-me sobre esse ponto, porque embora não estivesse exclusivamente 

vinculado com a aula de português ou com a professora em questão, foi um assunto relevante 

no campo. Por um lado, porque influenciava diretamente na dinâmica da rotina escolar. 

Mesmo que as aulas não fossem suspensas (ao final a escola ficava “do lado de cá”), os 

horários e as aulas podiam se/ou deviam ser alterados. Por outro lado, e principal, interessou-

me especialmente a percepção da localização da escola evidenciada através desse conflito. 

Essa percepção, ao meu ver, explicitava a classificação do lugar social da escola, através de 

uma percepção de sua localização geográfica que distinguia dois territórios: um aonde 

aconteciam os tiroteios (“o lado de lá”); o outro onde se localizava a escola, mais seguro (“o 

lado de cá”). A distinção entre os dois municípios (Niterói e São Gonçalo) expressava, na 

verdade, muito mais do que a separação administrativa, mas evidenciava uma fronteira moral 

e social entre ambos os espaços e pessoas5. Por sua vez, acho importante também ressaltar que 

o fato de mencionar que alunos e professores e a escola no seu conjunto soubessem como 

lidar com as situações de “tiroteio” e até pudessem em certa medida naturalizá-las (“se levar 

tiro, é isso”), não quer dizer necessariamente que as operações policiais e a violência fossem 

banalizadas, ou consideradas legítimas ou necessárias. Como demonstra Natália Helou 

Fazzioni (no prelo) em sua etnografia em um posto de saúde básica no Complexo do Alemão, 

frases corriqueiras e até brincadeiras sobre situações de violência podiam revelar o quanto 

podia ser incomodo e complexo viver (ou estudar) nesses contextos6.   

Voltando à classe, como alguns alunos estavam de pé, a professora pediu que se 

sentassem. Alguns mexiam no celular e ela também pediu que guardassem os celulares. 

Sentou-se à mesa de professor na frente da classe, e pediu que fossem até ela para mostrar o 

texto, e quem não tivesse terminado ainda que terminasse. Gabriel continuou de pé e falando, 

                                                           
5 A análise dessas representações sobre o local, suas fronteiras e as classificações a ele associadas pode ser 
relacionada também com a etnografia de Simoni Guedes, em São Gonçalo, e como os moradores falavam do 
“Buraco da Coruja”, como o local mais perigoso e inseguro, mas que não tinha uma localização geográfica fixa, 
pois era sempre colocado como mais distante e longe do próprio espaço (GUEDES, 1997, p. 102). 
6 Fazzioni afirma: “Tais situações foram reveladoras não para reforçar, mas sim para questionar uma ideia 
constantemente repetida no senso comum: a de que moradores de favela naturalizariam ou banalizariam a 
violência armada devido à proximidade extrema com essa realidade. Ao contrário disso, os casos narrados acima 
revelam que ao fazerem piadas com essa situação, os moradores não naturalizariam ou banalizariam o que 
ocorre, pois se assim fosse, as brincadeiras quase não teriam sentido ou graça. A não naturalização dessa 
realidade não implicaria em sua imediata transformação em adoecimento, como é possível supor e assim, piadas 
e brincadeiras sobre o tema – que só podiam ser motivo de riso entre aqueles que tinham intimidade com aquele 
espaço – desvelavam o quão intrincado e incômodo era viver em meio a tamanha brutalidade e a diversidade de 
formas possíveis de se expressar e extravasar tal tensão” (no prelo).  
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atitude que resultou em uma bronca da professora, que ameaçou retirá-lo da classe. Ele se 

sentou, mas continuou conversando com os outros meninos. A professora fez chamada, e 

bateu na mesa, muitos se assustaram e olharam para ela como cobrando uma explicação, ao 

que ela disse “para ver se vocês escutam”. Ryan responde “não tem necessidade disso”.  

Em uma outra manhã, assim que chegou a professora pediu que um dos alunos fosse 

buscar os livros de português para que fossem distribuídos para a turma. Quando cada um 

estava com um livro em mãos, a professora passou um por um abrindo os livros nas páginas 

certas, e depois disse “quero todos em silêncio lendo o texto” e se sentou na mesa que fica a 

frente da classe. 

Passados alguns minutos em que boa parte da turma conversava sobre outros assuntos, 

ela advertiu “vou trocar alguns de vocês de lugar, Giovanni eu acho que tem alguma coisa de 

errado com você”. Os meninos sentados à frente faziam piadas uns com os outros e riam 

muito, um deles leu o sobrenome do autor do primeiro texto “Piroli” e riu. A professora diz 

“qual o problema, o que você sabe sobre isto? Só pode estar pensando muito nisso, bobão”.  

Nesta hora, a pedagoga Rosa entrou na sala, e os estudantes se aquietaram 

imediatamente, fazendo silêncio. Fátima utilizou a chegada dela para abrir um diálogo entre 

as duas perante a classe: disse que tinha de conversar com ela, pois havia alguns alunos que 

precisavam ser chamados para conversar, que faziam graça com nome de autor, que não 

ficavam quietos, e que depois passaria alguns nomes para ela. Rosa ouvia atentamente a 

professora fazendo expressões de desaprovação às posturas relatadas, e a respondeu em voz 

alta: “Ah, mas pode ficar tranquila, que qualquer coisa o aluno que não tiver aproveitando 

pode fazer novamente o 9º ano no ano que vem, não perde a vaga não”.  Continuando as 

reclamações, Fátima disparou “a leitura está péssima”, e recebeu a resposta “Ah então eu te 

ensino uma musiquinha que canto para os meus alunos de 2 anos da manhã, que diz para 

fecharem a boquinha para ouvirem a histórinha”. Para finalizar a professora falou de Gabriel, 

um dos alunos mais inquietos da classe. Rosa respondeu “Ah Gabriel você manda para casa, 

já não tem mais graça, eu estou aqui há 12 anos” e Fátima também marcou “e eu há 10”. A 

pedagoga terminou “e aqui todo mundo tem livre arbítrio”. Após esse diálogo entre as duas 

em frente à classe, elas se cumprimentam e Rosa saiu. 

Nesta situação a entrada de um ator com mais autoridade em relação à hierarquia da 

escola impôs uma mudança de postura nos alunos naquele momento. A professora, apesar de 

já ter feito diversas advertências, apoiou-se da referência de poder implicada pela presença da 
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pedagoga para afirmar as posições dentro de sala e ameaçar os alunos em relação ao seu 

comportamento. Ao mesmo tempo, as duas se valeram da antiguidade no escola, dos anos de 

trabalho, para afirmar suas posições, como mais um critério de respeito e autoridade. 

É importante mencionar, de todo modo, que foram inúmeras situações em que a sala 

de aula era palco de desafios e provocações entre os alunos e dos alunos para os professores. 

Brincadeiras, xingamentos (viado, granola, fofoqueira, intrometida, piranha, filho da puta, por 

só citar alguns), desafios, contestações e desafios às propostas dos professores (“que é isso 

professor?”, “isso eu não faço”) eram uma constante. Os professores lidavam com eles de 

formas mais ou menos repressivas, mas sempre tentando resolver a situação imediata, seja 

como castigos pontuais (pedir para sair da sala, trocar de lugar), seja com comentários 

acusatórios dirigidos à turma ou a algum estudante específico visto como mais “inquieto”, ou 

“problemático” (como foi o caso do Gabriel). Essa classificação era também construída e 

reproduzida no âmbito das reuniões do Conselho escolar, que descrevo no próximo 

capítulo.     
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Capítulo 2: Conselho escolar 

 

A sala dos professores é um ambiente interessante para observar a percepção que estes 

têm sobre a escola e especialmente sobre os alunos, pois, em que me pareceu, ao estarem 

professor com professor, sentem mais liberdade para falar abertamente do que entendem sobre 

os conflitos e comportamentos dos alunos7. Não foi um espaço em que dediquei o maior 

tempo de observação, mas passei por experiências que me mostraram esta exposição dos 

julgamentos dos professores. 

Na primeira reunião que assisti, duas professoras começaram a falar sobre as aulas da 

semana na minha frente, tentando me incluir na conversação. O tema da conversa girava em 

torno de alunos “problemáticos”, começando com a situação de um aluno com “déficit de 

atenção” que, segundo elas, era um grande problema para o bom andamento das aulas. Em 

seguida comentaram sobre o trio de amigas que se encontravam “em fase do crescimento” e 

que “estão com muito fogo” e, por isso, ainda segundo elas, “não aquietam o facho”.  

O Conselho de Classe da escola é uma instância onde professores, pedagogos e 

coordenadores se reúnem para fazer um balanço sobre determinado período escolar. Cada 

integrante da reunião traz relatórios, anotações, diários de classe e de frequência, enfim, 

diversos tipos de registros sobre as aulas e alunos para que possam ser unidos em um 

documento mais geral e abrangente de cada aluno e de cada classe, além de poderem discutir 

e trocar as experiências vividas. Este documento geral fica em posse da coordenadora, que 

também conduz a reunião, orientando as pautas e perguntas a serem respondidas para o 

preenchimento do documento e, no final, a escolha de medidas que possam ser aplicadas a 

partir das demandas levantadas. É nesse espaço, portanto, que os professores fazem um 

trabalho burocrático de classificação e enquadramento dos alunos em determinadas 

categorias.  

Os documentos da escola geralmente são organizados a partir da enumeração dos 

nomes dos alunos em uma lista que contém espaços para que sejam preenchidas informações 

como frequência e notas médias de cada disciplina, também existem espaços para observações 

específicas. No conselho, os professores discutem classe por classe o preenchimento dessas 

                                                           
7 Como mostrei no capitulo anterior, isso não excluía o fato dos professores fazerem críticas incisivas aos 
alunos na sala de aula, inclusive com reclamações diretas e pessoalizadas a alunos específicos.  
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informações. A coordenadora faz o registro geral das classes e guia a reunião, perguntando 

quais alunos se encaixam nas seguintes categorias: “alunos faltosos”; “alunos com 

dificuldade” e “destaques negativos ou positivos”. Também pergunta sobre como as classes 

estão em relação à “motivação” e ao cumprimento das regras. Os professores, cada um com 

sua lista da classe em questão (o diário de classe), analisando os alunos, falam os números 

(que representam os alunos) que devem ser anotados pela coordenadora e enquadrados em 

cada categoria.  

Há casos, porém, em que os professores se referem a determinado aluno para além de 

seu número, buscando a ligação do número ao nome para discutir pontualmente sua postura, o 

diferenciando dos demais e trazendo especificidades. Em grande parte, a discussão sobre estes 

alunos nomeados combina o relato de seus comportamentos com o relato da situação familiar 

de cada um. 

Posso citar 3 casos deste tipo de ligação e como o corpo docente levou em conta cada 

caso para conformar o perfil de cada aluno. O primeiro refere à aluna Camila do 9º ano que 

foi classificada como destaque positivo, pois “tem a postura de um adulto” e é 

“comprometida”. Essa atitude foi também ligada com o relato de que a aluna “tem uma 

situação difícil, o pai matou a mãe e ficou muito tempo preso”, além de cuidar de crianças no 

dia a dia “cheia de compromisso com criança, leva e traz, pega de volta”. 

No segundo caso, a professora de português definiu a aluna Isabela também na 

categoria de destaque positivo e também vinculou a apreciação com a situação familiar, 

ressaltando que “ela tem um pai presente, dá para ver que puxa em casa”. O terceiro caso foi 

enquadrado na categoria de destaque negativo. Os professores disseram que NOME tratava-se 

de uma aluna que “não tem perspectiva, chegou no seu limite, não tem autoestima”, pois ela 

mesma diz abertamente que já repetiu de ano. Após essas apreciações, os docentes 

relacionaram com o relato da pedagoga que disse “é complicado, ela é criada pela avó que 

está doente e velhinha, e pelo que eu sei tem o mesmo comportamento em casa”.   

Uma outra situação se deu em um momento mais avançado da reunião. Rosa e a outra 

pedagoga iniciaram o procedimento de falar o número dos alunos para que os professores 

indicassem quem era “faltoso”, ou quem tem “dificuldade” da sala do 9ºA. Ao chegar no 

número de Gabriel, começou a discussão sobre a postura do aluno. A professora de espanhol 

Jéssica disse “ele é o assessor, pega outras funções da escola para fazer, ele não é faltoso, ele 

enche o saco”. Fátima de português disse “agora toda semana ele tem passado mal as sextas-
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feiras, e vai embora, semana passada ele foi assistir “Os Vingadores” e ele diz isso, ele liga 

para a avó, e fica pra cima e pra baixo, ligando, recebendo ligação até que consegue ser 

liberado”. Depois de ouvir os relatos Rosa falou que ele é criado pela avó e Jéssica disse que 

teriam de ver se sim, e quem é o responsável pelo aluno para entenderem melhor a situação. 

Gabriel é um dos alunos que se engajou no grêmio, extremamente pró ativo ele, está sempre 

se movimentando pela escola. 

Nos três casos primeiros, a classificação dos alunos parte de uma atitude pessoal 

atribuída a eles (comprometida, falta de auto estima). No entanto, a explicação dessa atitude é 

logo relacionada à situação familiar da criança, como fator que estimularia um tipo de 

comportamento, seja porque a família estimula (“puxa”) como no caso da Isabela, seja porque 

a situação é vista como complicada gerando com isso “destaques” positivos ou negativos. O 

curioso é que não se manifestavam tanto sobre o desempenho pedagógico dos alunos, nem 

colocavam a escola como parte dessas equações. No caso do Gabriel, a situação familiar 

também aparece como uma informação necessária para entender o comportamento e poder 

classificá-lo. É interessante porque as professoras tiveram dificuldade de enquadrá-lo na 

categoria “faltoso”, mas reconheceram que ele busca formas de ficar “liberado”.   

Depois de Gabriel, Fátima comentou sobre o aluno Ryan da mesma sala “ele fica o 

tempo inteiro no celular, ele não faz as coisas não é nem porque não quer, mas nem abre o 

caderno, os alunos ficam o tempo inteiro no celular, isso é uma dificuldade para realizarmos 

as lições”, o que abriu a pauta sobre o uso dos celulares. 

Pedagoga Clarissa: eu quero comentar sobre isso, até pelas minhas aulas com o 7 ano, 

o que vejo é que não adianta falarmos sobre o celular, mas o professor também usar 

dentro de sala de aula, porque assim perdemos a moral. 

Fátima: ai querem jogar para o professor agora, eu uso o bloco de notas. 

Stephanie: mas aí é: um é professor e o outro aluno, cada um no seu lugar né. 

Rosa: A gente lida com adolescente por mais que seja ‘faça o que eu falo, não faça o 

que eu faço’, eles esperam uma brecha. 

Jéssica: estão dando direito demais e dever de menos, eles falam de outras coisas 

também no celular. 
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Vera (uma professora mais velha de outra turma): manda fazerem um concurso, 

estudar muito pra depois poderem ter o direito de fazer o que fazemos. 

Fátima: dá para fazer acordos, enquanto não terminar não use, mas quando terminar 

ok. 

Jéssica: eles já tiraram fotos dos professores para colocar no grupo do whatsapp. 

Vera: eu processo, falo que a polícia vai buscar devido a denúncia, ou direito autoral. 

Pedro: tem aluno que sabe usar, eles têm que saber usar. 

Fátima: pode até utilizar, mas tem que saber usar. 

Quando perguntados sobre o comportamento da classe, Pedro relatou “eles enrolam, 

eu não vejo nem como indisciplina, mas ficam no celular” e Fátima concordando disse “fiz 

uma produção de texto sobre contos psicológicos, o que eles escreveram sobre free fire, vocês 

não têm noção. Fora isso o que você propõe eles fazem”.  

O uso do celular, como podemos verificar a partir das discussões descritas acima, é 

uma pauta frequente. No conselho e na reunião de pais as discussões giram sempre em torno 

do comportamento dos alunos e dos professores e dos métodos ligados a essa questão, e não 

do conteúdo ou do método de ensino destes conteúdos. Deste modo, o celular aparece como 

um elemento novo à sala de aula e que piora o aprendizado. Porém todos os atores fazem o 

uso deste novo elemento, o que desperta discussões sobre autoridade e necessidade.  

Por sua vez, o uso do celular também é discutido como sendo um problema geral. 

Apesar de certos casos serem especificados, ele é tratado como uma questão coletiva. Em uma 

parte da reunião, qualificando uma turma de 8º ano enquanto “a pior sala”, a professora de 

espanhol classificou os alunos como “desmotivados” e atribuiu essa percepção ao uso do 

celular. O professor de ciências complementou que eram alunos “free fire”, um jogo que os 

alunos frequentemente jogam nas aulas. De fato, como demonstrado acima, o celular se 

apresenta em sala de aula como um personagem importante e os professores lidam com ele de 

formas diferentes. 

Além das já descritas, há outras formas de lidar com ele, que tentam aproveitar sua 

presença para criar novas formas de transmitir e/ou apreender conhecimentos, como o caso da 

professora estagiária de espanhol que produziu junto com os estudantes um vídeo de youtube 
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sobre curiosidades de países da América do Sul todo falado em espanhol e, como descreverei 

mais adiante, das oficinas que organizei na escola. Também os alunos o utilizam para se 

beneficiar no aprendizado, como quando em lugar de copiar a matéria, a fotografam com o 

celular. Por fim, o celular também aparece como foco de discussões nas reuniões dos pais, 

como veremos no próximo capítulo. Contudo, para a maioria se apresenta como um 

“problema”, principalmente porque “desmotiva” o aprendizado. 

Em dado momento da reunião, a pedagoga perguntou como uma das classes do nono 

ano estava com relação à “motivação” e ao cumprimento das regras, passo que o professor de 

ciências respondeu que os alunos fazem as lições, mas que são dispersos, ficam jogando no 

celular em grupo, “é uma turma boa, mas pode melhorar, tiveram bastante nota vermelha, mas 

quase azul, eu deixei assim para ver se rendem melhor”. A professora de português concordou 

e disse que pensava o mesmo e ele concluiu “deixei assim, para verem que podem melhorar”. 

Este professor mostrou que um dos métodos que usa em relação à “motivação” dos alunos é, 

de certa forma, punitivo, no sentido de que devido a certos comportamentos da classe ele não 

melhorou as notas dos alunos para que entendessem que foram mal e a partir disso tentassem 

melhorar. Parece-me uma forma também de provocar o que eles chamam de “esforço”, 

“rendimento”, dos alunos, pois, em vários comentários, pude perceber o entendimento dos 

professores sobre a necessidade de “puxar” os alunos. Nessa atitude, me parece, se afirma a 

crença de que os alunos têm capacidades e podem render, mas que é necessário estímulo.  

Foi a partir da reunião do Conselho de classe, que começou a me chamar mais a 

atenção a categoria “motivação”. A partir daí e relendo também o caderno de campo, percebi 

que a questão dos alunos estarem “motivados” e “interessados”, ou não, era uma preocupação 

para a escola. Daí que criassem e propusessem métodos para estimular esse estado. Alguns se 

revelavam mais na linha repressiva (do castigo, da ameaça, da pressão pelas notas), outros 

estimulavam a autoestima e afeto pela escola. Voltarei sobre isso nas conclusões. 
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Capítulo 3: Reunião de pais e mestres 

  

Após se reunirem no conselho de classe, a equipe pedagógica com os professores, 

decidiram que seria necessária uma reunião específica com apenas uma das classes do 9º ano 

devido ao “mau rendimento escolar” da turma. Para tal convocaram os responsáveis através 

de bilhetes enviados pelos alunos e também através de ligações telefônicas diretamente com 

cada um para comparecerem à reunião marcada para uma manhã na escola. 

Como já colocado, muitos dos documentos da escola geralmente são organizados a 

partir da enumeração dos nomes dos alunos em uma lista. O primeiro procedimento da 

reunião de pais orientado pela pedagoga foi a assinatura dos responsáveis ao lado do nome do 

aluno que correspondia a sua presença em uma lista.  

As responsáveis (a maioria eram mulheres, mães ou avós) sentaram-se nas cadeiras 

enfileiradas viradas para a pedagoga e depois para as professoras que chegavam. No início foi 

relatado para as mães e avós que o 9º ano é um ano de extrema importância devido ao caráter 

de finalização de um ciclo (o Ensino Fundamental), mas que essa classe em particular estava 

encontrando muita dificuldade nas realizações das atividades propostas pela escola. Uma das 

professoras definiu os alunos como “dispersos e desinteressados”.  

Já no início do encontro, as professoras perguntam aos pais se tudo bem citarem os 

nomes dos alunos diretamente, para que pudessem indicar os problemas de cada um, pois se 

preferissem elas poderiam falar no geral e depois conversar particularmente com cada 

responsável. Houve concordância na indicação pontual de cada um, alguns ainda enfatizaram 

que estavam ali para isso mesmo. Fátima, a professora de português, disse que tudo que diria 

ali naquela reunião já tinha dito para os próprios alunos antes, pois ela mesma não via 

problema em realizar esses apontamentos negativos do comportamento e rendimento de cada 

um, mesmo que isso se desdobrasse em críticas daqueles apontados: 

“Eu disse para eles tudo aquilo que ia falar para vocês, não escondi nada, pois 

não tenho problema com isso, pode me chamar de chata, de outras coisas, vejo 

até como elogio, pois não estou aqui para passar conteúdo na lousa, ninguém 

fazer nada, e voltar para casa e dormir tranquila, eu puxo mesmo, não por ser 
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chata, mas por saber que eles têm potencial.” (Fala da professora Fátima. 

Registro de campo, reunião de pais) 

  

As professoras classificaram os alunos no geral como “desinteressados”, 

“desmotivados” e com “dificuldade”, chamando atenção para os responsáveis para o mal 

desempenho dos alunos no primeiro trimestre, ao mesmo tempo que diziam que os mesmos 

“têm potencial” como um ponto positivo, mas que, no entanto, requereria de esforço e 

trabalho por parte deles. 

A equipe pedagógica também tem uma postura forte de passar para os familiares a 

responsabilidade sobre o comportamento e postura dos alunos. A pedagoga em um momento 

disse “vou falar algo que é duro, mas que é verdade, a escola não dá conta sozinha, os filhos 

são de vocês, a responsabilidade é de vocês, botar de castigo, botar na parede para uma 

conversa bem dada, é tarefa de vocês”. 

Os responsáveis concordavam com as colocações da equipe, ao mesmo tempo que 

também diziam que cumpriam seu papel dentro de casa, estando presentes e educando. Dado 

momento porém, uma mãe disse que muitas vezes o filho se espelha “em coisas próximas e 

ruins” se referindo a experiências violentas que experimenta na rua. Ao passo que recebeu a 

resposta da pedagoga:  

“E vocês dizem ‘nossos filhos estão na comunidade’, a gente já sabe, mas a 

escola tem muitas atividades, tem Rugby, tem preparatório, ano passado 

tivemos 14 alunos que passaram no Pedro 2º, nós já sabemos da condição, mas 

hoje no Rio de Janeiro a situação da violência é em qualquer lugar, até dentro 

do quarto quando achamos que eles estão guardados pode estar acontecendo 

algo no celular, e aqui no Morro do Silva nós temos a escola, a gente não pode 

achar que pelo fato de sermos pobres não temos potencial, a gente pode sim, 

eles são capazes.” (Fala da pedagoga Rosa. Registro de campo, reunião de 

pais) 
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Na reunião com os “responsáveis”, a escola se coloca como responsável pela educação 

dos estudantes, mas ao mesmo tempo enfatiza a responsabilidade da família nesse papel. A 

questão do celular, por exemplo, volta a ser um tema nesse diálogo. 

Fátima enfatizou diversas vezes que o uso do celular era um sério problema enfrentado 

dentro de sala de aula. Um dos pais então sugeriu que as professoras aproveitassem o 

momento da reunião e pegassem uma autorização dos pais para recolher os celulares durante 

as aulas, a pedagoga o respondeu que dependendo da situação o professor até pedia para que 

alguma pesquisa fosse feita, mas que o que os pais poderiam fazer é dizer aos filhos que em 

reunião autorizaram a retirada do celular caso estivesse fazendo uso indevido e sugeriu que os 

professores pudessem usar a lista com as assinaturas para provar que os pais autorizavam. Os 

responsáveis estiveram de acordo com a proposta da pedagoga. 

O pai de Joyce, uma das alunas do 9ºB disse que já teve muitos problemas com o 

celular da filha pois que quando vai averiguar os filhos reclamam de privacidade, mas que ele 

tem o direito de olhar sim para entender o que está acontecendo.  

A interação entre a escola e as famílias também evidencia as representações sobre o 

bairro e a comunidade em contraposição à escola. Para a escola, estar na comunidade e não na 

escola pode ser um ponto negativo (ou perigoso) e, por isso, faz questão de prover atividades 

e engajar os alunos e responsáveis nelas. A comunidade aparece então como um dado ou uma 

condição (“estamos no Morro”), mas isso não quer dizer, na visão da equipe, que a condição 

de pobreza, ou precariedade, seja dos estudantes, que pelo contrário “têm potencial”. De 

novo, a luta parece ser contra o “desinteresse” e a “desmotivação”.  E, nesse ponto, a tal 

“violência” na comunidade e o celular jogam papéis semelhantes.      
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Capítulo 4: Oficinas e Atividades 

          

Assim como a abertura para a minha presença, a gestão da escola tem essa postura 

para lidar com as propostas mais diversas que chegam à escola. Mais ainda, apoiam e 

promovem a criação de espaços e atividades que não só as obrigatórias. Recentemente foi 

instalado um banner na entrada com o nome da escola, fotos, e as atividades que estão 

acontecendo atualmente, sendo elas: futsal, rugby, educação integral, reforço escolar, inglês, 

capoeira, ginástica rítmica, projeto de leitura, pré-vestibular, robótica educacional, 

preparatório para o ensino médio, aulas de música, projeto de astronomia Amigos do Sol.  

Além das atividades extracurriculares regulares, também existem aquelas que ocorrem 

em dias específicos. É o caso das oficinas de artesanato realizadas em parceria com o Sesc 

Niterói, contação de histórias, peças de teatro, e trabalhos de campo externos.  

Também há um projeto contínuo da equipe pedagógica em conjunto com o grêmio estudantil 

que promove a abertura da escola aos sábados para toda a comunidade local com a realização 

de atividades de cuidado e manutenção da escola, e de lazer, além de oferecer alimentação a 

todos.  

Em um dos sábados que estive presente, havia uma força tarefa para refazer a horta da 

escola e outra de limpeza, em que os estudantes recolheram lixos e limparam as carteiras de 

dentro das salas. Algumas outras pessoas faziam uma intervenção artística com as carteiras 

estragadas, as deixando em evidência em meio ao pátio. Concomitantemente acontecia aula 

de dança em uma das salas e um bazar com roupas para doação intitulado “varal solidário” 

com a indicação “pegue o que precisar, deixe o que puder”. 

A abertura da escola para os moradores do entorno e para uma comunidade escola é 

uma característica da gestão que entrou em 2017. Tânia, a diretora que assumiu há esses 2 

anos já era professora e pedagoga da escola havia 17 anos. Ela assumiu o cargo com um 

projeto que visa integrar a escola com a comunidade e manter os alunos dentro da escola a 

maior quantidade de tempo possível. Segundo ela, em entrevista concedida a mim, a idéia da 

gestão era “manter a escola o máximo possível aberta, o maior número de atividades possíveis 

para que a comunidade pudesse sentir-se parte dessa escola, que ela não fosse uma escola no 

meio do nada aqui que a pessoa vem, estuda, vai embora acabou, né. Que a comunidade 
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pudesse se apropriar desse espaço, inclusive aos sábados né, meio loucura né, mas sábados, 

domingos, quando precisar”. 

Um dos movimentos que essa abertura gerou é uma intensa participação de ex alunos 

na gestão da escola. A própria diretora relatou sobre isso: 

“Eles vêm para cá inseridos em algum projeto, no rugby, nas aulas de 

empreendedorismo, ou tá no viva vôlei, ou tá simplesmente nos ajudando em alguma 

coisa na escola, ai fica o dia inteiro, ai ajuda arrumar alguma coisa, o almoxarifado, 

né, dar um suporte assim, e são sempre bem vindos, e é uma relação legal que a gente 

tem.”.  

 

Matheus é um dos ex alunos que trabalha diariamente na escola. Em entrevista ele 

contou sobre sua trajetória no lugar, que foi construída através de um forte laço com a diretora 

e o vice diretor, desde quando ainda estudava na escola, mas se fortalecendo quando já tinha 

se formado e continuou a frequentar e ajudar nos trabalhos de lá. O ex aluno pretende se 

tornar professor de educação física e relata que a escola tanto o “motiva” a seguir esse 

caminho quanto permite que ele ganhe experiência na área da educação na medida que, 

mesmo sem vínculo empregatício formal, ele aprende sobre o cotidiano escolar através de sua 

inserção no lugar. A relação de Matheus com os alunos da escola é bem próxima, eles 

frequentemente o procuram para relatar situações de suas vivências e pedir conselhos. No dia 

que fiz a entrevista com ele, aconteceu de entrarem na sala Gabriel e Gustavo fazendo muito 

barulho. Estes dois alunos são extremamente agitados e falantes e geralmente desafiam os 

professores dentro de sala de aula os respondendo e não obedecendo as ordens. Matheus pediu 

em um tom de voz baixo que os meninos fizessem silêncio, pois estávamos no meio de uma 

entrevista. Logo os dois sentaram-se e não falaram mais nada até que acabássemos.  

A criação do grêmio estudantil também foi um movimento incentivado e apoiado pela 

gestão da escola. Em parceria com um estagiário de pedagogia, houveram explicações sobre a 

importância da presença de uma organização estudantil no espaço, para que fossem 

capitalizadas as demandas dos alunos e que se estabelecesse um coletivo de ajuda e trabalho.  

Com as explicações e rodas de conversa, os estudantes se organizaram para a 

realização de uma eleição para o grêmio. Dividiram-se em três chapas: Chapa 1 Nova 

geração, Chapa 2 Juventude guerreira e Chapa 3 Godgs, e em uma comissão eleitoral que 
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acompanhou e participou de tudo. As etapas para a eleição foram: a formação das chapas em 

reuniões entre os integrantes de cada uma, a confecção de cartazes com as propostas, um 

debate público e finalmente a eleição.  

Os estudantes pensaram em suas demandas, e em como poderiam agir para garantir 

melhorias, formulando propostas bem parecidas entre as chapas. As principais propostas 

eram: a implementação de ar condicionados nas salas, a criação de uma rádio, a organização 

de campeonatos esportivos, show de talentos e festas, a conscientização sobre o cuidado com 

as propriedades da escola (para que parassem com a depredação das carteiras, muros e 

banheiros, por exemplo) e a formação de grupos de estudo.  

O debate foi realizado em maio de 2019, com início às 10h da manhã. Dois ex alunos, 

Matheus e Marcelo, montaram o sistema de som no pátio e os alunos se juntaram perto ao 

espaço. A diretora pediu que pegassem os bancos do refeitório e alinhassem em frente ao 

sistema de som, todos fizeram esse esforço e sentaram-se nos bancos. Eram alunos de várias 

turmas diferentes, a maioria do segundo ciclo do 5 ao 9ª ano. 

No debate, a comissão eleitoral chamou os representantes das chapas e quem mais 

quisesse falar, e ia orientando as pautas através de perguntas. Interessante que as falas mais 

aclamadas vieram de uma das representantes da chapa “nova geração”, e giraram em torno de 

como lidar com o bullying e da necessidade do cuidado com a escola. Em um momento disse 

a aluna: “temos que nos conscientizar que quando pichamos as carteiras, quebramos as coisas 

da escola estamos prejudicando a nós mesmos, porque essas coisas são pra gente mesmo” 

terminando a frase com muitos aplausos. Em outro momento ela fez uma fala citando sua 

colega Joyce “enquanto a gente se preparava para o debate na sala de informática Joyce disse 

uma coisa que eu me identifiquei, ela sofreu bullying durante 7 anos, e como ela lidou com 

isso? Ela disse que não guardava aquilo que as pessoas falavam para ela, ela jogava fora, e eu 

acho isso, não tem graça ficar diminuindo os outros, isso é ridículo e todo mundo pode passar 

por isso, então vamos parar” sendo aclamada novamente. 

Um ponto presente nos discursos de todas as chapas era que independente de quem 

ganhasse, as chapas estariam abertas para a participação de todos, inclusive das pessoas das 

outras chapas perdedoras. Ressaltaram várias vezes que aquele era um trabalho coletivo, em 

que o interesse era promover melhorias na escola através do trabalho dos próprios alunos. 
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Uma outra atividade importante no sentido aqui trabalhado, que retomo nas 

Conclusões, foi a exibição do trabalho feito na Oficina de Robótica, organizada e 

desenvolvida por Roberto, o professor de matemática. O evento foi realizado um sábado com 

presença dos pais e da direção. Após as boas vindas da diretora, o professor Roberto, de 

matemática, pegou o microfone para se apresentar e explicar como se davam as competições 

de robótica. Contou que os alunos vinham competindo e ganhando medalhas e colocações. 

Ele mostrou aos responsáveis a pista a ser percorrida pelo robô e o próprio robô, produzido 

pela equipe de robótica da escola. Apresentou os alunos que compunham a equipe e que atrás 

do computador faziam a programação que dava comando aos robôs. Passou então a palavra 

para Julia, uma das alunas que compõem a equipe. Um pouco envergonhada, ela explicou o 

passo a passo da programação e de como ocorrem as competições. Apesar de envergonhados, 

os alunos estavam compenetrados com a atividade e a exposição para os responsáveis. Era 

uma demonstração do trabalho que vinham fazendo com dedicação há um tempo e que vinha 

trazendo resultados para além da sala de aula. 

Todas as atividades citadas, segundo depoimentos recolhidos, de alunos, ex alunos, 

professores, e conversas com familiares de estudantes, ajudam na criação de um senso 

coletivo e de “amor” à escola. Esse senso age de forma “motivadora” na participação 

constante destes atores na construção da escola e suas práticas. É sintomático lembrar, nesse 

sentido, o excelente desempenho dos estudantes do nono ano na oficina de robótica se 

comparado com as notas alcançadas em matemática com o mesmo professor. 

Pensando neste tipo de interação já presente no ambiente da escola, também como um 

desdobramento da pesquisa formulei um projeto de oficina de audiovisual a ser realizado com 

os alunos do período da manhã.  

  

Oficina de fazer foto e vídeo 

         Ao adentrar o universo escolar enquanto pesquisadora, tentando dar conta de questões 

que envolvem as sociabilidades que se desenvolvem nesse ambiente, algumas aflições se 

fizeram presentes. A principal delas teve a ver com a dificuldade de elaborar uma narrativa 

próxima da perspectiva dos alunos, pois a complexidade dessa experiência sempre deixa um 

ar de falta na hora de exprimir em papel aquilo que foi conferido no trabalho de campo. 
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Nesse sentido formulei um projeto de oficinas audiovisuais pensado enquanto uma 

ferramenta que estimula a formulação de narrativas dos alunos por e também para eles 

mesmos. Narrativas estas que de certo modo se aproximassem mais de outros sentidos e 

afetos, podendo assim, informar melhor os diversos significados que constroem o universo 

escolar. Também pensado enquanto produção de registros que marcam a finalização do ciclo 

do ensino fundamental desses estudantes (alunos do nono e último ano), ficando como 

lembrança para cada um e para a história da escola que formará mais duas turmas. 

Como base para o desenvolvimento dessas oficinas, a proposta foi aplicar algumas das 

atividades sugeridas pelo “Cadernos do Inventar: cinema, educação e direitos humanos”. 

Estes Cadernos propõem uma criação inventiva em experiências sensíveis que estimulam “o 

direito de cada um a narrar o próprio território, a própria vida” a partir da sugestão de 

dispositivos. Esses dispositivos funcionam enquanto catalisadores de potências de criação, 

propondo exercícios que dispõem formas para se produzir fotos e vídeos, mas sem cercear um 

tema, deixando a liberdade de cada um para inventar a partir de suas próprias percepções.  

Foram realizadas duas oficinas. A primeira se deu como um movimento inicial de 

apresentação da proposta. Com ajuda de Matheus (o ex-aluno), conseguimos reunir 

representantes do grêmio, representantes de classe e outros alunos que se encontravam na 

escola para que eu pudesse explicar a oficina e depois combinarmos novos momentos. 

Iniciamos com uma roda de conversa, fazendo uma etapa de apresentação em que além do 

nome, da idade e da série de cada um, também contamos um pouco sobre nosso gosto para o 

audiovisual. Era uma turma misturada, em torno de 12 estudantes de diferentes idades. Após a 

apresentação realizamos duas atividades.  

A primeira atividade da primeira oficina foi fazer um retrato de algum lugar da escola 

com os próprios olhos, prestando atenção nas cores, texturas, formas e objetos. Foi realizada 

em dupla, uma das pessoas tampava os olhos do colega e o levava para um lugar que seria 

“fotografado”, tentando desnortear um pouco os sentidos de direção. Após fazerem a 

“fotografia”, eles voltaram à sala para contar sobre a experiência. Os relatos foram bem 

precisos sobre o que encontraram. Alguns disseram que nunca tinham olhado daquele ângulo, 

fazendo os perceberem coisas que antes não tinham percebido.  

A segunda atividade da primeira oficina foi tirar fotos com um enquadramento, 

pensando nos elementos já discutidos. Eu distribui molduras de papel no formato retangular 

para que servisse como quadro. Praticamente todos os estudantes foram para a área externa da 
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escola. Muitos se concentraram em enquadrar as árvores que adentram o pátio, outros de 

registrar os brinquedos que ficam em uma área coberta do mesmo lugar. Ninguém fez 

fotografias das salas de aula em que passam grande parte do tempo.  

 

 

Foto 1 Enquadrando o pátio: o lugar que mais gostam. (Registro dos alunos em oficina) 

 

Foto 2 O amendoeiro do pátio. (Registro dos alunos em oficina) 

Ao voltarem para a sala em que nos reunimos, perguntei sobre como foi a experiência 

e porque tinham escolhido aqueles lugares e elementos e não outros. Eles me relataram que 

gostam muito mais da área externa da escola, que gostam das árvores e as acham bonitas. 

Começaram então, a me mostrar fotos que tiram no dia a dia, muitas selfies e fotos com os 

amigos, já analisando um pouco das cores, posições, enquadramento e texturas que continham 
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as imagens. Para finalizar, conversamos um pouco sobre como podemos então usar o celular 

como um potente instrumento de registro. 

Após realizada a primeira oficina, aconteceram vários eventos que coincidiram no 

mesmo dia e horário que havíamos combinado de nos encontrar para dar continuidade. Então, 

em conversa com a diretora combinei de ao invés de fazer vários encontros, concentraria as 

atividades em um só momento, que aconteceria na “Semana da Cultura.”  

A segunda oficina então entrou na programação da “Semana da Cultura”, uma semana 

que engaja os professores na proposição de atividades voltadas principalmente para a 

produção artística. Segundo a diretora Tânia, em entrevista, é uma semana “tradicional já, a 

gente já desenvolve faz alguns anos né, era só no turno da manhã, esse ano a gente conseguiu 

fazer no turno da tarde também, são atividades pensadas, são aulas fora das aulas tradicionais, 

das quatro paredes da sala de aula, cada professor se organiza para passar as atividades para 

os alunos”. Parecido com a programação dos sábados, a escola oferta oficinas de dança, 

cuidado com a horta, de fazer miçangas e outros artesanatos manuais, e o grêmio organizou o 

show de talentos da escola. 

Os alunos tinham se inscrito anteriormente e começamos a oficina na sala de leitura. 

Levei dois cartazes com os elementos escritos para uma primeira exposição do que 

buscaríamos prestar atenção quando estivéssemos fazendo os registros. Novamente os 

elementos eram (retirados do “Cadernos do Inventar com a Diferença”): cor, luz e sombra, 

texturas, perspectiva, profundidade, linhas e curvas, figura e fundo.  

A primeira atividade que fizemos foi a “minuto lumière”. A proposta era gravar um 

minuto de um plano parado em algum lugar da escola. Vários dos estudantes registraram um 

pedaço do show de talentos e outros o movimento dos corredores. Depois fizemos a “cores e 

texturas” que propõe colocar os próprios alunos como figuras centrais nas imagens, focando 

em “closes” de partes do corpo. Os estudantes novamente fizeram registros na área externa da 

escola, retrataram as relações de amizade e afeto, e o gosto pelas áreas verdes (a horta e os 

amendoeiros principalmente).  
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Fotografia 3 Posando na horta da escola.(Registro dos alunos em oficina)   

  

Fotografias 4 e 5: Amizade e afeto. Alunas se autoretratam na escola. (Registo dos alunos em oficina) 

 

A proposta da oficina foi incentivar a construção de narrativas dos estudantes por e 

para eles mesmos por meio do audiovisual. Para tanto, as atividades tiveram um sentido de 

trazer atenção aos elementos que constituem a escola, no olhar dos próprios estudantes. Os 

exercícios fizeram pensar nos lugares e pessoas, os colocando nas imagens produzidas. 

Todas essas atividades não obrigatórias, ou extracurriculares, e a forma como 

estudantes e também professores e a diretora se engajam na sua organização e elaboração 

marcaram, ao meu ver, um contraste com as formas de se relacionar e interagir nos espaços de 
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educação mais formal. Em certa medida, pareciam aflorar outros sentimentos e estímulos, em 

termo de escola outras “motivações” que faziam que todos se sentissem mais envolvidos e 

representados na escola, trazendo seus problemas (bullying, cuidado com as coisas da escola) 

e suas visões e percepções sobre o espaço da escola (a parte externa, o pátio, as árvores).  
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Conclusão - Escola como zona segura 

 

A realização de atividades, a abertura para a comunidade e a defesa em manter os 

alunos grande parte do tempo de seus dias na escola, são trabalhos promovidos por um 

discurso que indica a escola como uma zona segura da comunidade que a rodeia. A proposta 

da gestão é garantir que o lugar seja reconhecido tanto pelos estudantes e funcionários quanto 

pelos moradores do local em que está inserida como uma referência de oportunidades. A 

escola não é entendida como um espaço circundado em si próprio e fechado para o externo, ao 

contrário é um espaço proposto para ser de todos, e, portanto, de cuidado e responsabilidade 

de todos. 

Ao fim do segundo trimestre de 2019, os responsáveis foram convocados para mais 

uma reunião na escola. Às 10 horas da manhã chegavam então, mães, pais e familiares, e iam 

ocupando o pátio que tinha sido preparado pelos funcionários para recebê-los. Os bancos 

estavam enfileirados para conformar uma platéia em direção aos instrumentos de robótica que 

seriam apresentados antes de os pais serem divididos pela classe de seus filhos. Havia uma 

mesa com um farto café da manhã também preparado pelos funcionários. 

Antes de iniciar a apresentação de robótica dos estudantes e do professor, que 

mencionei no capítulo anterior, a diretora fez uma fala. Ela desejou um bom dia, agradeceu a 

presença de todos e disse que a escola preparou um lanche que ficaria disponível à mesa para 

qualquer momento que quisessem comer. Pediu que os pais fossem participativos na vida 

escolar das crianças e jovens, e que inscrevessem seus filhos nas atividades propostas pela 

escola que são gratuitas e de qualidade, disse que eles devem aproveitar as oportunidades que 

a escola oferece. 

Depois ela expôs que havia uma regra que em diante seria implementada com mais 

rigor: o uso do uniforme. Eu já tinha observado no âmbito da sala que dos 16 alunos, 8 não 

usavam o uniforme da prefeitura municipal, sendo que 4 deles vestiam blusas de formatura do 

nono ano. 

A diretora disse que aqueles estudantes que não estiverem de uniforme seriam 

mandados para casa, que a escola já distribuiu 3 camisas para cada um para que eles estejam 

identificados. Essa identificação, segundo ela, seria de extrema importância já que “o 
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governador manda matar pessoas na favela dizendo que são bandidos então precisamos nos 

proteger e proteger nossas crianças”. Agradeceu novamente a presença de todos e disse que 

iria começar a apresentação de Robótica com os estudantes que são medalha de prata na 

competição regional. 

Percebendo os usos dos uniformes escolares, Boris Maia afirma que “vê-se claramente 

que o uniforme opera como um símbolo de distinção social (BOURDIEU, 2008)”. Nesse 

contexto, a diretora invoca o contexto das ostensivas operações policiais que ocorrem no 

Morro e coloca a necessidade de diferenciação dos estudantes em relação a outras pessoas a 

partir do uso dos uniformes escolares. Nesse caso, parece se tratar de uma distinção que diz 

menos sobre o privilégio de assistir a uma escola, pelo conhecimento que ela pode trazer e as 

possibilidades de ascensão ou mobilidade social no futuro, e mais sobre as probabilidades 

imediatas de se manter vivo. Nesse sentido, o uniforme, ou melhor dizendo o pedido para usá-

lo, opera também como uma distinção moral entre “bandidos” e “crianças” da/na escola. O 

uniforme, nesse contexto, é dotado de uma agência que visa a proteção dos jovens e, portanto, 

o direito à vida8.    

O discurso da gestão gira em torno da valorização da escola enquanto um lugar de 

segurança para seus estudantes. Tanto em relação a uma violência imediata que a localidade 

onde a escola se encontra é submetida, quanto em sua ação na construção de um caminho que 

garanta o acesso a direitos que muitas vezes não chegam ao seu público. 

O trabalho de abertura e a oferta de atividades abertas à comunidade também visam 

construir um sentido de pertencimento e, assim, de segurança. Segundo relatou a diretora, a 

escola sofreu arrombamentos no começo da gestão e constantemente sofre depredações. A 

ideia proposta por ela para lidar com situações deste tipo é abrir a escola o máximo de tempo 

possível mostrando que é um lugar de todos: “nossa ideia é fazer com que os alunos se 

apropriem desse espaço, compartilhem dessa escola e cuidem dela, porque o governo depreda 

de um lado, tira verba de um lado, e eles aqui dentro fazem igual”, ela colocou. 

Como disse, a escola se encontra em uma localidade em que frequentemente ocorrem 

operações policiais, e situações de trocas de tiros. Este é um aspecto presente nas discussões 
                                                           
8 Cabe mencionar que, no entanto, o uniforme não tem sido garantia absoluta desse direito fundamental. Por citar 
um caso, em 20 de junho de 2018 Marcus Vinícius foi morto em operação policial na Maré no caminho à escola 
e vestindo a camisa do uniforme. Antes de morrer, ele mesmo disse para Bruna Silva: “ele [o policial] não viu 
que estava com a roupa da escola, mãe?”. A blusa de escola municipal do Rio manchada de sangue se transforou 
em símbolo da luta de justiça por parte da mãe. Em 2019, as operações policiais em favelas do Rio de Janeiro já 
contabilizam 5 crianças e 19 adolescentes assassinadas.  
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de todos os atores envolvidos. A exposição dos estudantes e profissionais da escola a este tipo 

de situação, construiu uma noção de segurança vinculada à educação, que se mostra como 

possibilidade de acesso a direitos, ao contrário da intervenção de outras esferas do Estado.   

Sendo uma escola reconhecidamente daquele lugar, a gestão age criando mecanismos 

de acesso e cuidado. As atividades promovidas têm um sentido de valorização do espaço de 

educação. Acho interessante mencionar que, na minha leitura, essa valorização não está 

sustentada na educação como um direito abstrato, mas a partir de experiências concretas 

(oficinas, mutirões, participação, engajamento, cuidado) vinculadas a um espaço específico 

(essa escola, seus espaços, as árvores, a horta). Assim, é a “experiência da escola” que parece 

dar substância ao direito à educação.   

No dia do debate entre as chapas do grêmio estudantil, antes de começar eu estava 

sentada em um dos bancos que fica no pátio, encostado na parede. Vivian uma das alunas do 

9ºA sentou ao meu lado e Julia, sua amiga sentou em seu colo.   

Vivian: você chegou tarde hoje. 

Alice: sim, vim para ver o debate, e o que houve mais cedo? Vi uma postagem no 

Facebook. 

Vivian: dizendo o que? que o menino morreu? 

Alice: Não, alguém morreu? 

Vivian: não, mas teve tiroteio. 

Alice: Aqui na frente? 

Vivian: é, praticamente. 

Julia: isso você pode anotar aí, é bom. 

Alice: como assim, Julia? 

Julia: é bom ué, é interessante pra você, pra mostrar como a escola é, anote aí que teve 

tiroteio e um menino foi baleado. 

Alice: Mas porque você diz isso assim? 
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Julia: Você não tem que anotar o que acontece na escola? Então isso é uma coisa 

diferente. Você vem para entender a rotina da escola, e isso é assim aqui, você tem de 

anotar. 

 

Depois dessa conversa o som já estava funcionando e Julia se aproximou, pois ela era 

a pessoa da comissão eleitoral a organizar o debate. Nessa hora Vivian chamou um homem e 

me apresentou, disse que eu fazia um trabalho dentro da sala de aula dela. O homem se 

apresentou como uma pessoa que faz o serviço de customização e venda de camisetas e me 

indicou os alunos do 9ªB que estão com sua camiseta de formandos nova. Na camiseta estava 

escrita a frase “Entramos forçados, ficamos pirados, e saímos formados”. Ele se sentou ao 

meu lado e me disse que hoje, fazia alguns minutos um aluno tinha se aproximado dele e 

perguntado se ele poderia fazer uma camiseta com a estampa do “tiroteio de Columbine”. 

Perguntei quem era o aluno, mas ele disse que já não estava mais por ali. Nesse momento, a 

diretora Tania pegou o microfone para dar abertura ao debate. O debate como descrito 

anteriormente trouxe discussões sobre a importância do cuidado com a escola e entre os 

estudantes. 

 Como podemos observar na situação descrita acima e como foi colocado ao longo dos 

capítulos, a escola está inserida em um contexto de lida com uma violência próxima, 

frequentemente tiroteios ocorrem em seus arredores e isso faz parte dos sentidos e vivências 

dos atores que compõem o universo escolar. Inclusive incorporando essa situação como parte 

da rotina da escola, como aquilo que Julia me disse que “isso é assim aqui, você tem de 

anotar”. 

Por sua vez, embora muitas vezes esse contexto seja associado à uma noção de 

“desmotivação” que age sobre a educação, nas reuniões de conselho de classe, no trabalho 

enquadramento dos estudantes, e nas reuniões de pais, a “motivação” e “desmotivação” 

aparecem mais vinculadas à situação familiar de cada um (um pai que puxa, uma família 

ausente, entre outras possibilidades) e não tanto à violência como fenômeno social. Inclusive, 

como mostrei, ela pode ser assemelhada ao uso do celular e a consequente exposição a uma 

violência mediada pelo espaço virtual.  

Ao mesmo tempo, a gestão toma uma postura de criação e proposição de métodos que 

então estimulem a “motivação” dos alunos. Nas aulas que seguem uma estrutura mais 
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tradicional esses métodos vão numa linha repressiva (do castigo, da ameaça, da pressão pelas 

notas). Já outras propostas de atividades estimulavam a autoestima e afeto pela escola, noções 

de cuidado e aposta nas potencias dos estudantes. Assim, parece haver uma convivência de 

lógicas e métodos para construir a pedagogia escolar que parece se traduzir em espaços 

diferenciados: aqueles mais formais (sala de aula, reuniões) e aqueles “extra” (oficinas e 

outras atividades, o pátio, o jardim, o grêmio). Entre esses espaços vão se construindo 

“experiência da escola” diversas que, como disse, dão vida à educação desses crianças. A 

frase da camisa de formatura do nono ano evidencia um processo de transformação que, na 

visão dos alunos, passa por entrar forçados, ficar pirados e sair formados. É interessante 

continuar pensando sobre essa transformação e quais são os sentidos atribuídos a essas 

categorias, onde ao mesmo tempo que possível reconhecer uma certa resistência à escola 

(entrar forçado, pirar), evidenciada nas formas de contestar e protestar dos alunos durante as 

aulas, também mostra os ganhos reconhecidos, não só como “sair formados”, mas também 

interpretando a noção de “pirados” em um sentido produtivo e criativo, através das 

experiências e atividades desenvolvidas. 
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