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RESUMO 
 
A partir de minhas experiências como licencianda em Sociologia, ao longo de dois anos em 
uma escola pública do Estado do Rio de Janeiro, localizada no município de Niterói, buscarei 
problematizar a escola como uma zona de conflito em que dois principais atores disputam 
frequentemente: PROFESSOR – ESTUDANTE. Caberá neste artigo problematizar essa 
relação, através de um dos espaços da escola - A SALA DOS PROFESSORES – o local de 
“sentença” de um estudante. 
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Introdução 

Ao longo da graduação em ciências sociais, estive presente em algumas instituições de 

ensino público no estado do Rio de Janeiro, precisamente na cidade de Niterói. Não apenas 

fiz dois anos de “estágio obrigatório”, como também participei do PIBID1, - Ciências Sociais, 

programa de iniciação docência. A partir dessas experiências, pude trabalhar diretamente com 

os estudantes de escolas públicas e participar ativamente da produção e execução de aulas e 

atividades. Entretanto, foi numa escola pública estadual do município de Niterói, ao realizar o 

“estágio obrigatório” que iniciou meu interesse no tema de estudo que trato neste artigo - a 

relação entre professores e estudantes a partir da observação mais atenta do espaço das salas 

dos professores. 

A Escola Estadual Professor Alcina Rodrigues Lima foi a instituição que me levou ao 

interesse pelo tema e a tratá-lo nesse artigo, pois foi a escola onde tive maior contato com os 

diversos espaços e, especialmente, a sala dos professores. A Escola está localizada no 

município de Niterói, no bairro de Itaipu, região oceânica, e atende a estudantes do ensino 

fundamental e médio, além de existirem turmas de educação de jovens e adultos (EJA). Como 

foco de pesquisa, apenas observei as atividades dos estudantes do ensino médio. 

O bairro onde se localiza a escola é uma área urbana que concentra residências de 

famílias de poder econômico elevado. O comércio que se concentra na região atende a esse 

público com alto poder aquisitivo. Obviamente, há também na localidade áreas periféricas 

que  concentram famílias de baixa renda, que atendem principalmente à demanda de mão de 

obra local, principalmente atuando na execução de serviços nas casas das famílias mais 

abastadas (como serviços domésticos e trabalhos de construção civil). 

Na Escola Estadual Professor Alcina Rodrigues Lima, há um público de estudantes 

heterogêneo. Por meio das conversas de corredor e com o próprio professor que me 

supervisionava, observei que parte dos estudantes estavam ali matriculados porque suas 

famílias tiveram diminuição de renda, as levando a um deslocamento das escolas particulares 

da região para a escola pública. A escola também recebe os estudantes de camadas com renda 

mais baixa, vindos do entorno. 

Participei desse ambiente escolar em todas as suas formas, desde a própria sala de 

aula, o pátio, a sala de vídeo, o refeitório e inclusive a SALA DOS PROFESSORES, local 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1  PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, da Capes, oferecido pelo governo brasileiro. 
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que mais me despertou a atenção e que me permitiu refletir sobre o ambiente escolar, a 

educação escolar hoje e como tal instituição e suas relações se impõem.   

A partir da minha experiência, passei a analisar o contexto escolar como pesquisadora. 

Tinha acesso livre à sala dos professores, o que me permitia estar no mundo dos estudantes de 

uma forma diferenciada: me aproximando aqui da visão dos professores sobre os estudantes.  

 

A sala dos professores e a tensão entre os lados “aparentemente opostos”: "o 

merecimento" 

 

A sala dos professores é um local de tensões entre papéis muito evidentes: o professor, 

em um ambiente que se coloca como “privado”, já que observei que a presença de outras 

pessoas ali muitas vezes não é permitida e sequer bem vinda; e o estudante, que é o sujeito 

“externo”, que nunca ou raramente entra naquele local, apenas  para fazer algum tipo de 

contato rápido, como tirar pequenas dúvidas ou perguntar pela presença de algum professor, 

para que, na ausência dele, possa ir mais cedo para casa.  

Diante da postura que pude perceber dos professores, observei que a sala dos 

professores é um local onde eles se sentem muito à vontade. Trocam ideias sobre o cotidiano 

escolar, angústias, problemas pessoais e profissionais, descrevem estudantes e seus 

comportamentos, entre outras questões. É um local da escola que está sempre limpo e 

arrumado, com lanches e café, e com um banheiro privativo bem cuidado.  

No colégio onde fiz essas observações, há papéis nas paredes da sala dos professores, 

com dizeres de incentivo e de valorização do professor. A foto abaixo expõe parte da sala. Em 

uma das paredes, havia algumas frases de apoio aos professores. Dentre elas, uma se 

destacava mais, fixada bem ao centro da parede: “O professor é o indivíduo vocacionado a 

tirar outro indivíduo das trevas da ignorância, da escuridão para as luzes do conhecimento, 

dignificando-o como pessoa que pensa e existe”.  

 



8 
	  

 
Estive por dois semestres consecutivos nesse ambiente, presenciando muitas 

conversas e até mesmo recebendo “dicas” dos professores mais velhos, como por exemplo um 

“conselho” dado por um deles que me incentivava a não seguir essa profissão, que “eu 

mudasse enquanto era tempo”. Diante de muitas conversas, qualquer estudante que 

presenciasse alguns dos comentários que presenciei, como a deterioração da imagem de 
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estudantes e da carreira de professor, desistiria facilmente de seguir a docência. Mas de certa 

forma, eu estava ali observando exatamente o quanto o lugar social dos professores e dos 

estudantes são construídos cotidianamente, reforçando uma desigualdade entre eles. 

Presenciei muitas “risadas” vindas de professores, que com nenhuma afetividade (ou 

ética), colocavam jovens como “marginais”, estigmatizando-os. Para Goffman (1963), 

“estigma é uma relação entre atributo e estereótipo, e tem sua origem ligada à construção 

social dos significados através da interação”. É uma observação da construção de identidades 

“excluídas” e “desvalorizadas” socialmente. Podemos, portanto, compreender a escola 

pública como um espaço de reprodução desses estigmas. 

Presenciei professores “reclamando”, de uma forma “violenta e agressiva” de alguns 

estudantes. Observei com atenção o discurso que permeava um sentimento de raiva, fazendo 

uma espécie de “julgamento moral e cognitivo” de tais jovens. 

Pude, assim, perceber que a escola possuía no ambiente da "sala dos professores" um 

local certo para determinar, em grupo e em consenso, quem “merece” ou não estar ali. 

Se a educação brasileira já não é para todos, o lugar construído para o professor e para 

o estudante na própria escola, neste espaço restrito que é a sala dos professores, também 

perpetua mecanismos sociais e simbólicos,  de estigmatização dos indivíduos.  

Seguem algumas frases escutadas: 

- “Os estudantes só vem aqui para comer! Sua mãe manda pra escola pra não dar 

trabalho em casa!” 

- “Tais estudantes não merecem estar aqui! São vagabundos, não valem nada!” 

 Pude entender a partir dessas e de outras frases de depreciação do comportamento dos 

estudantes, que além de uma desvalorização explícita do lugar social do estudante, há também 

sentimentos “camuflados”, por parte dos comentários dos professores, que revelam 

ressentimento, insatisfação, descrédito e frustração. Uma espécie de “cansaço” coletivo 

expresso pelos professores sobre a sua atuação em sala de aula., presente também na fala dos 

docentes mais jovens. 

 Essa experiência me permitiu ver o quanto determinados espaços escolares reforçam 

abertamente formas violentas de relações. Essa violência já é descrita há algum tempo nos 

trabalhos da área das ciências humanas, segundo Sposito (2001) , 

 “[...] a partir de 1980 ocorrem às primeiras pesquisas sobre violência escolar 

no Brasil, quando o tom predominante era de expor as constantes depredações 

e atos de vandalismo. Constata-se que a partir dos anos 1990, a violência 
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escolar passa a ser preponderante nas interações dos grupos de estudantes, 

aumentando a complexidade de análise destes fenômenos. Neste sentido, é 

possível evidenciar, por exemplo, a frequente existência de agressões verbais 

e ameaças”. 
Nesse caso, trata-se de uma violência presente na relação aparentemente “subalterna” 

do estudante e nas posições “superiores” dos profissionais que trabalham na docência e gestão 

da escola: professores, diretores, coordenadores. 

Segundo Souza (2012, p.21), 

“[...] Na perspectiva Bourdieusiana, a violência simbólica se expressa na 

imposição legítima e dissimulada, com a interiorização da cultura dominante 

e há uma correlação entre as desigualdades sociais e escolares. As posições 

mais elevadas e prestigiadas dentro do sistema de ensino (definidas em termos 

de disciplinas, cursos, ramos do ensino, estabelecimentos) tendem a ser 

ocupadas pelos indivíduos pertencentes aos grupos socialmente dominantes”. 

Seguindo essa linha de interpretação, por muitas vezes presenciei professores 

“reclamando” do desinteresse dos estudantes por suas disciplinas, caracterizando-os como 

“desinteressados”, “problemáticos”, jovens que “só querem saber de bagunça”. Essas 

expressões fazem parte dos meus registros desse tempo na escola. 

Além disso, nos outros estágios que acompanhei, meus dois professores que me 

orientavam, tinham muitas reclamações sobre o ambiente da sala dos professores. Dois deles 

diziam que em dia de reunião de professores, se fosse possível, nem mesmo compareciam. 

Afirmavam que muitos (não todos, é claro) eram cruéis na abordagem sobre o comportamento 

de determinados estudantes e por muitas vezes presenciaram professores “repetindo” alguns 

estudantes por décimos na nota, alegando que eles não “mereciam” estar ali ou até mesmo 

não deveriam permanecer na escola. Na prática, pode se entender que a escola pública 

brasileira, contrariando as leis as quais se baseiam, não é para todos e de forma igual, mas sim 

uma espécie de “lugar de merecimento”. 

O que essa ideia de “merecimento” pode representar é a forma como o Estado trata a 

educação brasileira, perpetuada em outras esferas, como na própria organização e gestão 

escolar e no espaço escolar em si. Os professores, como funcionários do Estado, de forma 

direta ou indireta, praticam e transmitem tais imposições e arbitrariamente utilizam essa 

conformação social, “escolhendo” de alguma forma quem deve ou não estar ali. 
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O “merecimento” está enraizado na ideia de que a escola é lugar de ascensão social e 

que todos têm acesso à educação e que ela proverá um futuro próspero para todos aqueles que 

fizerem o esforço necessário para que isso aconteça. No imaginário comum de que “todos têm 

as mesmas oportunidades, só basta querer”. 

De acordo com Souza (2012, p. 30): 

 “Formalmente, para o Estado, a escola trataria a todos de modo igual, todos 

assistiriam as mesmas aulas, seriam submetidos às mesmas formas de 

avaliação, obedeceriam às mesmas regras e, portanto, supostamente, teriam as 

mesmas chances. Todavia, as chances são desiguais, pois alguns estariam 

numa condição mais favorável do que outros para atenderem às exigências, 

muitas vezes, implícitas na escola”. 

 

O professor fala de um lado e o estudante fala de outro: um impasse 

 

Diante do que já foi escrito, o papel dos professores dentro do ambiente escolar acaba 

sendo o de representar as concepções educacionais vinda das diretrizes educacionais, ou seja, 

a forma que o Estado brasileiro se coloca: a partir de leis, da organização e do 

estabelecimento de regras para levar à população as ferramentas de escolarização, formatando 

uma “linha” de pensamento, um modelo que os professores devem seguir. Esse modelo 

freqüentemente se baseia na forma de dominação, cujo papel fundamental é a manutenção de 

uma forma única de pensamento, não considerando as demais, desconsiderando o 

conhecimento vindo dos estudantes. 

Quando um professor se sente desvalorizado por seus estudantes não expressarem 

qualquer interesse por sua disciplina escolar, costuma-se excluí-los ou caracterizá-los como 

pessoas que não merecem estar naquele ambiente, qualificando-os como “bagunceiros”, 

“desinteressados”, “vagabundos” e que “não vão chegar a lugar algum” (a ideia de escola 

como meio de ascensão social ou de inclusão). Segundo Souza (2012, p.26), 

“O poder arbitrário na escola é responsável pela imposição e inculcação, que 

são as relações de força, do arbitrário cultural, pois os conteúdos, métodos de 

trabalho, avaliação, são impostos pelos agentes como importantes e 

merecedores de serem ensinados. Sendo assim, através da ação pedagógica, 

mantêm-se a reprodução, de uma violência simbólica." 
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Bourdieu e Passeron (1992) defendem que a condição da prática da ação pedagógica é 

o não reconhecimento. Isso se explicita claramente nas falas dos professores no seu ambiente 

restrito, ou seja, na sua sala “privada”.  

Nessa relação, o professor não reconhece o estudante como detentor de  

conhecimento. A o papel do professor muitas vezes designa uma apropriação, com respaldo 

do Estado, de exercer essa força, aprovando ou não certas condutas na escola, determinando 

quais são os estudantes que merecem ou não estar na escola e legitimando quais 

conhecimentos são os mais importantes e únicos. A frase colada na parede da sala dos 

professores evidencia essa importância do papel dos professores como fornecedores de 

conhecimento (foto pag.8), excluindo toda ou qualquer diversidade existente. Segundo Souza 

(2012, p.27), citando Adorno (1995),  

“A imagem do professor sendo aquele que é fisicamente mais forte e que 

castiga o mais fraco também afeta a vantagem do saber do professor frente ao 

saber de seus alunos, que ele utiliza sem ter direito para tanto, uma vez que a 

vantagem é indissociável de sua função, ao mesmo tempo em que sempre lhe 

confere uma autoridade de que dificilmente consegue abrir mão (1995, p. 

104)”.   

Ainda, segundo Souza (2012, p.27), “Os agentes que exercem ação pedagógica são 

investidos de uma autoridade". Sobre os dominados, Bourdieu (2001) aponta que estes 

contribuem com frequência à sua revelia, outras vezes contra sua vontade, para sua própria 

dominação, aceitando tacitamente, como que por antecipação, os limites impostos:   

Tal reconhecimento prático assume, muitas vezes, a forma da emoção 

corporal (vergonha, timidez, ansiedade, culpabilidade), em geral associada à 

impressão de uma regressão a relações arcaicas, aquelas características da 

infância e do universo familiar. Tal emoção se revela por manifestações 

visíveis, como enrubescer, o embaraço verbal, o desajeitamento, o tremor, 

diversas maneiras de se submeter, mesmo contra a vontade e a contragosto, ao 

juízo dominante, ou de sentir, por vezes em pleno conflito interior e na 

“fratura do eu”, a cumplicidade subterrânea mantida entre um corpo capaz de 

desguiar das diretrizes da consciência e da vontade e a violência das censuras 

inerentes às estruturas sociais (BOURDIEU, 2001, p. 205)”. 

A ideias de Bourdieu (2001) e de Souza (2012) citados acima, expressam o que 

empiricamente há na escola: de um lado, os professores com o papel de privilegiados 



13 
	  

detentores do conhecimento e, do outro lado, os estudantes não reconhecidos como detentores 

de conhecimento. 

Sendo assim, tal relação acaba por ser perpetuada muitas vezes, por meio da violência 

simbólica, como se existissem “dois mundos” completamente antagônicos. Nesse processo, os 

sujeitos envolvidos não conseguem perceber, principalmente o professor, que colaboram, de 

certa maneira, seja direta ou indiretamente, conscientes ou não, com a perpetuação e a 

manutenção das desigualdades, em que o conhecimento e as potencialidades dos estudantes 

são desconsiderados. 

Segundo Souza é uma dominação que não é reconhecida:  

O dominado não se opõe ao seu opressor, já que não se percebe como vítima 

deste processo, ao contrário, o oprimido considera a situação natural e 

inevitável. Nas escolas públicas brasileiras, ignoram-se a origem dos seus 

alunos, transmitindo o ensino padrão. Bourdieu e Passeron explicam este 

processo pela Ação Pedagógica, que perpetua a violência simbólica através de 

duas dimensões arbitrárias: o conteúdo da mensagem transmitida e o poder 

que instaura a relação pedagógica exercido por autoritarismo (SOUZA, 2012, 

p. 27). 

Nesse contexto, a postura do estudante muitas vezes é de medo e de não 

reconhecimento do papel do professor, implicando em atitudes e comportamentos agressivos 

e desrespeitosos, mas também em atitudes de retração, ou seja, muitos saem da vida escolar 

com medos incorporados. Dificuldades para se comunicar, timidez, baixa autoestima são 

problemas comuns entre estudantes, decorrentes dessa relação de dominação, que se utiliza de 

formas de violência para tratar determinados estudantes. Quem nunca escutou falar de escolas 

que têm turmas de “bagunceiros” e turmas dos “estudiosos”? Ou formas de tratamentos 

diferentes entre os estudantes que sentam na parte da frente da sala de aula e aqueles que 

sentam nos fundos da sala? Tais atitudes vindas dos professores ou da direção escolar são 

todas tratadas na sala dos professores. O “bom” estudante e o “mau” estudante.  

 

Conclusão 

Chamou minha atenção os processos de "violência simbólica" presentes em parte dos 

discursos dos professores. Bourdieu (1999) ao falar da violência simbólica, se refere 

principalmente a mecanismos sutis de dominação e exclusão social que são utilizados por 

indivíduos, grupos ou instituições. A violência simbólica pode ser entendida por Bourdieu 
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(1999) como “violência suave, insensível, invisível a suas próprias vítimas, que se exerce 

essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, mais 

precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento ou, em última instância, do 

sentimento” (pp. 7-8). 

Podemos aqui entender a relação entre professor-estudante como uma tensão definida 

a partir de uma hierarquia de poder entre tais sujeitos. Essa tensão ultrapassa a relação 

interpessoal, e também a dos próprios limites da escola, se estendendo ao contexto escolar 

institucional mais amplo (gestão das escolas e do ensino) que tende a subestimar o estudante, 

a sua família e o contexto social em que está inserido. 

Se no contexto institucional, da fracassada gestão das escolas pelo governo, já é 

evidente o estigma da representação da escola pública; a sala dos professores, se tornou, 

dentro das minhas observações, um micro universo social onde se percebe intensamente o 

conflito, o poder, as arbitrariedades e a manipulação desse estigma. E, principalmente, “local 

de sentença de vida ou morte” de um estudante. 

Nesse contexto, o professor tende a identificar os problemas como deficiências 

presentes no estudante, na família, na escola, no sistema, etc. e, também nele próprio. O 

estudante como um ser deformado, apático, dispersivo, sem controle das emoções que precisa 

de correção (Vasconcellos, 1995).  

Além de perceber que há uma depreciação em relação aos estudantes, são evidentes os 

reflexos do sucateamento da escola e da falta de reconhecimento do lugar social do professor 

como um especialista em educação. O papel socialmente importante do professor, no contexto 

atual da educação brasileira, vem perdendo espaço progressivamente. Esse problema se 

reflete no seu cotidiano de trabalho e na condução e abordagem dos outros indivíduos que 

estão dentro da escola, construindo tensões que aparentemente envolvem lados opostos 

professor-estudante. 

Segundo Vasconcellos (1995, p.34): “Passa a correr uma desvalorização social do 

professor, a ponto dele mesmo assumi-la, autodepreciando-se pessoal e profissionalmente 

(...)”. Essa ideia permeia os outros laços envolvidos nessas relações, onde os contextos – 

social, pessoal e político – se confrontam, tornando as relações tensionadas.  

Deve-se buscar uma ressignificação dentro dessa relação cotidiana, onde as relações 

de poder pudessem se orientar por outras vias a não exclusão, violência e opressão, a fim de 

diminuir as formas de dominação social. 
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A suposição de formas de pensamentos e de ideologias opostas entre os sujeitos 

‘professor/estudante’ acaba por afastá-los ainda mais, provocando uma descrença em que o 

estudante não acredita mais no papel do professor  como um aliado ou parceiro, e o professor 

não encontra no estudante algum tipo de incentivo para continuar licenciando.    

Essa “interação” pode ter um conteúdo vindo por parte da própria desvalorização 

social da educação ao longo desses últimos vinte anos de sucateamento das escolas por parte 

do governo brasileiro.  

A idealização de um modelo educacional mais justo deve incluir os estudantes, 

principalmente na prática cotidiana da vida escolar, contribuindo para uma sociedade com 

menos desigualdades sociais. Sendo assim, tratemos de refletir sobre as relações que existem 

no ambiente escolar, mas também compreendamos a funcionalidade subentendida de alguns 

espaços, tal como a sala dos professores, que acaba por virar uma espécie de “tribunal", 

sentenciando o estudante a merecer ou não estar incluído no espaço escolar. 
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