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de concentração: Formação Humana e Cidadania. 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Prof.a Dr.a Esther Maria de Magalhães Arantes 
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RESUMO 

 

 

BUENO, Marina Fernandes. Entre os fios de Penélope: uma cartografia das linhas de força 

que se desenham no cotidiano escolar. 2016. 212 f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas e 

Formação Humana) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro, 2016. 

 
 A presente pesquisa tem por objetivo analisar os processos de subjetivação presentes 

na escola, a partir da articulação entre as tecnologias de governo no campo da educação 

básica, os processos contemporâneos de produção de subjetividades e as práticas cotidianas 

produzidas no encontro destas subjetividades. Para tanto, o espaço vivo da escola é tomado 

como objeto de análise, buscando perceber como se tem constituído as relações cotidianas, 

que vazios podem ser apreendidos em torno dos acontecimentos que ali se produzem e o que 

promovem os documentos referentes a estas mesmas práticas. Orientada por uma abordagem 

cartográfica, são postos em análise documentos e vivências que dão pistas de como as 

relações vêm se constituindo no espaço escolar. O diário de campo e os instrumentos 

institucionais que constituem a política de educação no Rio de Janeiro são utilizados como 

base para a apreensão das linhas de força que atravessam este contexto, em seus processos de 

captura, de individuação, mas também de recusas e reinvenções possíveis. 

 

Palavras-chave: Educação. Linhas de força. Governamentalidade. Escola. Proteção social.  



 

RESUMEN 

 

 

BUENO, Marina Fernandes. En los hilos de Penélope: una cartografía de las lineas de fuerza 

de la escuela. 2016. 212 f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana) – 

Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. 

 

Esta investigación tiene como objetivo analizar los procesos de subjetividad presentes 

en la escuela, a partir de la relación entre las tecnologías de gobierno en el campo de la 

educación básica, los procesos contemporáneos de producción de subjetividades y las 

prácticas diarias producidas en la reunión de estas subjetividades. Para esto, el espacio vital de 

la escuela se toma como objeto de análisis, tratando de comprender cómo son producidas las 

relaciones diarias, cuales los vacíos pueden ser aprehendidos alrededor de los eventos que allí 

se producen y que promueven los documentos relativos a estas mismas prácticas. Guiada por 

un enfoque cartográfico, serán analizados los documentos y las experiencias que dan pistas 

sobre cómo se forman las relaciones en la escuela. Lo diario de campo e los instrumentos 

institucionales de la política de educación en Río de Janeiro se utilizan como bases para la 

reflexión de los procesos de captura, de individuación, sino también las negativas y las 

posibles reinvenciones. 

 

Palabras clave: Educación. Líneas de fuerza. Gubernamentalidad. Escuela. Protección social. 
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EDI -     Espaços de Desenvolvimento Infantil 

FIMB -  Femmes Internationales Murs Brisés 

FUNDEB -  Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação 

IABAS -  Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde 

IAS -     Instituto Ayrton Senna 

IDEB -  Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

INEP -  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
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PRÓLOGO
1 

- UM MEIO PARA INICIAR 

 

 

Prática datada de tempos pré-históricos, que pouco a pouco foi 

progredindo e desenvolvendo uma maior capacidade produtiva. 

Houve um tempo em que era circunscrita ao âmbito privado, onde se 

podia aprender, por imitação, habilidades reconhecidamente 

importantes em determinado meio social. É ainda hoje considerada 

por muitos uma arte, um dom. O advento da indústria lhe trouxe novas 

expectativas: era preciso produzir um maior número de peças 

possível, conforme as necessidades que iam surgindo. A técnica foi se 

desenvolvendo e se transformando, de forma a responder as 

exigências de seu tempo. Foi agregada a uma máquina cuja enorme 

potência a faz trepidar. Mãos diversas ativam o funcionamento dessa 

máquina que opera produzindo encontros… 

(Elaboração própria)  

 

 

As palavras acima introduzem um pouco das relações que pretendo estabelecer entre 

educação e a técnica da tecelagem. Ao buscar alguns traços do desenvolvimento histórico de 

ambas, percebi que tinham mais em comum do que minha imaginação inicialmente supôs. O 

texto em epígrafe reflete algumas aproximações possíveis que encontrei entre tais práticas.  

Assim como a educação, a técnica da tecelagem é uma das mais antigas práticas 

humanas mobilizadas pelos indivíduos na satisfação de suas necessidades. Teias de aranha e 

ninhos de pássaros foram algumas das inspirações que o homem buscou na natureza para 

construir redes, cestas e escudos a partir do entrelaçado de galhos e ramos. Foi por meio da 

observação - palavra muito utilizada nas discussões sobre a ontologia da educação (SAVIANI, 

2007) que o entrelaçado de fios pôde ser pensado. 

                                                 
1
 Pelo dicionário Michaelis  ―prólogo‖ significa um ―discurso preliminar, preâmbulo ou a parte introdutória de 

um discurso, poema, obra literária etc‖. Na Grécia Antiga, a palavra era utilizada como referência à parte 

inicial da tragédia  onde são expostos alguns elementos que a trama irá desenrolar. Já ―prefácio‖  termo mais 

utilizado em obras literárias, é descrito pelo mesmo dicionário como um conjunto de ―palavras de 

esclarecimento, justificação ou apresentação, que precedem o texto de uma obra literária, do próprio autor, 

editor ou outra pessoa de reconhecida competência ou autoridade‖. A referência a termos como ―trama‖  

―cenas‖ e ―discursos‖ em detrimento de ―esclarecimento‖  ―justificação" e ―competência‖ foi a motivação para 

que este trabalho fosse iniciado com um prólogo e não um prefácio.   
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A relação dos indivíduos entre si e destes com a natureza ocorreu ao longo da história 

por meio de processos educativos que possibilitaram a produção da própria existência 

(SAVIANI, 2007).  O ato de educar e as diferentes formas de aprender foram o que 

permitiram aos indivíduos desenvolver meios para agir na natureza.  

Mais tarde, determinada modalidade de educação - que surgiu para desenvolver as 

habilidades dos homens livres (proprietários) - deu origem, integrando alguns processos 

educativos, a uma poderosa máquina de produção de sujeitos: a escola. Também o tear 

expandiu sua capacidade de produção com a passagem do trabalho artesanal para o fabril. À 

industriosidade escolar corresponde assim, o movimento maquínico do tear, em sua imensa 

capacidade de produzir encontros: de fios  de vidas  de cores… 

A legislação brasileira impõe que, obrigatoriamente, parte de nossas vidas seja tecida 

por esta velha máquina-escola-tear. Em algum momento de nossas existências, de maneira 

quase universal no país, nossas mãos se misturam a outras nesse processo de produção que 

tece em diferentes tons e espessuras. A mistura de tantas vozes vai tecendo essa polifonia, que 

evidencia a potência dos encontros de fios diversos que a máquina faz entrelaçar.    

Guerra de frutas no refeitório  ―casinhas‖ improvisadas embaixo de guarda chuvas no 

pátio, onde meninas se reúnem para cantar; festa de beijos e abraços no dia dos mestres; as 

paqueras de corredor; o futebol improvisado na garagem; a mistura de vozes e risadas altas na 

sala dos professores e as confraternizações que eles promovem junto a seus alunos em datas 

festivas... intensidades que seguem acontecendo na escola-tear.  

Regras duras, leis inflexíveis, culpabilização, produção de inimigos e anormais, 

controles diversos... barragens que pretendem inibir a passagem dos fluxos. Forças produzidas 

com muito barulho quando a máquina-tear se põe em ação. 

O tear nos inspira a pensar os modos de funcionamento da escola pública, mostrando 

ser necessário pôr em análise os fios mais invisíveis que formam esta teia, sem a pretensão de 

buscar a origem das coisas, mas de produzir entrelaçamentos possíveis, considerando que 

existe um emaranhado de nós que precisa ser desfeito, de lógicas que precisam ser destecidas 

e mundos que precisam ser urdidos. 

A técnica da tecelagem aparece na mitologia grega como instrumento de dominação 

feminina, com forte apelo à imagem da dedicação de uma esposa à sua família, mantendo-a 

assim nos limites do âmbito privado. Na Odisseia de Homero, o papel de esposa devotada é 

dado a Penélope, que espera por seu amado Ulisses, enviado à guerra de Tróia. 

Após 10 anos do término da guerra, Ulisses ainda não havia retornado para casa e as 

pressões para que Penélope se casasse novamente aumentavam. Esperançosa pelo retorno do 



12 

 

marido, Penélope recusava os pretendentes que insistiam em um novo casamento. Mas seus 

argumentos estavam se esgotando, a ilha de Ítaca precisava de um novo rei. Os pretendentes 

se instalavam todos os dias no palácio da rainha, consumindo seus vinhos e seus bois, de 

forma a pressioná-la ainda mais. 

Representando um exemplo de mulher submissa, apesar de forte incômodo, Penélope 

não os rechaçava diretamente, até que um dia desce de seus aposentos para se queixar da 

cantoria que um deles proferia, narrando as desgraças da guerra de Tróia e a fazendo lembrar 

de seu saudoso marido. Zelando pela hierarquia instituída em relação ao exercício de 

determinados papéis sociais, seu filho a repreende: 

 

Para teu quarto recolhe-te e cuida dos próprios lavores, roca e tear/ e as criadas 

solícitas/ ordens transmite para que tudo executem/ que aos homens importa a 

palavra /mormente a mim, a quem cumpre assumir o comando da casa (HOMERO, 

2001, p. 37-38). 

 

Tendo a palavra negada, Penélope parte para a ação, subvertendo o uso social de 

assujeitamento dado ao tear para fazer dele seu escape. É nele que Penélope objetiva a força 

de sua resistência. Inventou que seu futuro marido seria escolhido tão logo terminasse de tecer 

uma mortalha para seu sogro. Armou um enorme tear em seu quarto e passava os dias 

tecendo. Quando a noite chegava o trabalho era desfeito, de modo que pudesse adiar a escolha 

de um novo marido.  

A longa urdidura de Penélope, que perdurou por quase quatro anos, possibilitou que 

Ulisses chegasse a tempo de retomar seu lugar ao trono ao lado de sua amada, dando fim a 

quase vinte anos de espera.  

Remetendo a uma prática criativa que torna possível produzir caminhos, inventar e 

variar, Penélope demonstra que apesar das tentativas de controle, há sempre espaços para a 

resistência. Esta é, também, a tentativa desse estudo: afirmar que apesar de ser um campo 

privilegiado de produção de assujeitamentos, a escola permanece enquanto local onde a vida a 

cada dia vem sendo reinventada.    
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1 PRIMEIRAS PALAVRAS: TUDO NO MUNDO COMEÇOU COM UM SIM
2 
 

 

 

Foi com esta frase que Lispector deu início à Hora da Estrela. Na apresentação da 

obra, Fukelman explica: para Clarisse ―as coisas se criam por um ato de vontade e de 

afirmação‖ (LISPECTOR  1977  p. 6). É também completamente contagiada por certa leitura 

afirmativa da vida, naquilo que ela é capaz de produzir, que proponho este estudo.  

Foi também com um sim que eu adentrei o campo da educação
3
. O dia 06 de abril de 

2009 trouxe muitas expectativas: era uma nova equipe e um lugar em que jamais havia 

trabalhado. Este dia abriu passagem para intensidades que rapidamente foram se 

multiplicando, a partir do encontro de corpos que podiam muitas coisas
4
. Eu iniciava minha 

atuação na zona sul do Rio e seus morros íngremes, com construções verticais e paisagens tão 

desiguais. 

Logo no acesso à escola, que se dava por um elevador, veio o primeiro estranhamento: 

será que é aqui? Não parece escuro demais? É um prédio abandonado? Era uma espécie de 

beco escuro, havia lixo espalhado pelo chão e a ausência de pessoas circulando me trazia 

dúvidas se eu estava no lugar certo. Afinal, onde está a escola? Não era possível avistá-la.  

O elevador chega e o ascensorista pergunta: Vai para a escola moça? Aliviada, com 

ele pude chegar ao meu destino. A lentidão e o barulho do elevador já traziam uma pitada de 

tensão com relação à estrutura física do prédio. As portas do elevador se abrem. Sinto o cheiro 

de café com leite. Avisto o refeitório e ouço o burburinho de crianças que alegremente fazem 

seu lanche da manhã. Três professoras acompanham tudo, insistentemente pedindo que as 

crianças se comportem.  

Ao meu cumprimento de bom dia, nenhuma resposta fora dada. Já com minha nova 

colega de trabalho, entre pausas e retomadas, perguntas e desvios de crianças que corriam na 

nossa direção, eu ia processando o que os olhos e ouvidos podiam captar. Tem muito trabalho 

                                                 
2
 LISPECTOR, Clarisse. A hora da estrela. Editora Rocco. 1977. 

 
3
  Iniciei meu trabalho como assistente social da educação ainda no ano de 2007, interrompendo-o nove meses 

depois para assumir um cargo em outra Secretaria. Em 2009 retornei para o campo da educação, aprofundando 

minhas relações com ele até o ano corrente. 

 
4
  Deleuze e Parnet (2004, p. 78)  citam a força da questão lançada por Espinosa sobre ―o que pode um corpo?‖ 

para afirmarem que o corpo se define não por seus órgãos ou funções, mas pelos afetos que é capaz de 

produzir. Mas  ―de que afetos ele é capaz?” perguntam os autores. ―Os afetos são devires: ora eles nos 

enfraquecem – quando diminuem nossa potência de agir e decompõem nossas relações (tristeza); ora nos 

tornam mais fortes – quando aumentam nossa potência e nos fazem um indivíduo mais vasto e superior 

(alegria)‖ (DELEUZE; PARNET, 2004, p. 78).  
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para você aqui, é só olhar à sua volta, disse a diretora. O estereótipo que minha profissão
5
 

carrega me fez entender o recado. Era à atuação com a pobreza que ela se referia.  

Tia, você vai trabalhar aqui? Tia, quem é você? Vai dar aula de quê, tia? E até um 

Tia, quer casar comigo? Foram frases vindas dos alunos. Um deles, ao me ver olhando da 

sacada, com ar de impressionada, a paisagem que se divide entre o morro e os prédios 

luxuosos da zona sul, me pergunta apontando para os prédios: tia, você mora ali? Engasgada 

pela preocupação com o efeito que uma resposta positiva poderia ter – sim, era naquelas 

redondezas que eu morava - permaneço olhando para ele sem saber o que dizer. Apontando 

para o outro lado ele dispara: eu moro ali, não é legal morar ali, eu gosto mais da praia.             

A rápida conversa com o aluno, que aparentava em torno de seis anos, me mostrou que 

não era apenas o contraste de paisagens que tanto impressionava, mas sobretudo as condições 

de existência que o produz. 

Meu primeiro momento na sala dos professores foi marcado por uma cena que se 

repetiria muitas outras vezes, a qual mais tarde eu iria perceber que está relacionada às 

principais propostas que norteiam a política educacional no municipío do Rio: um adolescente 

é levado pelo braço por seu professor de ciências que, voltando-se à  psicóloga, afirma: esse 

aqui tem problemas, dê uma olhada nele.      

A cena parecia ter se processado como exemplo do que minha nova colega de trabalho 

tentava me explicar no momento, em relação às dificuldades de sua atuação naquele espaço. 

Há cinco anos, em cada nova escola que adentro, cenas parecidas se repetem. As demandas 

para o trabalho
6
 são postas da forma como parece possível: sempre disputando a atenção da 

direção com o telefone que toca, o gás que acaba, a merenda que falta, professores que se 

ausentam, o responsável que pede um minuto da palavra. Entre os pedidos, também há uma 

certa constância: ―soluções rápidas‖ para os considerados ―indivíduos-problema‖ – violências, 

conflitos, baixo desempenho, falta de participação, transtornos diversos, etc. 

                                                 
5
 Cf nota 3 deste trabalho. 

 
6
  Trata-se de um trabalho realizado no âmbito do Programa Interdisciplinar de Apoio às escolas (Proinape), 

instituído através da PORTARIA E/SUBE/CED nº 04, de 10/12/2009 pela Secretaria Municipal de Educação 

do Rio de Janeiro (SME). O Programa é composto por equipes interdisciplinares formadas por assistentes 

sociais, psicólogos e professores e tem por finalidade contribuir, através do desenvolvimento de ações 

intersetoriais, para a garantia do acesso, permanência e aproveitamento escolar dos alunos da Rede Pública do 

Sistema Municipal de Ensino, bem como para o acesso dos educandos e de suas famílias às demais políticas 

públicas. Apesar de não abranger a totalidade das unidades escolares da rede de ensino carioca, o Proinape está 

distribuído nas 11 Coordenadorias de Educação (CREs). As equipes desenvolvem ações junto às escolas e às 

CREs, conforme a solicitação expressa por estas. Suas formas de atuação variam de acordo com as 

especificidades encontradas no território e nas demandas postas ao trabalho pelos diferentes sujeitos que 

compõem o espaço escolar. Algumas análises deste trabalho podem ser encontradas em: http://www.slab.uff. 

br/images/Aqruivos/dissertacoes/2012/2012_d_LuizRenato.pdf  
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Nossa inserção em determinada escola se dava através da indicação da Coordenadoria 

Regional de Educação (CRE). Na impossibilidade de cobrir todas as unidades escolares da 

região com o trabalho interdisciplinar
7
, a atuação das equipes foi até o ano de 2012 orientada 

pelos baixos índices de qualidade das escolas e pela existência de programas ou projetos que 

buscavam superá-los: Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE); Programa Escolas 

do Amanhã; Projetos para a correção de fluxo do Instituto Ayrton Senna e da Fundação 

Roberto Marinho. 

O baixo desempenho, expresso pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) permanece, ainda hoje, atravessando em grande medida as exigências impostas ao 

trabalho em toda a rede, apesar de existirem também modos de atuação que escapam e 

extravasam tal exigência.  

No entanto, a garantia da qualidade - de certa ideia de qualidade, calculada e 

mensurada a partir de variáveis fechadas e limitadas - é o mote principal para a proliferação 

de diferentes projetos e intervenções na escola, grande parte  deles comprometidos em 

produzir determinados comportamentos e formas de vida. 

Contagiada por este chão tão pisado e marcado por um sem fim de pegadas, me lancei 

à análise dos modos de funcionamento da instituição escolar: suas técnicas, procedimentos, 

estratégias e efeitos. Trata-se, em outras palavras, de problematizar as relações de poder 

presentes em nossa época  considerando  entretanto  ―que o poder sempre existe em ato e 

jamais se exerce de um lado só: em ambos os lados há agentes e sempre há espaços para 

respostas  revoltas  reações  efeitos‖ (FISCHER, 2012, p. 15). 

A educação escolar permanece, desde que foi concebida, enquanto um importante pilar 

dos processos de constituição dos sujeitos, território de um complexo campo de forças. Uma 

instituição atravessada pelo estatuto da formação humana e circulação de regimes de verdade. 

Desse modo, minha vivência neste campo tão diverso foi produzindo em mim a necessidade 

de problematizar os mecanismos pelos quais a educação opera. Os modos de funcionamento e 

processos de subjetivação presentes na escola são aqui tomados enquanto objeto de análise, 

sobretudo a partir da articulação entre:  

a) as atuais tecnologias de governo no campo da educação básica, especificamente do 

ensino fundamental do município do Rio de Janeiro; 

                                                 
7
  Existem hoje 1277 unidades escolares da rede municipal de educação, entre creches, espaços de 

desenvolvimento infantil e escolas de ensino fundamental. A equipe interdisciplinar é composta por apenas 229 

profissionais: 89 assistentes sociais, 55 professores e 91 psicólogos (Plano de ação do Núcleo Interdisciplinar 

de apoio às Unidades Escolares/ NIAP, 2015).  
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b) os processos contemporâneos de produção de subjetividades que marcam a 

emergência de novos conflitos e necessidades sociais; 

c) as práticas cotidianas produzidas no encontro das subjetividades que povoam o chão 

da escola
8
. 

Desse modo, o problema que pauta este estudo pode ser esquematizado em torno de 

algumas indagações iniciais: quais são as lógicas que atravessam a política de educação no 

município do Rio de Janeiro atualmente? Como elas são apreendidas pelos sujeitos em suas 

práticas cotidianas? Que forças constituem as relações que se produzem nestes espaços?  

Não se pretende construir respostas categóricas ou soluções rápidas e tranquilizadoras. 

Mas, com base na análise do cotidiano escolar, busca-se aprofundar estes questionamentos, 

tornando mais fecundas as formas de compreendê-los.  

Tendo esses questionamentos como ponto de partida e atravessada por uma trajetória 

acadêmica que se baseou no referencial teórico formulado pelo operaísmo autonomista9, 

pretendo aqui promover um diálogo entre autores que transitam por diferentes abordagens. A 

elaboração de uma perspectiva teórico-prática próxima aos teóricos da filosofia da diferença – 

Foucault, Deleuze, Guattari e seus interlocutores – é aqui tomada por afinidades eletivas.  

Acrescento ainda as contribuições de Lourau e os teóricos institucionalistas, que 

subvertem concepções a respeito da produção científica  valorizando as ―histórias menores‖ 

presentes nas práticas cotidianas, tradicionalmente excluídas das análises teóricas. Essas 

histórias  conforme aponta Lourau (1993)  compõem os ―aspectos marginais‖ considerados 

―fora da pesquisa‖. 

                                                 
8
  O termo ―chão da escola‖ teve inspiração na metodologia política inaugurada pelo movimento operaísta 

italiano, que exerceu forte influência na minha formação acadêmica. Os jovens intelectuais e militantes do 

movimento italiano tornaram o chão da fábrica um espaço privilegiado de produção de conhecimentos, ao se 

reunirem aos trabalhadores pautando investigações e análises coletivas. Neste âmbito, situações de 

absenteísmo e gestos de sabotagens, mesmo que individuais, foram resignificados, passando a compor a 

cartografia das lutas que se processavam nestes espaços ao invés de serem tomados enquanto comportamentos 

―apolíticos‖. Para mais informações sobre a corrente operaísta, c.f. COCCO  Giuseppe. ―Introdução‖. In: 

NEGRI, Antônio e LAZZARATO, Maurizio. Trabalho imaterial: formas de vida e produção de subjetividade. 

Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2001. p. 07-24.   

 
9
  Também conhecido como marxismo autonomista, o operaísmo se refere a uma corrente política e teórica do 

pensamento esquerdista italiano, cuja contribuição mais expressiva se apoia nos trabalhos do filósofo Antônio 

Negri. O movimento ganhou expressão, sobretudo, no período entre o fim da década de 1960 e início da 

década de 1970, passando por mudanças nos anos de 1990, onde se marca uma nova temporada política 

atualmente referida como pós-operaísta. Tal corrente não se limita a uma escola de pensamento, uma vez que 

contou com forte participação política e social de seus membros nos movimentos da Itália, inaugurando um 

novo estilo de experimentação política que promoveu uma releitura de noções como ―alienação‖  ―classe em si 

x classe para si‖ e ―luta de classes‖.  Cf. MEZZADRA  Sandro. ―O que é operaísmo italiano?‖ Verbete ―Italy  

operaism and post-operaism.‖. In: International Encyclopedia os Revolution and Protest. Tradução: Bruno 

Cava. Oxford: Blackwell, 2009. Disponivel em: <http://uninomade.net/tenda/o-que-e-operaismo-italiano/>. 
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A partir de tais aportes, foi possível desenvolver as concepções que inspiraram 

determinadas formas de relacionamento com o objeto, ou seja, os pressupostos presentes no 

olhar que este trabalho busca constituir em relação ao problema de pesquisa. Não me refiro à 

definição prévia dos caminhos que a investigação deveria seguir, mas de refletir sobre qual 

lógica a pesquisa pretendeu operar. 

Pautada inicialmente em procedimentos que pretendiam levantar dados e informações, 

como entrevistas e observação participante, a metodologia foi modificada no próprio processo 

da pesquisa, uma vez que aos poucos tais procedimentos foram se revelando limitados, 

quando comparados ao arcabouço de registros, falas e experiências de meus oito anos de 

trabalho na educação.  

Partindo do pressuposto de que ―o conhecimento da realidade só pode se efetivar 

quando fazemos um mergulho na experiência‖ (BARROS; HECKERT  2007  p. 88)  os 

caminhos metodológicos escolhidos incluem uma imersão nos acontecimentos, dos quais se 

pretende descrever/narrar os enunciados que são recebidos como verdadeiros em nossa época, 

a complexidade dos fatos e coisas ditas que eles carregam e as formas como objetivam e 

nomeiam determinados sujeitos, suas práticas, sua vida. 

Tomando o cotidiano escolar como campo de problematização, pude resgatar o ethos 

bisbilhoteiro
10

 da minha infância, buscando nos fragmentos das histórias ―sem importância‖ e 

nos discursos oficiais em voga, a possibilidade de produzir estranhamentos e indagações a 

respeito de tudo aquilo que já se tornou corriqueiro no espaço escolar. 

Tal escolha vai ao encontro do desejo de abrir as ―caixas pretas‖ das histórias 

acumuladas que se passam como um filme, conforme aponta Lourau (1993), integrando-as à 

promoção de uma escuta e maior percepção de sensações vivenciadas no despertar dos 

acontecimentos cotidianos mais recentes. Importa, assim, retirar esses acontecimentos da 

possibilidade de esquecimento da lembrança, trazendo-os para o centro das análises e 

explorando as pistas ali contidas de como são estruturadas as relações e são protagonizadas as 

cenas que se constituem no ―chão da escola‖. 

A proposta aqui desenvolvida busca, neste sentido, cartografar as linhas de força que 

se desenham no cotidiano escolar, articulando processos de subjetivação, diretrizes político-

institucionais e legais - que ensejam programas e intervenções diversas na área - e os 

possíveis efeitos nas práticas cotidianas da escola. 

                                                 
10

 Tal abordagem se aproxima da prática xereta que Heckert (2012  p. 247) define como ―ficar à espreita dos 

processos que pedem passagem  que provocam perturbações‖  
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Por ―efeitos‖ não se entende uma relação causal e determinista entre as práticas 

discursivas e institucionais
11

, mas, nos termos de Foucault, trata-se de considerar que tais 

práticas se situam no âmbito das técnicas e instrumentos pelos quais o poder se corporifica. O 

sujeito é, pois, efeito de poder, na medida em que este não atua como uma força que diz não, 

mas ―permeia  produz coisas  induz ao prazer  forma saber  produz discurso‖ (FOUCAULT, 

2004, p. 08).  

Não se trata tampouco de atribuir à forma produtiva do poder necessariamente um 

efeito de dominação, na medida em que o poder para Foucault circula, é algo que funciona em 

cadeia, em rede. Ao mesmo tempo em que é efeito do poder, o indivíduo é seu centro de 

transmissão. Ele exerce este poder e também sofre sua ação. ―O poder não se aplica aos 

indivíduos  passa por eles‖ (FOUCAULT, 2004, p, 183). 

Interessam-nos sobretudo os efeitos qualificados, seja interna ou externamente ao 

espaço escolar, enquanto formas de conflito, enunciados como ameaçadores do ideal de 

qualidade que a educação brasileira busca atingir e tomados como comportamentos desviantes 

produtores de violência, problemas de aprendizagem, bullying, desinteresse pela escola, etc.  

A prática cartográfica pretende, neste sentido, questionar as concepções que reduzem a 

produção dessas expressões ao comportamento de determinados indivíduos - ora o aluno e sua 

família, ora o professor -, buscando tomá-las enquanto um processo constituído pela prática 

escolar em suas diversas esferas – na sala de aula, na gestão política, no currículo e materiais 

pedagógicos, nas práticas cotidianas e instituições presentes
12

. 

O título do trabalho - Seguindo os fios de Penélope – teve uma proposital pretensão: 

estabelecer uma analogia entre a famosa história de Penélope na mitologia grega e a ideia que 

aqui defendo: a potência da ação das práticas humanas em fazer variar, produzir territórios, 

modos de vida, tecer e destecer caminhos. 

Intentou-se também estabelecer uma relação entre o título – os fios – e o subtítulo – a 

cartografia – com sua proposta de seguir, perseguir e acompanhá-los.  O que importa aqui é 

interligar as linhas diversas que compõem a arquite(ci)tura
13

 escolar (PASSOS, 2010) – em 

                                                 
11

 Tomo de empréstimo a definição que Fischer (2001) faz com base em Foucault, se referindo ao campo 

discursivo (linguagem, discurso, enunciado) e às práticas institucionais (procedimentos, exercícios, rituais, 

fazeres diversos). Estas práticas, no entanto, jamais se dão de forma isolada.    

 
12

 O sentido do termo instituição aqui adotado é aquele proposto pela Análise Institucional, que a toma não como 

um prédio, mas como uma dinâmica contraditória que se constitui na história. É uma ideia em movimento, que 

se faz invisível e terrivelmente presente nas práticas (LOURAU, 1993).  

 
13

 Grafia reescrita na forma como o dicionário da Língua Portuguesa apresenta o ato de tecer. Diferentemente da 

tessitura, termo ligado à música (conjunto de sons, de notas ou instrumento) a tecitura diz respeito à reunião de 

fios que se atravessam no tear.   
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suas múltiplas entradas – desenrolando os fios que se embolam no novelo para a compreensão 

das tramas que se produzem dia a dia na escola. 

Adotando as sugestões de Zanella (2012, p. 90) sobre a necessidade de reinventar o 

escrever  de forma que ―a palavra não se apresent[e] como última, mas como convite a outras 

e outras‖, peço desculpas ao leitor que, ancorado nos modos instituídos de se fazer pesquisa e 

principalmente nas formas de colocá-la no papel, espera que este trabalho contenha uma 

redação dita científica, com certa dose de neutralidade e objetividade. 

A exigência de objetividade na prática de pesquisa em grande medida se opõe à 

dimensão subjetiva que lhe é intrínseca. O que pretendo destacar aqui é que ―tomar os sujeitos 

e o encontro entre eles como objeto de pesquisa nos impõe um outro sentido para o rigor 

metodológico‖ (PASSOS; BARROS  2009b  p. 151). Existem  neste sentido   

 

[...] muitos doutores e eruditos que nos convidam a um olhar científico asseptizado, 

[...]. É preciso resistir às duas armadilhas, a que nos arma o espelho dos contágios e 

das identificações, a que nos indica o olhar do entendimento. Nós só podemos 

agenciar entre os agenciamentos (DELEUZE; PARNET, 2004, p. 67). 

 

Os capítulos que aqui se apresentam foram divididos de forma a possibilitar uma 

análise por ―dentro‖ das práticas – ou seja, a partir de falas, situações, demandas recorrentes, 

conflitos e diferentes cenas cotidianas, problematizando as formas pelas quais a política 

educacional instituída e os modelos de organização das escolas incidem na produção destas 

práticas. 

Em termos gerais, buscou-se diagramar alguns diferentes sentidos que a noção sobre a 

qualidade carrega, bem como as formas como ela tem sido apreendida pelas diretrizes da 

política educacional, sobretudo em seus contornos no município do Rio de Janeiro. A 

preocupação central aqui é com a lógica que tais diretrizes instituem e as formas como têm 

sido materializadas no cotidiano. 

O encontro de diferentes fios com as inúmeras possibilidades de cores e formas 

inspirou a nomeação das escolas. A elas foram dadas nomes de máquinas empregadas na 

tecitura em diferentes períodos históricos. As escolas não foram identificadas seja pela 

escolha metodológica em não expô-las a análises descontextualizadas, ou mesmo pela 

consideração de que as situações problematizadas também se apresentam em muitos outros 

chãos que ainda nem pisei. De igual modo, os nomes das pessoas citadas não são reais, mas as 

situações e as cenas em que estão envolvidas, sim. 

A pesquisa partiu das demandas que são postas à equipe interdisciplinar da qual faço 

parte e por onde iniciei o estudo. Chamo de ―demanda‖ a encomenda inicial do trabalho  seja 
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por parte da escola ou da gestão intermediária (Coordenadorias Regionais de Educação - 

CRE) e central (Secretaria Municipal de Educação - SME).  

Na primeira parte da tese, objetivou-se reconstruir o encontro dos primeiros fios da 

pesquisa, seja na delimitação do objeto e as relações com ele estabelecidas até à especificação 

dos sentidos pelos quais o estudo está pautado. Um panorama geral da organização da política 

educacional carioca também é apresentado aqui. 

Uma análise mais detida do contexto da política educacional no município do Rio de 

Janeiro está reservada à segunda parte. Com um recorte temporal que se inicia em 2009, no 

primeiro mandato do prefeito Eduardo Paes, os instrumentos político-jurídicos que vêm 

ditando as diretrizes e estabelecendo intervenções na educação municipal, estruturando as 

relações escolares, são utilizados como analisadores dos processos de subjetivação presentes 

na área.  

Nessa direção, alguns elementos próprios da atual gestão serão postos no centro das 

análises: política meritocrática; inserção de ―especialistas‖ nas escolas; propostas pedagógicas 

executadas por ONGs e instituições privadas, além das práticas e concepções que elas 

fomentam. Uma atenção especial será dada ao Programa Escolas do Amanhã, não só por se 

constituir enquanto uma marca forte da gestão de Paes, mas por direcionar propostas 

específicas a determinados territórios, em consonância com outras políticas do município, 

como o Choque de Ordem e a implantação das Unidades de Polícia Pacificadora. 

A terceira parte da tese pretende destacar como diferentes atores vêm se agenciando na 

construção de estratégias sofisticadas de controle da população. As atuações de organizações 

governamentais, não governamentais e internacionais são problematizadas, de modo a 

identificar alguns elementos que compõem o mapa das relações de força que se dão no âmbito 

da política educacional atualmente. Este processo é tomado em sua heterogeneidade e 

complexidade, carregado de tensões e disputas que evidenciam a face híbrida destas relações. 

Ao mesmo tempo, discute-se as formas pelas quais os discursos sustentados por esses 

atores vêm sustentando concepções em torno de ideias sobre proteção e participação que 

tomam a escola como local privilegiado para a produção certos modos de viver, intervindo em 

hábitos, ambientes e formas de se relacionar. Não se pretende aqui descartar a importância da 

garantia de direitos, mas questionar os mecanismos de controle e assujeitamento que 

acompanham as ditas práticas protetivas.  

As narrativas que faço no decorrer desse trabalho não pretendem insinuar um modelo 

correto de prática, nem mesmo uma essência desta. Tão pouco se buscou expor uma 

linearidade de acontecimentos para que o mundo se fizesse mundo. Por certo, não se trata de 
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uma pesquisa que dê conta da multiplicidade dos modos de fazer e pensar a educação. Porém, 

trata-se de uma pesquisa que procurou estar atenta aos múltiplos movimentos que se 

misturam, se refazem e se anunciam diariamente no chão da escola. 

A escrita procurou adotar o sugerido por Deleuze e Parnet (2004, p. 66): não escrever 

ou falar por, mas escrever e falar com. ―Com o mundo  com uma porção de mundo  com 

pessoas. De modo algum uma conversa, mas uma conspiração, um choque de amor ou de 

ódio‖. E assim pretende-se que esta trama-texto invente ―agenciamentos a partir dos 

agenciamentos que [a] inventaram
14

‖. 

A escola foi aqui pensada como um bordado visto pelo avesso, de onde se pode ver 

como foram sendo dados alguns de seus pontos. A costura-texto que pretende analisar este 

cotidiano foi iniciada com pontos largos e espaçados, que foram sendo alinhavados de forma 

provisória e frouxa, de maneira que ela se apresentasse como uma pré-costura ou como um 

projeto de costura.  

Assim como no bordado-escola, os fios que compõem a trama-texto
15

 são múltiplos. 

Alguns mais finos, outros mais resistentes, em tons coloridos que vão dando maior riqueza a 

trama. Na urdidura, alguns foram ficando soltos, outros cortados, além dos inúmeros nós que 

foram aparecendo. O que importou foi definir quais destes fios precisavam ser puxados, 

arrematados, emendados para que fosse possível dar vida a um tecido bordado mais resistente 

e melhor acabado.    

Partindo do entendimento de que a tarefa de desatar os nós e refazer os bordados não 

tem um fim, o convite que faço é que o leitor possa percorrer os fios dessa escrita, tornando-

os mais híbridos na afirmação de uma escola que ouse cada vez mais inventar, ouvir e criar.      

                                                 
14 

―É isso agenciar: estar no meio  sobre a linha de encontro de um mundo interior e de um mundo exterior‖ 

(DELEUZE, PARNET, 2004, p. 79). 

 
15

 Texto é uma palavra oriunda do latim cujo significado é tecer, construir, maneira de tecer ou coisa tecida. A 

sua evolução semântica deu-lhe o sentido de tecelagem ou estruturação e composição de palavras. C.f: 

http://www.dicionarioetimologico.com.br/busca/?q=texto.  
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2 INTERMEZZO16 I: A POÉTICA DO VAZIO 

 

 

Aplausos. Muitos aplausos. O público cumprimenta o maestro da 

Orquestra Sinfônica da BBC, que ali está para interpretar The Silent 

4‘33  do artista norte-americano John Cage. Aguardado por um 

auditório lotado, o maestro toma seu lugar. O espetáculo vai começar. 

Início. Silêncio. Ruídos. Chaves. Tosse. Passos. Espirro.  Alguém que 

se mexe em seu assento. Alguém mexe num papel. Aplausos. Muitos 

aplausos. O espetáculo chegou ao fim
17

.  

 

 

 

Apresentada pela primeira vez em 1952 e interpretada pelo pianista David Tudor, a 

peça de Cage foi duramente criticada, produzindo uma platéia enfurecida, que se queixava de 

que aquilo não podia ser considerado uma obra. Na performance, o pianista toma seu lugar 

em silêncio  movimenta as mãos três vezes durante quatro minutos e trinta e três segundos 

cronometrados no relógio. O piano, no entanto, permanece mudo, são os sons que se 

processam no salão que dão vida ao espetáculo.  

                                                 
16

 Palavra de origem italiana e muito utilizada em espetáculos de ópera, intermezzo é o correlato de interlúdio ou 

entreato na língua portuguesa -  intervalo, trecho inserido entre as partes principais de uma obra.  

 
17

 Cena de um concerto realizado no ano de 2010 no Barbican Centre – Royal Albert Hall em Londres, onde a 

obra the silent 4‘ 33 de John Cage foi interpretada pela Orquestra Sinfônica da BBC. Vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=zY7UK-6aaNA     

https://www.youtube.com/watch?v=zY7UK-6aaNA
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Na sua tese doutoramento em Teoria Literária, Heller (2008) explorou os diferentes 

significados que o termo silêncio assumiu na obra artística e teórica de Cage, concluindo que 

―não há silêncio que não esteja grávido de sons‖ (CAGE, 1959 apud HELLER, 2008, p. 20). 

Inicialmente desqualificada enquanto composição musical, uma vez que não 

apresentava a execução de uma série de notas ordenadas, a obra de Cage abriu espaço para o 

abalo de determinados paradigmas no campo artístico, tornando por exemplo indefinida a 

linha que separa sujeito e objeto, ao fazer dos ruídos da plateia parte fundamental do 

espetáculo.  

Tempos mais tarde, a obra musical de Cage foi reconhecida como uma arte conceitual, 

classificação que o artista se opôs com afinco, uma vez que jamais imaginou o conceito como 

algo precedente à obra (HELLER, 2008, p. 29). Seu interesse, ao contrário, consistia em 

possibilitar experiências: ―o que mais me agrada na peça silenciosa é que ela pode ser tocada 

a qualquer momento, e a cada vez, faz-se uma experiência‖ (CAGE apud HELLER  Id  p. 30).  

O silêncio interpretado por Cage inaugurou um modo de fazer aberto à 

experimentações, que ao mesmo tempo em que questiona a normatividade imposta ao que 

pode ser considerado uma obra, propõe novas relações com o público e possibilita novas 

experiências.  

Com tal inspiração, a aposta desta tese marca a necessidade de tomarmos o vazio 

como algo que precisa ser explorado e que pode dar lugar a outros mundos. Cabe, pois, 

mergulharmos nele, descrevendo as práticas discursivas e não discursivas em jogo, de forma 

que façamos aparecer a multiplicidade e a complexidade dos fatos e das coisas ditas, como 

também nos propõe Fischer (2012). 

Em entrevista a Stephen Riggins diz Foucault (2003, p. 192).: 

 

Passei a minha infância em um meio pequeno-burguês, o da França Provincial, e a 

obrigação de falar, de conversar com os visitantes era, para mim, algo, ao mesmo 

tempo, muito estranho e muito maçante. Eu me perguntei, muitas vezes, porque as 

pessoas sentiam a obrigação de falar. O silêncio pode ser um modo de relação tão 

mais interessante! […] Eu penso que o silêncio é uma das coisas às quais  

infelizmente, nossa sociedade renunciou. Não temos a cultura do silêncio  

 

De que forma é possível ―ouvir‖ o silêncio? A obra de Cage foi aqui tomada como 

inspiração para um exercício de pausa - para ver, sentir, rever, viver. Pausa que possibilita o 

exercício do pensamento, o trabalho sobre o diário de campo, a análise de implicação e a 

experiência; o silêncio da falta, do não saber ou não poder falar. O silêncio do bloqueio, da 

dúvida, da observação, daquilo que parece indizível. Silêncio como recusa ou como fissura 
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dos consensos e naturalizações do cotidiano. Silêncio também como uma espécie de vazio. 

Veyne (1982) assinala que existem vazios em torno dos acontecimentos que revelam múltiplas 

possibilidades que cabe ao pesquisador descrever. Expor estas multiplicidades é ainda 

descrever os regimes de verdade de uma determinada formação histórica e/ou campo de saber 

(VEYNE, 1982). 

Busca-se, neste sentido, explorar os vazios que tornam todo fato raro: tudo aquilo que 

não está dado em uma situação, todas as suas minúcias, todos os detalhes de um conjunto de 

práticas discursivas e não discursivas que a ele se relacionam e os nexos que não estão 

estabelecidos. Este vazio expressa ―inúmeros outros fatos e enunciados ‗que o nosso saber 

nem imagina‘‖ (VEYNE  1982 apud FISHER, 2012, p. 102).   
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3 PARTE I – UM EMARANHADO DE FIOS 

 

 

Tenho que tornar nítido o que está quase apagado e que mal vejo. Com 

as mãos de dedos duros enlameados apalpar o invisível na própria 

lama 

Clarice Lispector 

 

 

3.1 Dos primeiros fios ao fio da meada 

 

 

As palavras em epígrafe definem a forma como este trabalho foi conduzido. Tendo 

como proposta inicial a análise da produção do fracasso escolar, esta pesquisa foi se 

metamorfoseando no seu próprio processo de produção. A cada texto lido, a cada aula, 

emergiam discussões que foram sacudindo minhas convicções e me revirando pelo avesso.  

Havia desde o início uma preocupação em promover uma reflexão das relações 

cotidianas da escola pública, compreendendo a microfísica destas relações. A cartografia das 

linhas de força presentes neste cotidiano se constituiria em um meio para relativizar e até 

inverter as formas de se compreender o chamado fracasso escolar, uma vez que estaria 

centrada em uma análise atenta à complexidade das relações que o produz.  

Os processos de culpabilização de sujeitos e consequentemente individualização dos 

problemas com os quais eu me deparava no espaço escolar, dava sinais de que era preciso 

construir novas abordagens para tal discussão, que pudessem questionar os modos como os 

indivíduos eram narrados: aluno problema, família desestruturada, professor despreparado. 

Na companhia de Foucault, a preocupação com a escolha do tema/objeto de pesquisa, 

bem como com os efeitos de verdade que podem ser produzidos a partir dela tomou 

proporções maiores. A ideia de que a produção acadêmica funciona, na maioria das vezes, 

como uma prescrição moral e de que a ciência está inserida no âmbito das relações de poder 

que instituem verdades, podendo produzir uma naturalização dos objetos, fez emergir uma 

preocupação com a não redução da pesquisa a um discurso globalizante que sepulta os 

movimentos, os processos e a diferença.  

Tomar o fracasso escolar como objeto não poderia reforçar a naturalização dos modos 

como são narradas certas expressões produzidas no contexto escolar? Que práticas e quais 
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indivíduos são desqualificados com o termo ―fracasso escolar‖? A delimitação do objeto dessa 

forma não demonstraria o quanto já sou subjetivados por tal ideia? 

Pouco a pouco, o desejo de pôr em análise as linhas de forças que constituem as 

práticas escolares foi se sobrepondo à intenção de tomar o fracasso escolar enquanto objeto de 

estudo. Esta foi, pois, uma tentativa de constituir o processo de pesquisar enquanto prática 

desnaturalizadora, que atenta às complexidades dos acontecimentos, parte do entendimento de 

que ―conhecer a realidade é acompanhar seu processo de constituição‖ (BARROS; 

KASTRUP, 2009, p. 58). 

O constante repensar do objeto produziu, por longo tempo, a incômoda sensação de 

que jamais teria algum. Na tentativa de identificar as inquietações presentes no meu desejo de 

promover uma leitura das práticas ―por dentro‖  considerando suas múltiplas determinações - 

como propõe Foucault - algumas possibilidades foram se transmutando, num processo que 

parecia não ter fim. 

Por outro lado, apesar de não terem sido inicialmente baseadas em um problema de 

pesquisa bem delimitado, as reflexões realizadas no curso das diferentes disciplinas foram 

pouco a pouco dando vida a algo que parecia não existir. O sentimento de não saber por onde 

começar um caminho foi sendo contrastado pela percepção de que já me encontrava no meio 

dele – quando me dei conta, estava às voltas com a análise do meu fazer na pesquisa e meu 

fazer na educação. 

As trilhas percorridas na construção deste trabalho – entre leituras, releituras, debates 

e as reflexões provocadas – apontavam para um lugar-comum em relação às preocupações 

sempre presentes no meu fazer pesquisa: encontros, este era o elemento presente nas questões 

que desorganizadamente não paravam de borbulhar. Encontros são atravessados por afetos, 

experiências, reflexões e estranhamentos que se dão numa rede de relações composta por 

diferentes forças. 

É possível, pois, identificar, nos diversos momentos em que tentei delimitar um objeto, 

um desejo de complexificar o campo em que a pesquisa se processa, promovendo uma análise 

das diferentes forças que constituem tais encontros, e articulando o pesquisar/intervir na 

construção de espaços de problematização coletiva dos elementos presentes na produção das 

práticas que me deparava: a política instituída, o lugar do especialista, as relações 

estabelecidas e as lógicas produzidas. 

Seja transitando pelos espaços de gestão  ou mesmo no plano da execução  o ―chão da 

escola‖ propriamente dito, meu encontro com a educação foi produzindo muitos 
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estranhamentos. Em oito anos de trabalho dedicados à área, transitei por diferentes formas de 

compreender as nuances que ali se apresentam cotidianamente. 

Presenciei muitos episódios violentos e ao contrário das demandas que me chegavam 

pelos profissionais da escola, eles não eram apenas produzidos pelos alunos. Gritos, 

humilhações, autoritarismos, desqualificação de certas formas culturais, preconceitos, práticas 

de homofobia e até violência física. Estas eram as cenas que sobressaltavam ao meu olhar.  

Com as angústias por elas suscitadas, eu fui reproduzindo essa postura culpabilizatória 

que já se tornou lugar comum e reduzindo o sentido de todas as cenas violadoras de direitos 

que vivenciava na concepção que credita grande parte dos desafios da educação à má 

formação e ao despreparo do professor. 

O processo do doutoramento e as ferramentas que foram dando vida ao método da 

pesquisa, no qual a preocupação com a abordagem do objeto ocupou importante lugar, me 

fizeram perceber que a estes movimentos outros se somavam: questionamentos, diferenças, 

práticas rebeldes, fugas diversas.     

Em 2009, quando tais preocupações começaram a se gestar, a equipe multidisciplinar 

na qual eu atuava era inicialmente composta apenas por assistentes sociais e psicólogos. Dois 

anos depois, os professores foram somados à equipe. Este foi o começo de um processo 

conflituoso e doloroso demais. De um lado  ―especialistas‖  que apesar de atuarem na escola  

habitavam um ―fora‖ da educação. De outro  os professores  os ―especialistas‖ de ―dentro‖. 

A emergência dos conflitos se dava em múltiplas direções: assistentes sociais e 

psicólogos, neste âmbito com concepções bem próximas, apontando as práticas dos 

profissionais da escola enquanto produtoras das questões que demandavam aos especialistas 

resolverem; e os professores, por outro lado, que tomavam as críticas às práticas escolares 

como se elas estivessem sendo direcionadas individualmente a eles mesmos. 

Para mim, havia uma enorme dificuldade dos educadores em lidar com o diferente, no 

caso, esta equipe e os discursos que ela fazia circular. O fato de a educação possuir uma 

experiência muito frágil na esfera da intersetorialidade e de o professor ser um profissional 

marcado pelo estatuto do saber tornava o diálogo algo sempre difícil de acontecer. 

Interrogando-me a respeito dos olhares naturalizados que eu trazia para o ato de 

pesquisar, comecei a pensar que isso que eu enxergava como ―dificuldade ao diálogo‖  que 

nas escolas produzia muitas tensões e uma repulsa quase generalizada aos novos atores que 

começavam a habitar aquele espaço
18

, poderia estar dizendo algo mais.  

                                                 
18

 Sejam as equipes multiprofissionais ou os ―parceiros‖ – voluntários e funcionários de ONGs ou instituições 

privadas que desenvolvem diferentes projetos nas escolas do Rio – as dificuldades de inserção nas unidades 
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Que efeitos são produzidos quando uma equipe de especialistas adentra a escola 

oferecendo um ―apoio‖
19

 aos profissionais que lá estão? Este trabalho não poderia destituir o 

lugar já tão socialmente desvalorizado do professor ou mesmo sugerir que a necessidade de 

um ―apoio‖ se sustenta por suas supostas dificuldades e incompetências? Não seria esta uma 

indicação daquilo que eu enxergava como ―dificuldade ao diálogo‖?     

Esses questionamentos tornaram insuficiente a explicação das relações cotidianas que 

se produzem nas escolas a partir do mesmo movimento que lá era comum: a culpabilização de 

seus sujeitos. Entretanto, cabe destacar que não se trata de vitimizar os professores utilizando 

a premissa de que eles também estão expostos a condições indignas de trabalho.  

Apesar disto ser uma realidade e também um elemento importante para a compreensão 

dos movimentos presentes na escola, não pode ser tomado como única variável e nem mesmo 

como justificativa para questões tão diversas. Com efeito, a realidade de superlotação de salas 

de aula favorece o surgimento de sérios conflitos de convivência diária. No entanto, não é 

apenas de ordem numérica que se constitui o problema: reduz-se o número de alunos e as 

tensões e impasses permanecem lá.  

O desejo, sempre presente em mim, de compreender melhor a produção destas 

relações, começou então a tomar outras conotações: era necessário não mais conhecê-las a 

partir de um olhar de fora que na maioria das vezes apontava falhas, se limitando e reforçando 

aquilo que era aparente e aparecia como algo já ―dado‖: o aluno desinteressado, o professor 

despreparado, a família não participativa, etc. 

De outro modo, era preciso rastrear os modos como estas relações são produzidas, os 

fios que se entrelaçam nesta trama. Isso significa também promover um processo de 

desnaturalização daquilo que se apresentava de forma tão acabada e verdadeira: a ―violência‖  

o ―preconceito‖  o ―desinteresse‖. 

Assim, comecei a considerar que a permanência da escola enquanto instrumento 

disciplinalizador e produtor de assujeitamentos não se dava porque ela foi concebida desta 

maneira, mas sobretudo porque  

a forma de administração governamental e a estrutura de poder da organização dos 

estabelecimentos educacionais produzem comportamentos, posturas, modos de 

‗existencialização‘  subjetividade. Não numa relação causal/mecânica, mas num 

sentido diagramático que produz estado de coisas, valores, máquinas sociais que 

fazem falar e ver o cotidiano (BARROS DE BARROS; MINAYO-GOMES, 2002, 

p. 653). 

                                                                                                                                                         
são enormes. A histórica desvalorização e culpabilização do professor pelos baixos índices de qualidade da 

escola pública produz um sentimento de desconfiança e resistência aos que vêm ―de fora‖. São comuns falas de 

que estas equipes visam ―ensinar o professor‖  como se ele não soubesse o que fazer.  

 
19

 Este trabalho acontece no âmbito do Programa Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares (PROINAPE). 



29 

 

 

Começava então a nascer um objeto de pesquisa. Após esse longo processo de revisão 

e questionamento do que se apresentava como objeto inicial da pesquisa, as práticas 

discursivas e não discursivas presentes no campo da educação municipal foram tomadas como 

matéria-prima do estudo, conforme sugerido por Fischer (2012).  

Tal delimitação se deu pelo entendimento de que essas práticas se referem a relações 

de poder e modos de subjetivação. São, pois, elas que, ao fazerem circular certas verdades, 

produzem determinados modos de existência para os indivíduos em convivência diária no 

espaço escolar. 

Tornou-se central o esforço em compreender alguns dos processos que atravessam de 

alguma forma o quadro atual educação pública brasileira
20

, onde os baixos índices de 

qualidade são acompanhados por uma desqualificação e o descrédito cada vez maior da escola 

enquanto instituição produtora de subjetividades singularizadas. Chamo de processos a rede 

de produção ampla de significações, permeadas por linhas de força e relações de poder que 

produzem realidades no cotidiano. 

Partindo da afirmação de que a estrutura rígida, uniformizadora e pouco participativa 

da escola era fomentada pelos processos políticos que orientam a educação no município, 

percebi que a busca por mudanças no espaço escolar passava pelo questionamento das 

políticas governamentais em voga e das relações que elas estruturam.  

Para além de evidenciar nexos causais entre condições estruturais e produção de 

relações sociais, a organização da pesquisa se centrou em traçar uma cartografia da 

constituição das práticas escolares, analisando o processo de produção das relações que tecem 

modos de funcionamento e efeitos de subjetivação.    

Os modos de gestão da educação são historicamente marcados por uma organização 

escolar comprometida em reproduzir subjetividades sujeitadas, contidas na lógica dominante. 

Em contraste com isso, a realidade política mais geral por que passa o país aponta uma recusa 

que invoca a adoção de mecanismos reais de mudança
21

  que possibilitem que ―outros vetores 

de subjetivação singulares, em constante processo de invenção  possam povoar as escolas‖ 

(BARROS DE BARROS; MINAYO-GOMES, 2002, p. 651).  

Assim, a tentativa de produzir corpos serializados convive com a produção de seu 

oposto: corpos rebeldes, que negam constantemente os movimentos estereotipados que lhes 

                                                 
20

 Apesar de concentrar o estudo na experiência do Rio de Janeiro, este cenário atravessa a educação em todo o 

país.  

 
21

 Sobre as mudanças societárias que incidem na produção de novas subjetividades e esta ideia de recusa, C.f. 

subcapítulo 2.5 - O acontecimento conflito - deste trabalho.  
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são impostos. Junto a uma enxurrada de normalizações, potencializam-se movimentos de 

criação e de recusa, seja por parte dos profissionais da educação ou do público que ela atende.  

Dessa forma de organização escolar emerge um choque, que tem sido nomeado como 

violência, indisciplina, transtornos diversos. Não se trata de afirmar um caráter 

necessariamente positivo dessas expressões, mas de questionar se parte delas não guardam 

importantes relações com os modelos de gestão e formas de intervenção na/da escola.  

Este cenário vem há tempos sendo problematizado pelo debate público, 

fundamentalmente tratado, no entanto, a partir de análises que individualizam tanto o 

problema como as possibilidades de seu enfrentamento. Questões como: má formação dos 

professores, ausência de participação das famílias no espaço escolar e desmotivação do 

alunado com os métodos tradicionais de ensino são tomadas enquanto principais causas dos 

desafios da educação brasileira. Os indivíduos em ação na escola são transmudados em 

―sujeitos-problema‖, legitimando a concepção de que é sobre eles, ou seja, sobre seus 

comportamentos e modos de ser, que se deve intervir. 

Esta política produtora de individualismo se baseia na busca da superação e de sucesso 

pessoal, produzindo uma série de naturalizações que violam direitos: o direito à escolarização 

se transforma no dever familiar de manter os filhos na escola, a despeito do não cumprimento 

governamental de importantes preceitos legais como o direito do aluno em estudar próximo à 

sua residência, conforme estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

Da mesma forma, o direito à educação é utilizado como justificativa para os processos 

de medicalização das crianças e adolescentes em nome de sua adaptação escolar, de forma a 

conter a agressividade e hiperatividade que supostamente impedem a aprendizagem dos 

conteúdos. Soma-se a isso a propagação de ideias que apontam a necessidade de prevenção de 

riscos das crianças se tornarem delinquentes, instáveis, mal sucedidas e doentes (ARANTES; 

VAZ, 2012 p. 04).  

Neste sentido,  

 

apesar de constantemente ser mencionado que as crianças deixaram de ser ‗objeto 

do direito‘ para se tornarem ‗sujeito de direitos‘  parece que estamos enredados 

numa espécie de armadilha, onde os direitos que supostamente libertam as crianças 

são os mesmos que as aprisionam (ARANTES; VAZ, 2012 p. 04) 
 

Discursos científicos que afirmam que desobediência e indisciplina devem ser tratadas 

com terapias, remédios e punição se propagam, fomentando a constituição de leis e 

intervenções que os tomam como verdades absolutas. Na tentativa de conter os 

comportamentos desviantes, multiplicam-se também as ações pautadas no estabelecimento do 
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que vem sendo chamado de "cultura de paz" - campanhas, projetos que visam trabalhar 

"valores" e diferentes instrumentos legais – e a contraditória intensificação de cenas de 

violência nas escolas, amplamente divulgadas na mídia. 

Além de parecer se cronificar, tal panorama está na base da produção de novos 

fenômenos, como o chamado bullying
22

 e o TDAH
23

, que cada vez mais, tornam o ―chão da 

escola‖ um lugar prioritário para intervenções diversas – de políticas públicas, organismos 

internacionais, instituições privados, etc.  

A despeito de existirem experiências cotidianas que resistem a lógicas tão 

cristalizadas, produzindo fissuras neste movimento aparentemente estático, as práticas 

escolares fomentadas por estas intervenções transitam, sobretudo, entre duas concepções 

principais. 

Por um lado, as ideias saudosistas de um tempo em que os códigos eram ―estáveis‖ e a 

lei ―garantidora‖ das relações de respeito e autoridade entre professor e aluno. Nesta 

perspectiva, a lei ora assume um caráter negativo, pois os importantes avanços no campo da 

proteção da criança são considerados excessivos e produtores de uma crise de autoridade. Ora 

positivo, no que concerne ao recrudescimento de seu viés punitivo.  

De outro lado, grande parte das práticas - considerando as ações de sujeitos, políticas, 

discursos - que pretendem enfrentar os problemas evidenciados pelas escolas acreditam 

construir outros sentidos para elas simplesmente tornando as salas de aula mais atrativas, com 

a inserção das novas tecnologias no processo educativo. Cabe então um questionamento: a 

inserção de mídias e outros instrumentos que ―modernizam‖ as aulas seria suficiente para a 

garantia de melhores condições ao ensino, próximas às necessidades que os modos de vida 

contemporâneos impõem? 

Tais iniciativas  sejam as ―saudosistas‖ ou as ―tecnológicas‖  têm sido predominantes 

no debate público, e apesar de produzirem algumas mudanças no modelo escolar tradicional, 

sobretudo em relação à segunda, invisibilizam os múltiplos aspectos, neste campo móvel e 

múltiplo que é o ―chão da escola‖  que cotidianamente produzem impasses e conflitos 

diversos.  

                                                 
22

 O bullying tem sido um conceito amplamente propagado no âmbito da educação, apesar de apresentar 

importantes controvérsias em seu significado. É utilizado para definir as situações de violência que ocorrem no 

ambiente escolar. As abordagens mais difundidas tratam a questão sob o ponto de vista da separação dos 

sujeitos entre autores e vitimas de violência, conforme a lei municipal 5.089 de 2009. 

 
23

 Transtorno do Déficit de Aprendizagem e Hiperatividade, normatizado pela lei 5.416 de 29/05/2012, de autoria 

do vereador Tio Carlos, que estabelece o encaminhamento para diagnóstico, tratamento e acompanhamento de 

alunos da rede de ensino fundamental do Rio de Janeiro.    
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Estas ações não só deixam intocáveis importantes elementos que compõem o foco dos 

problemas educacionais - a exemplo das condições precárias, da estrutura pouco democrática 

e altamente hierarquizada dos sistemas educacionais, das práticas de medicalização, das ações 

punitivas e violadoras de direitos e das concepções que colocam na pobreza a causa das 

dificuldades de aprendizagem - como também estruturam as relações a partir de ideias que os 

reforçam e reproduzem.  

 Estes são, pois, elementos que indicam que  

 

as mudanças no processo educacional requerem interferências no modo de 

funcionamento das políticas e no regime de enunciação do que tem sido configurado 

como problema e desafio a ser enfrentado pela escola pública (ROCHA; HECKERT, 

2012, p. 85). 

 

É neste sentido que esta pesquisa se conduziu pelo pressuposto da necessidade de 

ampliação do campo de análise da constituição dos principais desafios que atravessam a 

escola atualmente. Trata-se, assim, de identificar e trazer para o debate diferentes elementos 

que constituem as práticas escolares. Não se almeja explicar as causas dos problemas que a 

escola pública enfrenta, uma vez que qualquer afirmação neste sentido seria limitada, face à 

multiplicidade de fatores que compõem esses acontecimentos, mas propor uma reflexão de 

alguns destes, sobretudo aqueles constantemente invisibilizados pelos discursos hegemônicos 

em torno da escola pública. 

Cabe, pois, analisar a racionalidade presente no movimento cotidiano dos sujeitos em 

ação na escola em seus nexos com os processos políticos mais gerais, bem como com as 

especificidades que norteiam a educação carioca, a partir de seu arcabouço operacional 

(programas, projetos e intervenções diversas). 

 

 

 

 

 

 

3.2 O fio condutor 

 

 

Eu mergulhei. Vivi o que podia ser uma angústia permanente. No 

trajeto, encontrei o método, se é que existe um, para se ver 
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inautêntico: enumerar, explicitar todos os objetos dos quais a gente se 

torna sujeito involuntário... até que se produza uma espécie de vazio. 

Guattari 

 

 

O significado que o termo objeto ocupa nas práticas científicas, entendido como um 

―contorno‖  ―delimitação‖ ou ―recorte‖  é por si só um dificultador quando se pretende 

investigar processos que não cabem em estruturas fixas. A análise de um confim que pode ser 

chamado de objeto desconsidera os múltiplos sentidos presentes na micropolítica das relações 

existentes em toda realidade.  

Tomando as práticas na educação como exemplo, parte das concepções sobre a 

violência nas escolas vem reproduzindo reflexões dicotômicas, que separam os sujeitos em 

vítimas e agressores, apontando uma cartilha de atitudes necessárias para a resolução do 

problema. Tais abordagens promovem uma análise reducionista, desconsiderando que as 

relações escolares operam em um campo de forças complexo que produz resistências, 

questionamentos, diferenças, continuidades e rupturas. 

Pensar nas formas possíveis de se relacionar com um objeto supõe, assim, definir 

algumas concepções presentes na constituição do olhar na pesquisa.  A primeira coisa que se 

escuta quando alguém pretende se inserir em um contexto de produção de conhecimento é a 

necessidade de se pautar em metodologias consistentes, entendidas em sua capacidade de 

garantir a neutralidade do pesquisador em relação aos objetos estudados. 

O perigo de contaminação do olhar quando se está inserido no campo é um problema 

que precisaria ser evitado. Tratando-se de uma tese de doutorado, alguns procedimentos 

seriam recomendáveis: escolha do tema e delimitação do objeto; formulação de roteiros para 

coleta de dados; procedimentos de observação em campo e análise posterior das informações 

e dados, finalizando com a elaboração da tese e devolução de seus resultados aos sujeitos 

envolvidos, bem como à comunidade científica.  

Este trabalho não pretendeu, entretanto, seguir este percurso. Sem abdicar do rigor e 

seriedade necessários à pesquisa, não foi produzido a partir dos esquemas fixos que separam 

sujeito-objeto, dados-análise e elementos relevantes-descartáves para a escrita, embora estes 

sejam ainda hegemônicos no meio acadêmico. Nem poderia, uma vez que não se trata de um 

pesquisador que seja considerado ―neutro‖. 
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Como, por dentro de uma realidade localizada no tempo e no espaço
24

, analisar os 

aspectos que tornam visível um conjunto expressivo de práticas institucionais e propostas de 

governo que operam como bloqueadoras de processos instituintes? Por onde começar a 

construção de um caminho que tem o encontro entre subjetividades como objeto de análise? 

O que tais questões me evidenciavam, era que aquele campo no qual eu atuava não 

cabia nas estruturas tradicionais daquilo que eu conhecia por prática de pesquisa: enquadrada 

nos esquemas fixos e na retórica da neutralidade do pesquisador.  

Desta maneira, considerei que operar com práticas seria fundamentalmente trazer a 

intensidade das vidas. Não muito através de depoimentos colhidos em entrevistas – que 

também pode ser um caminho – mas sobretudo pela atenção à vida que pulsa nestas práticas – 

suas vibrações, seus desejos, suas implicações, seus efeitos.               

Foi com esta questão que me aproximei de certa concepção de pesquisa, na qual 

pesquisar e intervir são parte de um mesmo processo. Os pressupostos do método 

cartográfico, especificamente aqueles desenvolvidos por autores como Deleuze e Guattari 

(1995), Passos, Kastrup e Escóssia (2009), Rocha e Aguiar (2003) e Rolnik (1989), entre 

outros, forneceram importantes elementos para que eu conseguisse traçar rotas de saída para 

as questões de método que foram sendo produzidas no decorrer da pesquisa. 

Inserida enquanto possibilidade para os processos que se realizam no plano da 

experiência, onde conhecer e intervir são partes indissociáveis dos movimentos que produzem 

a realidade, a cartografia objetiva diagramar as linhas de força presentes em um território 

movente, colocando-as ao mesmo tempo em constante análise (DELEUZE; GUATTARI, 

1995). 

Na apresentação de uma importante publicação sobre a cartografia, Passos, Kastrup e 

Escóssia (2009) indagam sobre as possibilidades de que sejam constituídos métodos de fato 

processuais que possam se adequar a investigações igualmente processuais. O não 

enquadramento deste tipo de pesquisa ao modelo da ciência moderna, assentada na 

representação de objetos, produz uma dificuldade na delimitação do método.  

O conceito de cartografia, cunhado por Deleuze a Guattari, e as iniciativas de autores 

que a partir dele pretendem apontar possibilidades para a constituição de uma atitude, um 

ethos de pesquisa com múltiplas entradas (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2009, p. 10), 

respondem aos anseios de investigações que têm por objetivo o ―acompanhamento de 
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 Refiro-me a histórias vividas em escolas de ensino fundamental do município do Rio de Janeiro, com um corte 
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percursos, implicações em processos de produção [da realidade], conexão de redes ou 

rizomas‖ (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2009, p. 10).  

O investimento no estudo da cartografia mantinha relações com o sentimento 

desconcertante de não ter encontrado ―um‖ método. Cartografia como uma estratégia 

associada à pesquisa-intervenção (PAULON; ROMAGNOLI, 2010), cartografia das 

controvérsias (LEMOS, 2013), cartografia sentimental (ROLNIK, 1989), cartografia da ação 

(RIBEIRO; CAMPOS; SILVA, 2011).  

Apesar de reconhecer em cada uma delas aspectos importantes para minha pesquisa, 

nenhuma me parecia suficiente enquanto método a ser adotado. Um pouco idealista, muito 

prescritiva; desatenta aos processos micropolíticos; apaziguadora de conflitos; carregada de 

conceitos dos quais eu não compartilho. Muitos foram os questionamentos produzidos no 

decorrer das leituras.  

Reunindo o interesse pelos estudos foucaultianos e pela cartografia, e tomando a 

noção de método como algo que se ―já foi pensado e construído por outros  ele estará ali para 

ser trilhado; caso contrário, teremos nós mesmos de inventá-lo, construí-lo‖ (VEIGA-NETO; 

LOPES, 2010, p. 84), o início do meu caminho estava dado: explorar as pistas deixadas pelo 

Foucault cartógrafo
25

 a partir da forma como suas pesquisas foram conduzidas, como base de 

inspiração para se fazer escolhas, traçar rotas, inventar percursos.  

Trata-se, pois, de uma pesquisa cartográfica que encontrou em Foucault a base de sua 

inspiração. Promover uma análise do poder em suas extremidades, suas formas locais ou 

campos de aplicação foi a proposta que Foucault perseguiu em seus estudos. Ao invés de 

estudá-lo internamente, identificando o que procuram aqueles que querem dominar e qual sua 

estratégia global, a questão é estudá-lo externamente  entendendo ―como funcionam as coisas 

ao nível do processo de sujeição ou dos processos contínuos e ininterruptos que sujeitam os 

corpos  dirigem os gestos  regem os comportamentos  etc.‖ (FOUCAULT, 2004, p. 182). 

Sua preocupação foi, neste sentido, refletir sobre como as técnicas e os procedimentos 

do poder atuam nos níveis mais baixos – compreendendo a produção dos ―corpos periféricos e 

múltiplos  os corpos constituídos como sujeitos pelos efeitos de poder‖ (FOUCAULT, 2004, 

p.183). A isso deu o nome de microfísica  inaugurando ―um deslocamento do espaço da 

análise quanto do nível em que esta se efetua‖ (MACHADO  2004  p. 12). 

Sem a pretensão de minimizar a interferência do Estado nas relações de poder, mas de 

refutar a ideia de que ele seja seu órgão central e único  seus estudos buscaram ―dar conta 
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desse nível molecular de exercício de poder sem partir do centro para a periferia, do macro 

para o micro‖ (MACHADO, 2004, p. 13)  mas buscando perceber como ―esses micro-

poderes, que possuem tecnologia e história específicas, se relacionam com o nível mais geral 

do poder constituído pelo aparelho de Estado‖ (MACHADO, 2004, p. 13).   

Trata-se, assim, de perceber como tais efeitos são anexados por fenômenos globais. 

Um dos exemplos explorados em seus estudos foi a contenção da loucura no momento da 

ascensão da burguesia enquanto classe dominante. Por dedução, explica Foucault, é fácil 

localizar a necessidade de banir, excluir e reprimir todas as formas de desgastes inúteis ao 

corpo humano, considerado enquanto força produtiva.  

O louco era um corpo improdutivo, inútil, assim como a sexualidade infantil, 

entendida como uma forma de desgaste da força produtiva que por isso necessitava ser 

reprimida. Tal dedução, apesar de ser possível, não explica por que o louco e a sexualidade 

infantil, aparentemente inofensivos a uma classe em ascensão, precisaram ser reprimidos. 

Analisando tais processos ―de baixo‖  ou seja  no âmbito da família  da vizinhança  da 

sociedade, estes fenômenos de repressão se dotaram de instrumentos próprios, ganhando uma 

lógica própria e atendendo a determinadas necessidades. Importa identificar quais são os 

agentes concretos do poder – pais, médicos, professores, etc. – em vez de procurá-los na 

burguesia em geral.  

Para Foucault, são estas práticas reais que fazem circular mecanismos de poder que 

em determinadas conjunturas se tornam econômica e politicamente úteis. A partir disso, é 

possível demonstrar que a burguesia não precisou da exclusão dos loucos e contenção da 

sexualidade infantil. O sistema burguês poderia facilmente funcionar sem tais fenômenos.  

No entanto, o interesse está na técnica e no próprio procedimento de exclusão, estes 

sim funcionais à nova ordem. É, pois, a micromecânica do poder revelada pelos mecanismos 

de exclusão, aparelhos de vigilância, medicalização da loucura e da delinquência que 

evidenciaram uma utilidade econômica e política, sendo assimilados e sustentados por 

mecanismos globais de Estado. 

Foucault nos convida, desse modo, a depositarmos nossa atenção em práticas datadas 

e localizáveis, e sobretudo, a interrogarmos os efeitos que vêm sendo produzidos por elas, 

incluindo neste contexto nossas próprias pesquisas. Isto seria, pois, tomar os objetos em suas 

condições de emergência, ―nas condições que o fazem emergir como produto desejável e 

consumível num certo tempo e em relação a certo grupo ou formação social‖ (FISCHER  

2007, p. 65). 
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Localizando suas preocupações no âmbito das relações – verdade-poder/ saber-poder – 

Foucault se define, em sua atitude de pesquisa, enquanto um empirista cego – debruçado em 

objetos de difícil apreensão, considerando a inexistência de uma teoria geral ou um 

instrumento certo que possam ser aplicados em qualquer contexto. Foi neste sentido que 

afirmou: ―eu tateio  fabrico  como posso  instrumentos que são destinados a fazer aparecer 

objetos‖ (FOUCAULT  2003  p. 229). 

A delimitação da escola como campo de pesquisa me lança nesta mesma direção: uma 

empirista cega, cujo objetivo está centrado em explorar o mundo que o trabalho social, com 

sua imensidade de questões, me apresenta. Um campo que nos coloca diante de importantes 

problemáticas, muitas amplamente problematizadas por pesquisas acadêmicas de tipos mais 

diversos: algumas que prometem achar soluções rápidas para os problemas educacionais, 

outras objetivando interpretar sujeitos e formas de vida ou analisar o campo das necessidades 

educacionais de forma a pressionar a constituição de políticas afiançadoras de direitos na área. 

Poucas, no entanto, conseguem reunir e problematizar por dentro, as práticas relacionadas a 

seus objetos.  

Em entrevista conduzida por D‘Eramo, Foucault diz:  

 

eu fabrico, eu diria, máquinas, mas isso soaria muito à moda de Deleuze. Eu fabrico 

instrumentos, utensílios e armas. Eu gostaria que meus livros fossem algo como uma 

caixa de ferramentas, na qual os outros pudessem procurar e aí encontrar uma 

ferramenta com a qual pudessem fazer o que lhes parecesse melhor em seus próprios 

delírios. Eu não escrevo para um público, eu escrevo para usuários, não para leitores 

(FOUCAULT, 1974. p. 26). 
 

Recorrendo à caixa de ferramentas proposta por Foucault, a pesquisa teve como ponto 

de partida a problematização do presente, por dentro das práticas e a partir de um método que 

se afirma como uma forma de escutar a história
26

. Algumas pistas foram seguidas desde o 

início: que se tratasse de um estudo realizado aos poucos, a partir da análise de situações 

dadas; com objetivo de construir instrumentos ao invés de sistemas fechados; e sobretudo que 

partisse de ―um certo número de questões, de problemas, de feridas, de inquietação, de 

angústias que são o verdadeiro motor da escolha que faço e dos alvos que procuro analisar 

[...] e da maneira que tenho de analisá-los‖ (FOUCAULT  2003  p. 230).   
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 Veiga-Neto e Lopes (2010, p. 8) definem uma noção de método foucaultiano que se coloca mais como uma 

techné que informa um determinado modo de ver as coisas do que propriamente como um conjunto de 

procedimentos técnicos capazes de descrever  analisar e problematizar. ―Trata-se, isso sim, de uma techné que 

consiste numa forma muito singular de escutar a história‖. 
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A partir de tais referências, fui me debruçando naquilo que eu ia encontrando no 

interior dessas histórias ―sem importância‖
27

, e deixei que os acontecimentos, na medida em 

que iam sendo recriados no papel, pudessem ir aos poucos traçando o ―esquema‖ da pesquisa, 

caminhos a serem percorridos, instrumentos a serem utilizados conforme as necessidades que 

iam emergindo. 

Reconhecido enquanto um cartógrafo
28

, Foucault buscou investigar os diagramas de 

forças e saberes presentes nas sociedades ocidentais. A cartografia por ele desenhada se 

pautou em questionamentos que traziam em sua base os ―comos‖  as ―formas pelas quais‖ e 

os ―modos‖  indo além das tradicionais indagações mais preocupadas com explicações sobre 

as origens, conceituação e representação de um objeto.  

Esta é uma forma de operar que toma os acontecimentos enquanto uma ―rede difícil de 

desembaraçar‖  sendo necessário perceber suas ―marcas sutis  singulares  subindividuais‖ 

(FOUCAULT, 2004, p. 14). Seguindo tal ideia, busquei operacionalizar a pesquisa a partir da 

articulação entre alguns conceitos-ferramenta e as questões que se apresentavam no campo. 

Noções como as de acontecimento, microfísica e relações de saber-poder, presentes em 

diversas passagens da obra de Foucault, foram importantes ferramentas que se articularam a 

outras como suporte à construção de uma pesquisa que se pretendeu intervenção. 

Desfazer os emaranhados que compõem os acontecimentos
29

 se configurou como o 

próprio ato de cartografar, que buscou mergulhar em seus vazios atento à multiplicidade e a 

diferentes linhas de força que os atravessam. 

Em outros termos, tratou-se de efetivar ―um trabalho dedicado e pormenorizado de 

investigar e expor aqueles espaços não óbvios, aqueles vazios (ou seja, aquilo que fica para 

além do óbvio, do já dito, do já sobejamente conhecido e nomeado)‖ (FISCHER  2012  p. 

106). Um trabalho que buscou escutar as vidas ―lá onde, por elas próprias  elas falam‖ 

(FOUCAULT, 2003, p. 05), valorizando em seu processo os saberes infames e as práticas 

menores que normalmente, ofuscadas por um discurso que se coloca como oficial, não 

encontram canais de expressão.  
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 São assim consideradas pelo discurso que se coloca como oficial e verdadeiro, que desvaloriza e desqualifica 

vozes subalternas, fazeres cotidianos e sujeitos sem expressão social, política e institucional. 
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 DELEUZE, Gilles. Um novo cartógrafo. In: Foucault. São Paulo: Editora Brasiliense, 2005. 
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 Se distanciando de análises meramente descritivas dos fatos, Foucault toma o acontecimento como produto de 

uma rede de elementos discursivos, políticos, sociais, institucionais etc. O discurso, por exemplo, é constituído 

por uma série de acontecimentos, o que significa que pode haver um acontecimento constatado de vários 

outros, mas que também seja possível analizar cada um deles em suas singularidades. C.f: REVEL, Judith. 

Michel Foucault: conceitos essenciais. Tradução Maria do Rosário Gregolin, Nilton Milanez, Carlos Piovesani 

- São Carlos: Claraluz, 2005.   
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A orientação foi pensar a escola enquanto uma organização atravessada por diferentes 

instituições. Questioná-la por dentro de suas práticas, naquilo que ela mesma produz, 

exercitando a pressão pela construção de um campo de problematização destas práticas é 

também promover desvios possíveis, desacomodar verdades que parecem intocáveis. 

Acreditar no mundo, diria Deleuze (1990, p. 218)  já que ―nós perdemos completamente o 

mundo, nos desposaram dele. Acreditar no mundo significa principalmente suscitar 

acontecimentos mesmo que pequenos  que escapem ao controle‖.  

Que práticas precisam ser desestruturadas e o que se pretende com tal ação foi, pois, 

um questionamento permanente que colocou a pesquisa como próprio alvo de indagação. O 

que se pretendeu foi desestabilizar as forças de reação às dinâmicas instituintes, produzindo 

agenciamentos, disputas em torno de acontecimentos, na afirmação de diferenças e de formas 

de vida esmagadas. Ampliar ou dar visibilidade ao que é potente, mas tem dificuldade de 

emergir. Dar visibilidade a lutas e desejos. Eis os modos pelos quais esta pesquisa procurou se 

conduzir. 

No período histórico e campo nos quais me debrucei, essas ferramentas reunidas 

forneceram instrumentos para a construção de uma pesquisa-cartográfica onde a experiência 

ocupou um lugar central nas análises. Aqui, um outro problema se abriu: como trabalhar, em 

uma escrita acadêmica, a experiência do pesquisador  permitindo ―o conhecimento da 

vivência cotidiana de campo (não o ‗como fazer‘ das normas  mas o ‗como foi feito‘ da 

prática)‖ (LOURAU  1993  p. 77)?  

Propondo que nos dessujeitemos enquanto pesquisadores, ativando diferentes ―modos 

de agir e de pesquisar que ampliem (em lugar de restringir, como é o habitual) a gama das 

ações possíveis por parte do outro (e de si mesmo)‖ Rodrigues (2011, p. 236) nos convoca a 

questionar essa força invisível que nos conduz a aderir às regras da cientificidade, apesar de 

muitas vezes sabermos que elas se mostram limitadas diante da complexidade de nossos 

objetos e campos de pesquisa.  

De que forma então produzir, também no universo acadêmico, uma escrita ―em vias de 

transgredir e de inverter a regularidade que ela aceita e com a qual se movimenta‖ 

(FOUCAULT, 2001, p. 05)? 

Em sua aula inaugural no Collège de France pronunciada em janeiro de 1977, Roland 

Barthes teceu considerações importantes sobre as forças de liberdade que residem na língua. 

Literatura, escritura e texto são palavras por ele utilizadas de forma indistinta para fazer 

referência à prática de escrever, uma vez que são considerados enquanto momentos do aflorar 
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da língua. O exercício dessa liberdade dependerá do deslocamento que o escritor realiza sobre 

a língua, mais do que seu engajamento político.  

Com a afirmação de que o ―poder se apossa do gozo de escrever‖ (BARTHES  1977  

p. 12), Barthes sinaliza que é em seu interior que a língua deve ser desviada, possibilitando ao 

escritor ―transportar-se para onde não se é esperado, ou ainda e mais radicalmente, abjurar o 

que se escreveu (mas não forçosamente o que se pensou)‖ (BARTHES, 1977, p. 12).  

O autor se contrapõe à ideia de que a força da literatura consiste em sua capacidade de 

representar o real. O real não é representável, afirma ele, e a força literária consiste 

propriamente na sua possibilidade de criação: ―mudar a língua […] é concomitante com 

mudar o mundo‖ (BARTHES  1977  p. 11).  

Ao exercício de uma escrita criativa uma certa dose de teimosia parece indispensável, 

como modo de ―afirmar o irredutível da literatura: o que  nela  resiste e sobrevive aos 

discursos tipificados que as cercam: as filosofias  as ciências  as psicologias‖ (BARTHES, 

1977, p. 12).  

Citando a dúvida de Dante a respeito da língua que deveria utilizar para escrever o 

Convívio, Barthes infere que a decisão pela língua vulgar não se deu por razōes políticas ou 

polêmicas  mas pela possibilidade de ―abeberar-se livremente, segundo a verdade do desejo‖ 

(BARTHES, 1977, p. 11, grifos do autor). Seria tal liberdade um luxo que toda sociedade 

deveria permitir a seus cidadãos: ―tantas linguagens para quantos desejos houver - proposta 

utópica, pelo fato de que nenhuma sociedade está ainda pronta a admitir que há vários 

desejos‖ (BARTHES, 1977, p. 12). 

Teimar, desviar, deslocar, criar: eis o método de um jogo que Barthes definiu como 

―anarquia linguageira - ali onde a língua tenta escapar ao seu próprio poder, à sua própria 

servidão‖ (BARTHES, 1977, p. 13). 

Discorrendo sobre a influência das regras gerais da cientificidade sob a escritura 

oficial de uma pesquisa, Lourau (1993, p. 70) afirma que ―a instituição segura a nossa mão e 

escreve o produto final do nosso trabalho‖. Escreve-se no intuito de obter validação e 

valorização pela instituição acadêmico-científica. ―Se refletirmos sobre o fato de que, pelo 

menos, 49% da população alfabetizada não entende sobre o que escrevemos, teremos talvez 

a prova de que somos um artifício completo‖ (LOURAU, 1993, p. 70, grifo do autor). 

Inspirada nas proposições dos autores citados, busquei exercer uma escrita mais livre 

dos grilhões institucionais, encontrando no diário de campo um instrumentos fundamental 

para tal pretensão. Sua utilidade reside na possibilidade para se narrar a vivência cotidiana do 

campo a partir de uma linguagem afetiva.  
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A insistente separação desses momentos pelo meio acadêmico - a análise do vivido e o 

texto oficial de uma pesquisa - foi o que produziu por muito tempo em mim uma 

desvalorização da prática do diário de campo. A mesma universidade que estimula sua 

escritura é aquela que a censura como linguagem possível para a pesquisa.    

As discussões em torno de formas participantes de investigação científica em muito já 

avançaram no âmbito acadêmico, ao oferecerem uma gama de procedimentos favoráveis para 

a afirmação de outros modos de pesquisar: pesquisa-intervenção, pesquisa-ação, cartografia, 

genealogia, etnografia, etc. 

Apesar disso, o lugar de cânone de verdade que a ciência moderna ocupa ainda hoje 

mantém pulsante a repetição e exigência de formas socialmente reconhecidas para a validação 

do conhecimento produzido. Esta foi a base da contradição daquilo que minha formação 

sustentava em relação ao diário de campo.  

A importância de sua existência para os processos investigativos do Serviço Social não 

se encaixava nas regras e critérios que a ele tentavam imprimir. Havia expressamente por 

parte dos alunos uma crítica, constantemente anulada por docentes que não se dispunham a 

rever sua prática ou mesmo abrir mais espaço para aquela discussão, no fato do diário de 

campo se constituir em exigência para a avaliação da disciplina de Estágio.  

O problema não era fazer do diário uma forma de avaliação, mas impô-lo a uma série 

de regras que deveriam ser seguidas igualmente por todos. A exigência por certa ―forma‖  

muitas vezes sem sentido para os alunos, se sobrepunha às possibilidades de uma escrita mais 

próxima do vivido
30

. 

Esse mesmo tipo de formação vem, ainda hoje, ditando normas que visam a reafirmar 

a velha ordem da escrita cristalizada. Fórmulas que ditam estilos, ecoando em todos os 

espaços de linguagem, fazendo até mesmo com que Lispector se questionasse a respeito do 

uso recorrente que fez da palavra escrita em A Hora da Estrela: usar a palavra escrita 

―estremece em mim que fico com medo de me afastar da Ordem e cair no abismo povoado de 

gritos: o Inferno da liberdade‖ (LISPECTOR, 1977, p. 43)
31

. 

                                                 
30

 A isso acrescento dois eventos que produziram em mim um entendimento sobre o diário como instrumento 

burocrático e sem sentido: a explicação de uma docente sobre uma nota 6 concedida ao meu escrito, que eu 

questionava como baixa, e a perda dos diários de um grupo de alunos por outra docente. A primeira afirmou 

que o meu relato continha muitos elementos importantes, mas deveria ser organizado em uma linguagem mais 

acadêmica. Em função de tal interferência, mais preocupada com os modos como cada um escreve do que com 

aquilo que é escrito  eu  naquele momento  pensava que o termo ―diário‖ precisava ser revisto. A segunda 

docente, sem sequer se desculpar pelo fato do seu cachorro ter jogado os diários na piscina de sua casa, 

ofereceu como alternativa a seus alunos cadernos em branco para que novas ―anotações‖ fossem feitas. Este 

não me parecia ser, desse modo, um instrumento tão importante como se dizia.  
31

 As palavras Ordem e Inferno aparecem assim no texto, com as iniciais em letra maiúscula.   
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No âmbito acadêmico, o que vem sendo produzido é uma ciência sem experiência, que 

busca eliminar os aspectos pessoais e sentimentais de quem pesquisa,  ameaçadores da dita 

neutralidade, que vislumbra resultados; que ignora a incerteza constitutiva do processo e que 

faz da experiência um obstáculo para a produção de conhecimento. 

Criticando a forma mecânica de produção do conhecimento que as escolas se baseiam, 

Rubem Alves afirma que a repetição daquilo que a tradição sedimentou é um caminho para se 

evitar os riscos da aventura de pensar. Haverá um dia, conjectura ele,  

 

em que os alunos serão avaliados também pela ousadia de seus vôos! Teses que 

serão aprovadas a despeito do seu final insólito: ‗Assim  ao fim de todas estas 

pesquisas  concluímos que todas as nossas hipóteses estavam erradas‘! Pois isto 

também é conhecimento (ALVES, 1994, p. 24). 

 

Ao promover questionamentos sobre a forma de sua escrita, Clarisse Lispector nos dá 

ainda algumas indicações para que as intensidades do vivido não sejam ofuscadas pelas 

exigências da linguagem parcial: ―será que eu enriqueceria este relato se usasse alguns 

difíceis termos técnicos?‖ se pergunta ela. ―Eu que também não marcharia por nada deste 

mundo com palavras brilhantes e falsas‖ (LISPECTOR, 1977, p. 43). 

Reformular a produção e o uso do diário de campo me exigiu, neste sentido, construir 

outras formas de pensar a escrita e a ciência, e sobretudo a relação entre elas. Interessou-me 

exercitar um tipo de literatura chamada por Deleuze e Guattari (1975, p. 38) de ―menor‖  não 

pelo fato de pertencer a uma ―língua menor, mas, antes, à língua que uma minoria constrói 

numa língua maior‖. Tratava-se ainda de considerar que ―o que é propriamente científico é 

destruir a ciência que precede‖ (BARTHES  1977, p. 17), que enclausura e despotencializa. 

Em 2007, quando comecei meu trabalho na prefeitura do Rio, pude reconfigurar minha 

prática de escrita de diário de campo e elaborar um outro sentido para ela, levando a cabo a 

afirmação de Barthes (1977, p. 09) de que ―a ciência é grosseira  a vida é sutil  e é para 

corrigir essa distância que a literatura nos importa‖.  

Naquele momento, o maior desejo era denunciar tudo aquilo que eu presenciava a 

respeito do funcionamento da política de assistência social, fortemente persecutória e 

produtora de diversos mecanismos de controle dos pobres. Escrever foi, nesse momento, uma 

estratégia para lidar com a angústia que aquilo tudo produzia.  

Promover uma escrita onde ―as palavras têm sabor‖ (BARTHES  1977  p. 10)  

valorizar o ―fora do texto‖ (LOURAU, 1993) - tudo aquilo que vem sendo historicamente 

recusado por instituições científicas e editoriais por ser confuso, clandestino e violador da 

neutralidade - e coletivizar as análises a partir de reflexões e questionamentos compartilhados 
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em muitos espaços, fez do diário de campo um instrumento importante para que eu me 

aproximasse do intelectual implicado proposto por Lourau  ―cujo projeto político inclui 

transformar a si e a seu lugar social‖ (LOURAU, 1993, p. 85). 

 As regras que me impus para tal escrita não buscaram obedecer a nenhum manual ou 

modelo específico. No entanto, alguns procedimentos foram se revelando importantes no 

próprio decorrer da escrita: que ela fosse datada, localizada e que fosse possível identificar o 

que era descrição de cenas, transcrição de falas e as reflexões que tudo isso suscitava. O 

objetivo era que me fizesse sentido. Que pudesse ser um instrumento de reflexão. Que me 

ajudasse a elaborar aquilo que eu escutava, observava, vivia e fazia.  

Foi esta escrita que me possibilitou construir certos posicionamentos, na medida em 

que pude nela identificar questionamentos que sugeriam a necessidade de superar a palavra 

acostumada, a prática viciada, o discurso naturalizado. Considerando que é ―através das 

palavras, entre as palavras, que se vê e se ouve‖ (DELEUZE, 1997, p. 09), fui buscando 

exercer a escrita como criação. 

Ação esta que exerce a função fabuladora da qual Deleuze (1997, p. 15) falava, capaz 

de ―pôr em evidência [...] essa invenção de um povo, isto é, uma possibilidade de vida. 

Escrever por esse povo que falta... (‗por‘ significa ‗em intenção de‘ e não ‗em lugar de‘)‖. 

Pensar a escrita como ato de criação, supõe, neste sentido, afirmá-la não como fuga do 

mundo, mas como aproximação com ele e, conforme nos acrescenta Foucault (2001), não 

como resultado, mas como prática. 

A forma como o Serviço Social foi convocado a atuar na educação, contribuiu para 

que eu reforçasse os modos homogeneizantes de análises das situações que se processavam 

naquele espaço. Era difícil enxergar naquele cenário possibilidades de agenciamento, de 

questionamento, de potência.  

Foi através da escrita dos diários de campo que pude encontrar brechas naquilo que eu 

julgava ser tão totalizante. Perceber uma fala que destoa, uma ação que subverte ou até 

mesmo um silêncio que produz esvaziamento nos consensos que se repetem foi fundamental 

para a desnaturalização do meu próprio olhar. 

Estar atento a quais intensidades pedem passagem para a desterritorialização dos 

campos tristes é, pois, considerar que ―escrever não tem a ver com significar, mas 

agrimensurar, cartografar, mesmo que sejam regiões por vir‖ (DELEUZE; GUATTARI, 1995, 

p. 13).  

É este o sentido que busquei imprimir na escrita do diário de campo, tomando-o como 

―um processo, ou seja, uma passagem de vida que atravessa o vivível e o vivido‖ (DELEUZE  
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1997, p. 11). Pesquisar em meio ao emaranhado de práticas escolares, e me embolando com 

eles, me exigiu exercer uma escrita onde a palavra muitas vezes sufocada ou desqualificada 

nas disputas por ela tivesse lugar.  

Mas como transformar a escrita padronizada e homogênea contorcendo-a com estas 

palavras que simbolizam gritos e silêncios, vidas e desejos? Como produzir uma ―gagueira 

criadora‖ (DELEUZE, 1997, p. 126) fazendo a língua ―crescer pelo meio‖ (DELEUZE, 1997, 

p. 126)? 

Em A Vida dos Homens Infames Foucault mostra como operavam os jogos de saber-poder, 

dando visibilidade de como o saber científico constituiu discursos produtores de 

monstruosidade, loucura, controle do corpo, anormalidades, a partir de textos que dizem ou 

fazem dizer sobre estas vidas infames  ―sufocadas como se sufoca um grito  um fogo ou um 

animal‖ (FOUCAULT, 2003b, p. 204).  

Considerar a ciência como dispositivo que decide, forja, atravessa vidas, engendra 

monstros, nos convoca a utilizar a noção de saber-poder como ferramenta de análise dos 

lugares que ocupamos (e queremos ocupar) nas redes de poder e nos jogos de produção da 

verdade
32

, do qual também somos legitimadores. 

Foucault (2004, p. 12) não nega a existência da verdade  ele diz: ―a verdade é deste 

mundo‖  ela foi por nós construída. O estabelecimento de regimes de verdade que se baseiam 

nos discursos científicos e nas instituições que o produzem põem em circulação determinada 

―economia política da verdade‖.  

Cada sociedade, por meio de diversas instituições das quais a ciência faz parte, produz 

e faz circular determinado regime de verdade  sua ―política geral‖ de verdade:  

 

(...) isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os 

mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos 

falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que 

são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo 

de dizer o que funciona como verdadeiro (FOUCAULT, 2004, p. 12) 
A partir da afirmação do estatuto político da ciência, Foucault aponta que a produção 

do saber está atravessada por uma série de instituições, através da qual a correlação entre os 

efeitos de saber e poder é apreendida no uso político do saber, enquanto estratégia para a 

criação de diversas formas de regulamentações sociais. Com isso, nos convida a colocar em 

                                                 
32

 O movimento institucionalista oferece uma importante contribuição neste sentido através do conceito de 

implicação, que afirma a análise do pertencimento de todos os sujeitos que fazem parte da investigação como 

algo necessário ao processo científico, devendo ser considerados os atravessamentos presentes – sexo, idade, 

posição socioeconômica – bem como a análise das produções culturais, políticas, etc. presentes no campo. A 

implicação é, assim, um elemento constitutivo das relações entre o pesquisador e seu campo.    
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análise ―o lugar que ocupamos  nossas práticas de saber-poder enquanto produtoras de 

verdades – consideradas absolutas, universais e eternas - seus efeitos, o que elas põem em 

funcionamento  com o que se agenciam‖ (COIMBRA; NASCIMENTO  2008  p. 05). 

Desse modo, tomar a pesquisa como ação política que pretende desestabilizar práticas 

de sujeição, facultando a criação de novos possíveis, exige que analisemos a produção de 

verdade e o papel econômico-político que ela desempenha em nossas próprias pesquisas
33

. 

A quebra de hierarquias entre pesquisador e os sujeitos presentes no campo – uma 

aposta dos processos cartográficos – é, neste sentido, assumida não enquanto negação da 

assimetria produzida no âmbito das relações de saber-poder, ou como recusa do fato da 

ciência ocupar lugares instituídos no âmbito dessas relações, mas como exercício de um 

compromisso que pretende transformá-las em composição, um vir entre, um interpor-se
34

.   

Não cabe ao pesquisador – uma vez que nem seria possível – desvincular verdade e 

poder, nem mesmo buscar uma ideologia mais justa para difundir, mas operar na direção de 

uma transformação do regime político e institucional de produção da verdade, ou seja, 

favorecer a constituição de uma nova política da verdade.  

É preciso, assim, operar uma certa interpretação, de forma a produzir efeitos de 

verdade que podem ser instrumentos das lutas. O que tal perspectiva nos impõe é a 

necessidade das nossas análises se ocuparem ―das pequenas lutas  das lutas por imposição de 

sentidos, das lutas pelo poder da palavra, num certo foco específico das relações de poder; 

ora, essas lutas não são só verticais somente, elas existem lado a lado, por todos os lados, e 

não são linearmente compreensíveis ou compreendidas‖ (FISCHER, 2012, p. 107).   

 

 

3.3 Os fios que se entrelaçam nesta trama 

 

 

Tendo a questão da qualidade como foco das discussões, a educação pública do Rio de 

Janeiro foi destaque nas eleições municipais de 2008. À época, os principais questionamentos 

                                                 
33

 Sobre este respeito  Lourau (1993  p. 14) acrescenta que ―amamos nossa alienação. Sentimos que é muito 

dolorosa a análise de nossas implicações; ou melhor  a análise dos ‗lugares‘ que ocupamos  ativamente  neste 

mundo‖. Analisar nossas implicações é  assim  refletir sobre como nossas intervenções têm se dado na 

produção do mundo. 

 
34

 Este é o sentido impresso por Paulon ao caráter de intervenção assumido na prática de pesquisa, que se afasta 

do sentido através do qual se naturalizou sua compreensão, de uma intromissão violenta, buscando resgatar a 

ideia de um interventio, um interpor-se. Cf.: PAULON, S. M. A análise de implicação como ferramenta na 

Pesquisa-intervenção.  In: Psicologia & Sociedade, 17 (3), 18-25, set-dez: 2005.   
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direcionados à gestão do então prefeito César Maia giraram em torno das consequências 

trazidas pela implementação do sistema de ciclos.  

Apesar de contar com a aprovação de alguns dos educadores, uma vez que permite o 

agrupamento dos alunos por faixa etária, considerando o estágio de desenvolvimento de cada 

um, a proposta do sistema de ciclos foi implementada no Rio de Janeiro de forma desastrosa, 

o que acabou por reforçar fragilidades antigas do sistema de ensino e se traduziu em um 

movimento de ―aprovação automática‖  como ficou conhecido. 

Os resultados da educação foram positivos no plano estatístico: ampliação do número 

de alunos inseridos no ensino básico e considerável redução dos índices de repetência
35

. Aos 

olhos dos gestores, os números traduziram um verdadeiro atestado de qualidade da educação. 

Os efeitos, no entanto, não tardariam a aparecer: alunos com defasagens acumuladas no 

ensino, produção em série de ―analfabetos funcionais‖. A principal proposta dos candidatos à 

prefeitura em 2008 foi  neste sentido  abolir a ―aprovação automática‖ em prol da priorização 

da qualidade do ensino. 

Eleito prefeito para o mandato de 2009-2012 e reeleito para 2013-2016, Eduardo Paes 

iniciou sua gestão realizando uma avaliação de todos os alunos da rede municipal de ensino. 

Um seminário apresentado pela então Secretária de Educação Cláudia Costin em 2009, 

divulgou os resultados da avaliação, constatando que parte expressiva do total de alunos 

avaliados apresentou algum atraso no ensino - ou por terem demonstrado baixo desempenho, 

ou pela defasagem entre idade/série, além dos 28 mil alunos avaliados como analfabetos 

funcionais
36

. 

Como resposta a este cenário, a prefeitura do Rio efetivou ações convergentes ao que 

vinha sendo estabelecido para a educação a nível nacional. Além de adotar o IDEB
37

 como 

efetivo instrumento de avaliação, se incorporou plenamente ao Plano de Metas Todos Pela 

                                                 
35

 Do total de alunos inseridos na rede municipal de ensino no ano 2008, 5% foi reprovado, índice que subiu para 

11% no final de 2009, quando foram avaliados os alunos que até então não podiam ficar retidos pelo sistema 

de ciclos. Apesar de nomear o sistema de ciclos como aprovação automática, tecendo fortes críticas à gestão 

que o implementou no Rio de Janeiro, o mandato de Eduardo Paes não aboliu tal política. Importante destacar 

que neste sistema os alunos não ficam retidos nos anos iniciais, mas a retenção pode ocorrer ao final de cada 

ciclo, o que o descaracteriza como um sistema de aprovação automática. Da mesma forma, a impossibilidade 

de retenção nos anos iniciais não significa ausência de avaliação periódica do aluno. Os dados mencionados e 

informações mais detidas sobre o tema podem ser encontrados em: <https://educacaointegral. 

wordpress.com/2010/06/20/ciclos-x-series-qual-o-modelo-ideal-para-a-escola-do-seculo-xxi/>. Acesso em 

24/04/2013.  

 
36

 Disponível em: <www.iepecdg.com.br/uploads/seminario/100520educacao_riodejaneiro.ppt>. Acesso em: 

30/10/2012. 

 
37

 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, mecanismo que articula a avaliação externa – exames 

padronizados de português e matemática, aplicados nacionalmente para avaliar o rendimento dos alunos das 

últimas séries do ensino básico, ou seja, 5º e 9º anos do fundamental e 3ª série do ensino médio – com os 

indicadores de fluxo – taxas de aprovação, evasão e repetência – de cada unidade escolar. 

http://www.iepecdg.com.br/uploads/seminario/100520educacao_riodejaneiro.ppt
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Educação, imprimindo para a educação carioca outras marcas peculiares da gestão de Paes, 

sobretudo no que diz respeito ao empresariamento da cidade – e consequentemente, das 

políticas públicas
38

.  

 A própria escolha de Costin para assumir a Secretaria de Educação foi motivada pelo 

reconhecimento de sua capacidade para modernizar o setor educacional, tendo em vista sua 

trajetória política na reforma do estado e na vice-presidência da Fundação Victor Civita – 

instituição sem fins lucrativos que tem por missão primordial ―ajudar professores, gestores 

escolares e formuladores de políticas públicas [...] produzindo conteúdo que auxilie na [sua] 

capacitação e valorização
39

‖. 

À frente da pasta da educação municipal até o início do ano de 2014, Cláudia Costin 

imprimiu na sua atuação os reflexos se sua trajetória profissional: anos de trabalho em 

planejamento e desenvolvimento empresarial e atuação como ministra de Administração e 

Reforma do Estado (Ministério da Administração e Reforma do Estado - MARE). 

Como meta principal para a educação carioca, a gestão municipal divulgou em seu 

primeiro plano estratégico (RIO DE JANEIRO, 2009) a promoção de uma mudança radical 

nos indicadores de qualidade das escolas. Ao lado das fortes críticas à política de não 

reprovação da gestão anterior, que teve como efeito as promessas assumidas pela nova gestão 

de pôr fim à aprovação automática na rede municipal, o alto índice de repetência foi apontado 

como um grande desafio, uma vez que em 2009 o Rio de Janeiro reprovou 14% dos alunos 

entre o 1º e 5º ano, média consideravelmente superior a outros Estados da região Sudeste 

como São Paulo (5%) e Minas Gerais (8%) (SCHWARTZMAN, 2011, p. 5). 

A promessa que virou tema da campanha eleitoral de Eduardo Paes apontou o 

compromisso de reduzir os índices de reprovação, ―sem descuidar da ênfase no desempenho e 

na recuperação dos estudantes em atraso‖ (SCHWARTZMAN, 2011, p. 6). As críticas 

presentes a respeito da gestão anterior se dirigiam ao fato de esta ter enfrentado o problema da 

repetência abandonando as cobranças do bom desempenho do aluno, que deixara de ser 

avaliado. 

Com base neste diagnóstico prévio da rede, a prefeitura colocou no centro do debate 

sobre a qualidade da educação a questão da ineficiência gerencial do Estado e a desmotivação 

de professores e alunos, elencando metas para o desenvolvimento da educação.  

                                                 
38

 A este respeito  cf. ―A cidade-empresa, o político-líder e o evento-oportunidade: a fórmula da cidade global‖. 

Disponível em: <http://www.cidadespossiveis.com/post/8125806857/a-cidade-empresa-o-politico-lider-e-o>. 

Acesso em: 30/10/2012. 

 
39

 Disponível em: <http://www.fvc.org.br/>. Acesso em: 30/10/2012. 

http://www.cidadespossiveis.com/post/8125806857/a-cidade-empresa-o-politico-lider-e-o
http://www.fvc.org.br/
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Para efetivar o ―salto de qualidade e reduzir a defasagem escolar no ensino 

fundamental da rede municipal‖ (RIO DE JANEIRO, 2009, p. 25), conforme aponta o plano 

estratégico no que diz respeito aos resultados esperados, o governo municipal contratou as 

―parcerias pedagógicas‖ – ou parcerias público-privadas
40

 – responsáveis pelas ações de 

realfabetização dos alunos agrupados em ―turmas dedicadas‖ (RIO DE JANEIRO, 2009, p. 

25), reforço escolar em português e matemática; desenvolvimento de material curricular e 

capacitação dos professores em novas metodologias pedagógicas.  

Com tais ações, entre 2010 e 2012 foram reservados um total de R$ 82,8 milhões do 

orçamento do tesouro (RIO DE JANEIRO, 2009-2012)
41

. Até o final de 2016, o orçamento 

municipal previsto é de R$ 154,3 milhões de reais (RIO DE JANEIRO, 2013-2016). 

As ―parcerias‖ estabelecidas tiveram como efeito a inserção de diversificados projetos  

grande parte deles gerenciados por ONGs e empresas privadas, que além das propostas 

técnicas que localizam no aluno, em sua família e em seu meio social as causas do baixo 

desempenho escolar  operam por meio de um discurso gerencialista  que ―considera a escola 

uma empresa como qualquer outra, e veem a educação como um ‗serviço‘ que deve primar 

pela satisfação do cidadão enquanto ‗cliente‘‖ (SOARES, 2010, p. 66). 

 Partindo do pressuposto de que os problemas apresentados são de ordem técnica, a 

iniciativa da SME para a superação do baixo desempenho das escolas foi recorrer ao apoio 

técnico daqueles que ―melhor entendem do mercado‖ (GENTILI, 1996, p. 14), que na sua 

concepção  seriam capazes de possibilitar a ―saída da improdutividade e da ineficiência que 

caracterizam as práticas escolares e que regula a lógica cotidiana das instituições educacionais 

em todos os níveis‖ (GENTILI, 1996, p. 14). 

Essa concepção trata o baixo rendimento das escolas municipais como uma questão de 

ineficiência do Estado, evidenciada por falhas gerenciais e pelo não envolvimento seja dos 

funcionários, servidores públicos, seja de seu próprio público – alunos e famílias, nas 

questões educacionais. Conforme esta lógica, a crise do sistema educacional se traduz assim 

em uma ―profunda crise de eficiência, eficácia e produtividade, mais do que uma crise de 

quantidade, universalização e extensão‖ (GENTILI, 1996, p. 4). 

O discurso que ganha dominância guarda afinidades com uma retórica amplamente 

difundida – e aprofundada a partir da década de 1990 no Brasil:  

                                                 
40

  O termo ―parceria‖ vem sendo utilizado para designar a relação entre o público e o privado, correspondendo a 

um ―conjunto de responsabilidades compartilhadas ou transferidas do setor público para a instituição privada, 

bem como a centralidade das atividades previstas nesta transferência para a consecução das políticas públicas 

que consubstanciam a natureza da parceria‖ (ADRIÃO et al.: 2009, p. 802).  
41

  SOARES (2010) demonstra que só no primeiro semestre de 2010, também o MEC já havia repassado mais de 

sete milhões ao Instituto Ayrton Senna, para a execução dos projetos Se Liga e Acelera. 
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não faltam escolas, faltam escolas melhores; não faltam professores, faltam 

professores mais qualificados; não faltam recursos para financiar as políticas 

educacionais, ao contrário, falta uma melhor distribuição dos recursos existentes. 

Sendo assim, transformar a escola supõe um enorme desafio gerencial [...] 

(GENTILI, 1996, p. 14p. 5).  

 

Desse modo, a partir de 2009, o município do Rio se adequa fortemente aos 

postulados do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado pelo governo federal 

em 2007. A despeito das contradições presentes, o PDE insere na agenda pública o problema 

qualitativo da educação básica, o que até então tinha sido negligenciado nos planos anteriores. 

A partir disso, objetiva fortalecer o pacto federativo, criando um conjunto de programas de 

manutenção e desenvolvimento da educação pública, voltados a grandes eixos: educação 

básica, superior, profissional e continuada.  

Seguindo o movimento realizado no segundo mandato do presidente Lula em torno do 

crescimento e desenvolvimento do país, o PDE foi inicialmente pensado como uma resposta 

setorial do campo da educação aos objetivos do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC). Na ocasião do lançamento do PAC, cada ministério foi convocado a propor ações que 

pudessem compor o escopo das estratégias deste (SAVIANI, 2007). 

Neste sentido, em abril de 2007, três meses após o lançamento do PAC, o PDE foi 

oficialmente lançado pelo MEC, trazendo para a agenda pública questões que por muito 

tempo permaneceram invisibilizadas, apesar de estarem no foco das reivindicações de 

educadores e movimentos sociais.  

O PDE se apresentou inicialmente como uma possibilidade de democratização do 

direito à educação, sendo recebido pela sociedade como uma possibilidade de enfrentamento 

do problema da qualidade do ensino, agregando todas as ações desenvolvidas pelo MEC nas 

diferentes modalidades educacionais. 

O Plano se compromete, em tese, com a melhoria da qualidade da educação, 

pretendendo enfrentar estruturalmente as desigualdades de oportunidades educacionais e 

superar a condição fragmentada do sistema educacional do país, que historicamente se baseou 

em oposições de níveis e modalidades: educação básica x educação superior; educação 

infantil x ensino fundamental; ensino médio x educação profissional; etc. (MEC, 2007). 

O estabelecimento de metas para todo o Brasil tem causado importantes efeitos nas 

unidades escolares, seja pela forma como as gestões municipais têm se apropriado deste 

instrumento ou mesmo – e em alguns casos, consequentemente – pelos rebatimentos causados 

na organização das práticas escolares. 
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A vinculação do Rio de Janeiro aos postulados do PDE se efetivou seguindo a linha já 

conhecida de tecnificação
42

 da área. Tanto a promoção do ―diagnóstico‖ da rede municipal 

quanto a implementação das estratégias de correção de fluxo escolar e melhoria do IDEB 

foram baseadas em um processo de parcerias externas, não incluindo a comunidade escolar na 

identificação dos problemas e na proposição de estratégias para a superação destes.  

A proposta de governo para a educação foi estruturada com base em metas 

quantitativas, a partir das quais foram estabelecidos, no Plano estratégico do Município, 

quatro eixos de atuação: construção de espaços de desenvolvimento infantil, como forma de 

ampliar o número de vagas em creches e pré-escolas; garantia de reforço escolar; organização 

dos programas Saúde nas Escolas e Escolas do Amanhã (RIO DE JANEIRO, 2009). 

 O eixo ―reforço escolar‖ foi implementado em toda a rede de ensino municipal e o 

―saúde nas escolas‖ foi condensado  junto a outras propostas nas quais nos deteremos um 

pouco mais adiante – no Programa Escolas do Amanhã.  

O Instituto Ayrton Senna (IAS) foi a organização contratada para executar diferentes 

ações no contexto educacional da Educação Pública do Município do Rio de Janeiro.  O IAS é 

uma organização da sociedade civil de natureza privada fundacional e tem se destacado no 

que diz respeito à atuação em espaços públicos, sobretudo na educação, área em que vem 

implementando sua proposta de ―pedagogia do sucesso‖ (OLIVEIRA, 2005), visando formar 

―cidadãos capazes de responder às exigências profissionais, econômicas, culturais e políticas 

do século XXI‖
43

.  

Fundado em 1994 e se apoiando em recursos públicos, dos royalties da marca Senna e 

de empresas parceiras  o IAS visa ―promover um elevado padrão de qualidade no processo e 

no resultado da aprendizagem dos alunos (...), garantindo intervenções rápidas e eficientes‖ 

(IAS, 2009 apud SOARES, 2010, p.74).  

Para tal, esta instituição investiu nas ações de reforço escolar, correção de fluxo, 

desenvolvimento de novas metodologias e confecção de material didático estruturado para os 

projetos por ela executados em toda a rede de ensino, sendo esta última uma iniciativa que 

dividiu opiniões no interior das escolas. 

                                                 
42

  Na concepção de Paiva (1985), a tecnificação seria o tratamento técnico-científico das questões educacionais, 

deslocando-a de seu fundamento político, o que causa uma retração nas possibilidades de análise dessas 

questões em seus fundamentos histórico-sociais. Saviani (2001) trata desta questão a partir do conceito de 

―pedagogia tecnicista‖  baseada em uma eficiência instrumental, uma redução da educação à ciência, o que 

provoca sua despolitização. 

 
43

  Cf.: <http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna/quem_somos/index.asp>. 

http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna/quem_somos/index.asp
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Assumida por uma parte dos docentes como algo positivo, uma vez que poderia 

padronizar o ensino no município  garantindo que todos os alunos estudem ―o mesmo 

conteúdo, dentro da mesma linha, independente deste conteúdo estar defasado ou não, mas 

tem uniformidade da rede‖ (LOPES, 2013, p. 57)
44

, a ação também foi alvo de críticas, uma 

vez que fortaleceu a concepção de que os professores da rede não dispunham de capacidade 

técnica para a elaboração de material didático de qualidade.  

Um outro aspecto importante no que diz respeito às críticas a esta ação é o fato de que 

alguns professores começaram a denunciar que além do desinvestimento da ação pedagógica 

elaborada pelo docente no vínculo e relações estabelecidas com seus alunos, a ideia reforça o 

caráter uniformizador da educação tão em voga, cerceando a possibilidade de expressão de 

diferenças que possa ser canalizada como vetor de singularização. 

A força da interferência do IAS na condução da gestão e execução da política 

educacional brasileira pode ser confirmada pelos dados expostos no sítio eletrônico do 

instituto: sua atuação tem abrangência nacional, estando presente em 1.500 municípios. Em 

2003 ganhou pela UNESCO o título de Cátedra em Educação e Desenvolvimento Humano, 

concessão inédita a uma ONG, uma vez que, trata-se de um título destinado a universidades e 

centros de pesquisa.  

Desde a sua fundação, o IAS é presidido por Viviane Senna, cuja atuação também é 

conhecida em diversos Conselhos e Comitês
45

, sendo mais expressivos o Conselho do 

Desenvolvimento Econômico e Social
46

 e o Comitê Executivo do Compromisso Todos pela 

Educação, onde atua como coordenadora da comissão técnica responsável pela definição de 

metas e orientações técnicas (SOARES, 2010). 

Neste sentido, o IAS, representado por sua presidente, atua não apenas na definição de 

metas incorporadas pela política do MEC, como também desenvolvendo ações que pretendem 

alcançá-las. Por meio de projetos como o ―Se Liga‖ ou ―Realfabetização‖  que foi uma 

adaptação do primeiro  ―Acelera‖ e ―Fórmula da Vitória‖  o Instituto pretende agrupar alunos 

com necessidades específicas – não alfabetizados, com distorções entre idade e série ou que 

apresentam defasagens na leitura e escrita – em turmas onde os professores ―capacitados‖ 

pela ONG aplicam a metodologia do Programa.  

                                                 
44

  Afirmação de uma professora entrevistada no estudo de Lopes (2013). 

 
45

  Entre eles, Viviane é conselheira dos institutos: Coca Cola, WCF-Brasil (presidido pela Rainha Silvia da 

Suécia), Pão de Açúcar e Unibanco, além de ser nomeada como uma das líderes para o Novo Milênio,  

conselheira do grupo orientador do programa Itaú Social e única brasileira membro do Amigos Adultos do 

Prêmio das Crianças do Mundo, ao lado da rainha Silvia da Suécia e de Nelson Mandela.   

 
46

  Instituído pelo presidente Lula em 2003. 
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No relatório anual de 2014, os projetos passaram a integrar um pacote intitulado 

Soluções de Políticas de Aprendizagem Escolar, passando a se chamar “Solução Se Liga‖
47

, 

―Solução Acelera‖
48

 e ―Solução Fórmula da Vitória‖
49

, contando com 1.089,019 alunos 

atendidos, 526 municípios, 19 estados e 34.341 educadores ―capacitados‖ (INSTITUTO 

AYRTON SENNA, 2014). 

Apesar de terem sido apresentados com o objetivo de garantir a melhoria da qualidade 

educacional, como dito anteriormente, os projetos têm sido alvo de fortes críticas por parte 

dos educadores. A mais recorrente delas, que já foi citada neste trabalho, diz respeito ao 

desinvestimento do professor em relação ao seu fazer pedagógico, uma vez que ele se torna 

um facilitador que deve implementar ―um conjunto de procedimentos ou ‗aplicar‘ um 

receituário para melhorar a performance dos indicadores quantitativos da rede de ensino‖ 

(SOARES, 2010, p. 68).  

Na mesma lógica do esvaziamento da autonomia do professor, são designados para 

este trabalho profissionais que não necessariamente estão dispostos a fazê-lo
50

. Conhecidas 

por concentrarem alunos ―difíceis‖ e ―problemáticos‖  as turmas de projeto  como são 

chamadas na rede de ensino, funcionam em grande parte das escola
51

 como um ―castigo‖ para 

professores, sendo indicados, muitas vezes, os mais novos na rede ou aqueles que não 

possuem uma boa relação com a direção escolar.  

Cabe destacar, ainda, que os alunos agrupados nestes projetos estão excluídos da 

realização das provas de avaliação externas que compõem o IDEB. Este fato nos dá pequenas 

indicações de como foi operado o ―milagre educacional‖ comemorado pelo Rio de Janeiro em 

agosto de 2012 com a divulgação dos resultados do IDEB, quando o município apresentou 

                                                 
47

  Pretende alfabetizar em um ano crianças que foram sendo retidas por não terem concluído o processo de 

alfabetização. 

 
48

  Se volta aos alunos já alfabetizados, mas que possuem histórico de retenção escolar, pretendendo corrigir as 

defasagens entre idade e série. Na turma de aceleração, o aluno pode concluir dois anos em um. 

 
49

  Atua de forma similar aos dois primeiros, com a particularidade de se concentrar nas séries do segundo 

segmento do ensino fundamental e possuir como foco alunos com dificuldade parcial ou total em leitura e 

escrita. 

 
50

  Apesar de se concentrarem nas primeiras séries do ensino fundamental e terem a alfabetização como foco, não 

atuam no ―Se Liga‖ (ou ―Realfabetização‖) e no ―Acelera‖ professores necessariamente alfabetizadores. Da 

mesma forma, qualquer professor do segundo segmento, independente da formação, pode assumir as turmas do 

―Fórmula da Vitória‖  o que faz com que  por exemplo  profissionais formados em matemática ministrem os 

conteúdos de português e das demais disciplinas. 

 
51

  Mesmo sendo bastante recorrente, não se pode afirmar que isso seja uma regra em toda a rede.   
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considerável melhora
52

. Milagre este amplamente utilizado como instrumento de campanha 

na reeleição de Eduardo Paes e que tem possibilitado um reconhecimento nacional ao 

prefeito
53

 e à secretária Cláudia Costin
54

. 

A Secretária de Educação declarou que enquanto a média nacional nos anos finais do 

ensino fundamental aumentou em 2,5% em 2012, o município do Rio deu um salto de 22% 

(LOPES, 2013, p. 67). Segundo Costin, tal fato se deve à diminuição dos índices de 

reprovação, obtidos mesmo após sua gestão ter colocado um fim nas políticas de aprovação 

automática, o que indica um bom resultado das ações de correção do fluxo e reforço escolar 

implementadas por meio de instituições externas (―parceiras‖).  

O discurso de maior eficiência e compromisso no cumprimento de responsabilidades 

assumidas pelas instituições parceiras foi alvo de questionamento por parte de alguns 

professores no ano de 2011, devido ao fato de as escolas terem recebido da Secretaria 

Municipal de Educação a orientação de que os alunos atendidos pelo Instituto Ayrton Senna, 

que foram retirados das turmas do 6º ano para serem inseridos no projeto ―Fórmula da 

Vitória‖  deveriam retornar para suas turmas de origem (agora no 7º ano)  uma vez que os 

objetivos com eles teriam sido alcançados. 

No entanto, apesar do IAS divulgar que apenas 9,2% dos alunos atendidos pelo projeto 

não conseguiram superar suas dificuldades
55

, muitos professores, entre os quais aqueles que 

                                                 
52

  O jornal O Globo divulgou em agosto de 2012 que o Rio de Janeiro teve o maior crescimento do país no 

IDEB, passado de 3,6 para 4,4 na média. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/educacao/ideb-2011-entre-

as-capitais-rio-avanca-no-ensino-fundamental-5790487>. Acesso em 15/02/2013. 

 
53

  Comemorando o milagre educacional supostamente operado pelo município, o prefeito Eduardo Paes afirmou 

o objetivo de tornar a cidade a primeira do Brasil na média do IDEB. Atualmente, o município ocupa o terceiro 

lugar nos índices do primeiro segmento e quinto lugar no segundo segmento. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/educacao/eduardo-paes-comemora-resultados-do-rio-no-ideb-5797579>. Acesso em 

15/02/2013. 

 
54

  Três meses após a divulgação dos resultados do IDEB, a secretária Cláudia Costin foi convidada a assumir a 

Secretaria de Educação Básica pelo Ministro Aloízio Mercadante, fato que gerou forte comoção entre 

pesquisadores, professores, estudantes e suas entidades representativas, que lançaram um abaixo-assinado 

intitulado ―Cláudia Costin, não!‖. O manifesto  que rapidamente ganhou as redes sociais chegando à margem 

de 7466 assinaturas, protestava contra a indicação de Costin, denunciando que o modelo de política 

educacional implementado pelo Rio de Janeiro opera por uma lógica que privatiza o ensino público, fragmenta 

o trabalho docente, fere a autonomia dos professores e submete a educação aos cânones neoliberais. O Jornal 

do Brasil divulgou que Costin teria informado ao Ministro sua preferência em permanecer à frente da educação 

carioca. No mês de março de 2014, a então secretária anunciou sua saída da prefeitura do Rio, para assumir o 

Departamento de Educação do Banco Mundial (BIRD), fato que foi interpretado pelo prefeito como um 

reconhecimento de sua atuação no Rio de Janeiro. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/rio/paes-confirma-

saida-de-claudia-costin-da-secretaria-de-educacao-11924489. Acesso em 08/04/2014; Disponível em: 

<http://www.jb.com.br/informe-jb/noticias/2012/11/25/claudia-costin-desiste-do-cargo-mas-educadores-

continuam-mobilizados/>. Acesso em 15/02/2013. 

 
55

  Disponível em: <http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna/programas/programas_formulavitoria.asp>. 

Acesso em 08/04/2014. 

http://oglobo.globo.com/educacao/ideb-2011-entre-as-capitais-rio-avanca-no-ensino-fundamental-5790487
http://oglobo.globo.com/educacao/ideb-2011-entre-as-capitais-rio-avanca-no-ensino-fundamental-5790487
http://oglobo.globo.com/educacao/eduardo-paes-comemora-resultados-do-rio-no-ideb-5797579
http://oglobo.globo.com/rio/paes-confirma-saida-de-claudia-costin-da-secretaria-de-educacao-11924489
http://oglobo.globo.com/rio/paes-confirma-saida-de-claudia-costin-da-secretaria-de-educacao-11924489
http://www.jb.com.br/informe-jb/noticias/2012/11/25/claudia-costin-desiste-do-cargo-mas-educadores-continuam-mobilizados/
http://www.jb.com.br/informe-jb/noticias/2012/11/25/claudia-costin-desiste-do-cargo-mas-educadores-continuam-mobilizados/
http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna/programas/programas_formulavitoria.asp
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atuam em uma das escolas que é foco desta pesquisa, a Roca de Tear
56

, denunciavam que 

grande parte destes alunos mantiveram as dificuldades antes apresentadas, o que poderia se 

agravar com a ―reenturmação‖. Alguns questionavam que o retorno dos alunos para suas 

turmas estava se dando em função da necessidade de cumprimento dos prazos assumidos, a 

despeito da realidade apresentada
57

. 

No ano de 2016 semelhante polêmica se instaurou. Em reunião ampliada realizada no 

mês de janeiro, dos quais participavam todos os profissionais do Proinape junto à equipe da 

Coordenadoria Técnica da Secretaria de Educação, foi informada uma redução das turmas de 

realfabetização para o ano 2016. O fato de alguns alunos estarem por anos seguidos inseridos 

nestas turmas foi o motivador de tal decisão.  

 Reconheceu-se que ao invés de realizar um trabalho diferenciado com alunos que 

acumulavam inúmeras dificuldades de aprendizagens, muitas escolas mantinham nestas 

turmas os alunos considerados ―problemas‖  mantendo-os excluídos das turmas regulares e 

das avaliações externas por um tempo superior ao inicialmente proposto.  

 Um fato fundamental não fora, no entanto, mencionado. Ao retornar para suas turmas 

de origem, os alunos continuavam apresentando as mesmas dificuldades que motivaram sua 

inserção no projeto. Os resultados prometidos pelo IAS não foram alcançados. Sem 

reconhecer isso, o discurso oficial, sobretudo o midiático, permanece atribuindo aos experts 

da esfera privada a possibilidade de retirar a educação das condições em que ela se encontra. 

Ao mesmo tempo em que acusa o professor de ―desistir da criança‖
58

, Viviane Senna não 

alcança os resultados que exige dele.      

 Em entrevista realizada à Folha de Sao Paulo em junho de 2015, Viviane afirma que a 

educação brasileira seria ―baseada em achismos  não em ciência‖
59

. Como resposta ao 

problema levantado, sugere que a educação se utilize da ciência - atribuída como produto de 

uma rede de pesquisadores renomados. ―Estamos mostrando cientificamente aquilo que 

intuitivamente sabemos que é importante‖  afirma.  

                                                 
56

  Nome fictício da escola problematizada na parte II, item 2.1 deste trabalho. 

 
57

  Diário de campo. Centro de Estudos Roca de Tear, setembro de 2011. 

 
58

  Entrevista concedida à Folha de Sao Paulo em 17/06/2015. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/06/1643231-educacao-e-baseada-em-achismos-nao-em-ciencia-

diz-viviane-senna.shtml. Acesso em 25/06/2015.  

 
59

  Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/06/1643231-educacao-e-baseada-em-achismos-

nao-em-ciencia-diz-viviane-senna.shtml. Acesso em 25/06/2015.  

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/06/1643231-educacao-e-baseada-em-achismos-nao-em-ciencia-diz-viviane-senna.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/06/1643231-educacao-e-baseada-em-achismos-nao-em-ciencia-diz-viviane-senna.shtml
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 Dentre as grandes descobertas que a presidente do IAS diz ser desconsiderada pela 

educação, estão a importância da dedicação e do foco para o sucesso dos alunos. ―Ninguém 

vai aprender ou trabalhar se não for disciplinado‖  conclui. Disciplina  foco  responsabilidade 

e flexibilidade são atributos que ela caracteriza como ―preparo emocional‖  habilidade que 

deveria ser o foco de atenção dos professores.  

 Viviane toma como parâmetro de qualidade as altas cargas de foco e disciplina de 

culturas asiáticas  como a japonesa e sul coreana: ―Eles são focados  disciplinados e 

resistentes […]. Isso é indicador de maturidade emocional‖. Três meses após tal declaração  a 

BBC Brasil divulgava um dado preocupante a respeito do que fora qualificado como sistema 

eficiente por Viviane. ―Dia de volta as aulas é o que mais tem suicídio de jovens no Japão‖  

informava a reportagem, apontando que em 2014 o suicídio foi considerado a primeira causa 

de morte de pessoas entre 10 e 19 anos no país. Segundo a reportagem, entre os anos de 1972 

e 2013 mais de 18 mil crianças e jovens retiraram suas vidas, número que atinge seus picos 

nos dias de retorno às aulas
60

. 

 A escolha política por destinar recursos para instituições como o IAS e a ideia que tal 

iniciativa reforça - a de que os problemas da educação são de ordem técnica -  trouxe à tona 

uma série de discussões em torno da educação carioca no período eleitoral que precedeu a 

reeleição de Paes, em 2012.  

Em meio a um cenário de disputas políticas, o atual prefeito do Rio, reeleito com 

64,6% dos votos válidos no município
61

, foi questionado sobre a relação contraditória entre a 

considerável melhoria do IDEB e a permanência da precariedade estrutural das escolas.  

À frente das denúncias, a vereadora Andréa Gouvêa (PSDB) tornou pública uma série 

de inconsistências da política educacional do Rio. Publicado em meio eletrônico, em 

27/09/12, o artigo Educação: verdades, mitos e mentiras
62

, de autoria da vereadora, aponta 

que desde 2005 a Prefeitura do Rio não tem as contas com a Educação aprovados pelo 

Tribunal de Contas por não gastar o mínimo estabelecido pela Constituição brasileira com a 

educação.  

Acusado do mesmo fato pelo candidato Otávio Leite em debate eleitoral realizado no 

dia 31/08/12, a coligação do prefeito Eduardo Paes solicitou direito de resposta, afirmando 

                                                 
60

  Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150901_japao_aulas_ebc. Acesso em 

16/09/2015. 

 
61

  Disponível em: http://oglobo.globo.com/pais/eduardo-paes-reeleito-prefeito-do-rio-com-646-dos-votos-

validos-6326933. Acesso em 09/10/2012. 

 
62

  Disponível em: http://www.andreagouveavieira.com.br/termo/artigos. Acesso em: 05/10/2012. 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150901_japao_aulas_ebc
http://oglobo.globo.com/pais/eduardo-paes-reeleito-prefeito-do-rio-com-646-dos-votos-validos-6326933
http://oglobo.globo.com/pais/eduardo-paes-reeleito-prefeito-do-rio-com-646-dos-votos-validos-6326933
http://www.andreagouveavieira.com.br/termo/artigos
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que tais declarações sobre a administração do prefeito em relação a tema de grande interesse 

público eram inverídicas. Tal solicitação foi negada pela Corte Superior Eleitoral com base na 

apresentação do parecer do Tribunal de Contas do município que confirma a crítica do 

candidato Otávio Leite
63

.  

Além disso, a compra de computadores novos pela Secretaria de Educação que 

objetivava inaugurar – e revitalizar – os laboratórios de informática de grande parte das 

escolas, divulgada na campanha eleitoral enquanto estratégia para mudanças de práticas 

pedagógicas e como forma de despertar um maior interesse dos alunos nas aulas, também foi 

alvo de denúncias.  

Conforme aponta o mesmo artigo da vereadora Andréa Gouvêa, os equipamentos 

permanecem sem uso em muitas escolas devido à inadequação da rede elétrica para a 

instalação dos mesmos, fato reafirmado pela avaliação da estrutura das escolas realizada pelo 

Tribunal de Contas do Município.  Os equipamentos foram adquiridos e permaneciam, até 

aquele momento, sem uso em laboratórios ―para inglês ver‖. Apesar disso  os últimos 

resultados do IDEB colocaram a educação no rol dos feitos revolucionários do atual prefeito 

do Rio, conferindo à sua campanha uma parcela considerável de credibilidade. 

Ao vencer a corrida eleitoral, Eduardo Paes iniciou o segundo mandato reafirmando as 

marcas mais fortes da política anterior: meritocracia, permanência das parcerias externas e 

reconhecimento das Escolas do Amanhã enquanto proposta diferenciada do município para a 

melhoria da qualidade do ensino.  A elaboração de um novo plano estratégico contou com o 

auxílio da McKinsey & Company, uma empresa de consultoria em gestão norte americana, 

que promete ―resolver os problemas que ninguém mais pode‖ 
64

.  

A empresa se compromete a ajudar as cidades globais do futuro a enfrentarem desafios 

sociais como miséria, doenças  desastres sociais  etc. Afirmando que ―a adoção de melhores 

práticas na administração pública foi um dos principais focos da prefeitura do Rio no período 

de 2009 a 2012‖ (RIO DE JANEIRO, 2013-2016, p. 9), a ideia de revisar o plano sob a 

supervisão de líderes globais do mercado é ―alcançar um patamar ainda mais elevado, em 

termos de qualidade e eficiência‖ (RIO DE JANEIRO, 2013-2016, p. 9), tratando as 

diferentes esferas da política pública como uma questão de gestão de negócios, tal como se 

vinha praticando desde 2009. 
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  Sentença em 08/09/2012 - RE Nº 41387 LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO. In: 

http://www.andreagouveavieira.com.br/arquivos/sentenca_TRE.pdf. Acesso em 27/10/2012. 

 
64

  Tradução nossa. No original: ―Our scale  scope  and knowledge allow us to address problems that no  one else 

can‖. In: http://www.mckinsey.com/about_us 

http://www.andreagouveavieira.com.br/arquivos/sentenca_TRE.pdf
http://www.mckinsey.com/about_us
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Junto a isso, foi estruturado um Conselho da Cidade, de caráter consultivo, composto 

por ―cidadãos destacados na sociedade [que] foram convocados para criticar e avaliar as 

questões e projetos municipais‖ (RIO DE JANEIRO, 2013-2016, p. 13). O novo plano seguiu, 

no entanto, a linha de reservar aos setores de maior influência da sociedade, sobretudo 

empresários e especialistas do campo dos negócios, a possibilidade de interferir nas decisões 

estratégicas da cidade, em detrimento de um debate público mais ampliado. 

Em relação à educação, o novo plano estabelece como aspectos positivos o 

atendimento especial recebido pelas crianças em ―áreas de risco‖  através do Escolas do 

Amanhã. Com a pretensão de ―construir um processo pedagógico modelo  estabelecendo um 

padrão de excelência no ensino fundamental‖ (RIO DE JANEIRO, 2013-2016, p. 31), as 

diretrizes mantêm algumas iniciativas anteriores. É o caso dos já citados: Escolas do Amanhã, 

ações de reforço escolar, programa Saúde nas Escolas e da criação dos Espaços de 

Desenvolvimento Infantil, com previsão de ampliação do número de creches. 

Como novas ações, surgem o Rio Criança Global, que pretende ampliar o ensino de 

língua inglesa nas escolas da rede  e a Escola Carioca em Tempo Integral  que integra a ―2ª 

geração de investimento no salto de qualidade da educação pública municipal do Rio de 

Janeiro‖ (RIO DE JANEIRO, 2013-2016, p. 33). Esta última tem a proposição de ampliar o 

número de escolas que funcionam em turno de sete horas, que até 2011 somavam apenas 7% 

do total das unidades. Segundo a nova proposta, as escolas serão agrupadas por faixa etária
65

.   

De forma geral, como resposta aos desafios históricos presentes na área, tal panorama 

aponta que a Secretaria de Educação do Rio vem implementando um conjunto de ações 

baseadas em fórmulas e métodos diversificados, gerenciados e executados por diferentes 

"parceiros", tal qual o IAS. A lógica presente se vincula a um modelo de escola liberal – 

aprendizagem de conteúdos escolares ―práticos‖  usualmente português e matemática; 

preocupação com uma inclusão meramente formal; problemas políticos travestidos de 

questões técnicas, apoiadas em soluções contábeis (metas, índices, números), práticas de 

responsabilização e culpabilização de sujeitos.  

Objetivando o aumento das médias dos alunos no IDEB, a redução dos índices de 

defasagem entre idade e série e do analfabetismo funcional (SCHWARTZMAN, 2011), foram 

ainda implementadas estratégias de melhoria do desempenho, do docente, do gestor e do 

aluno. Tais estratégias se centraram em ações – inseridas no âmbito da chamada 
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  Divididas em: Casas de Alfabetização (1º ao 3º ano); Primário (4º ao 6º ano) e Ginásio (7º ao 9º ano).  
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modernização da gestão escolar – apoiadas em metas numéricas, com forte apelo para a ideia 

da superação individual. 

Neste último aspecto e também compondo uma das metas estipuladas pelo plano 

estratégico – a de estimular a motivação dos professores – foi instituída a política de acordo 

de resultados  colocado como um ―marco importante na gestão da administração pública‖ 

(RIO DE JANEIRO, 2009-2012  p. 4). O acordo pretende premiar por meritocracia ―aqueles 

que se destacam na prestação e melhoria do serviço‖ (RIO DE JANEIRO, 2009-2012) 

instituindo o pagamento de um 14º salário aos funcionários, no caso da educação, que 

conseguirem atingir as metas do IDEB em cada escola. 

A iniciativa foi agrupada no eixo Governo de Alto Desempenho e conta com quatro  

elementos fundantes: institucionalização do Sistema de Metas e Projetos; informação de Alto 

Desempenho através da criação de uma plataforma de geração e manutenção de informações 

da cidade do Rio de Janeiro; Choque de Eficiência Operacional que consiste em identificar e 

implementar melhores práticas de processos e organização da estrutura operacional; e 

Compras de Alto Desempenho (RIO DE JANEIRO, 2013-2016, p. 148). 

Seguindo a linha de recompensa ao mérito adotada em relação aos professores
66

 como 

estratégia para a melhoria do IDEB, Costin propôs que o programa complementar de 

transferência de renda criado por Paes – o Cartão Família Carioca (CFC) – premiasse alunos 

que elevassem seu rendimento escolar, por meio de um adicional de desempenho no valor de 

R$ 50,00 por bimestre
67

. Essa foi uma das propostas da área educacional para ―qualificar 

tecnicamente‖  a pedido de Paes  o CFC em relação ao Programa Bolsa Família (PBF).  

O CFC é um Programa de transferência de renda integrado ao PBF, que atende 

famílias cuja renda per capta, somada ao PBF, permanece abaixo de R$ 108,00, ou seja, os 

beneficiários se encontram abaixo da linha da pobreza. Apesar de tal situação, o Programa 

municipal acrescentou outras condicionalidades às famílias e ampliou aquelas já existentes no 

Programa Federal.  

A exigência de frequência mínima passou de 85% (PBF) para 90%, mesmo que o 

próprio Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome já tenha revelado que são 

exatamente as famílias mais pobres que apresentam inúmeras dificuldades em acessar os 
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  Para receber o prêmio, na forma de um 14º salário, o funcionário não poderia apresentar, durante todo o ano, 

ausências do trabalho. Para as faltas justificadas, permite-se um limite de até 5 dias ao ano, mesmo que por 

motivo de afastamento licenciado. 

 
67

  C.f: Programa de transferência de renda: cartão família carioca. Disponível em: 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/124978/DLFE-236796.pdf/cartao_familia_carioca2..pdf. Acesso em: 10 

de outubro de 2015. 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/124978/DLFE-236796.pdf/cartao_familia_carioca2..pdf
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equipamentos públicos, inclusive as escolas. Cabe destacar que tal medida se afasta mais 

ainda do proposto pela Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, que prevê uma 

obrigatoriedade de 75% de frequência.  

Além disso, o CFC exige que as famílias compareçam às reuniões escolares, de forma 

a fornecer ―informação para os responsáveis acerca das melhores práticas para seus filhos‖ 

(NERI, 2010, p. 19), o que nos remonta às práticas de moralização das famílias adotadas pelo 

Estado nos idos do século XIX (DONZELOT, 1980). 

Atendendo à responsabilidade constitucional do município com o ensino fundamental, 

o programa teria por foco o pagamento do adicional a alunos matriculados entre o 2º e o 9º 

ano. Incluídas no escopo do CFC, as propostas têm como meta a premiação de alunos que 

consigam elevar em 20% suas notas das provas bimestrais, incluindo ainda todos os 

beneficiários que alcançarem médias iguais a 7,5 para alunos do 2º ao 5º ano e 6,5 para alunos 

do 6º ao 9º ano. 

Nas Escolas do Amanhã, cujos discentes carregam o estereótipo de ―inferioridade 

cognitiva‖, a meta é reduzida, sendo de elevação em 15% das médias, incluindo todos os 

alunos do 2º ao 5º ano que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 e aqueles entre o 6º e 9º ano 

com notas a partir de 6,0. 

Seria este, pois, mais um aspecto que demonstra que o que está em jogo é a 

responsabilização do indivíduo pelo seu "fracasso", acreditando-se que a cronificação dos 

altos índices de baixo desempenho e repetência escolar é fruto de uma falta de esforço 

individual, o que pode ser resolvido por um incentivo financeiro que fomente tal esforço e 

estimule potencialidades? 

Esta ideia demonstra que a educação carioca vem operando por meio de um certo 

modelo de gestão, que esvazia e desqualifica a necessidade de propostas e possibilidades 

pedagógicas aos problemas que se apresentam nesta política. 

As propostas de governo aqui descritas vão afirmando um conjunto expressivo de 

práticas institucionais que definem e qualificam de determinada forma os problemas que a 

escola pública enfrenta. Especialistas e intelectuais diversos, muitos externos à realidade que 

tentam explicar, são convocados a identificar falhas, propor soluções, subsidiar políticas. 

Neste contexto, em nome de bons índices que possam atestar a qualidade do ensino, verdades 

têm sido lançadas e reafirmadas. Com isso, sujeitos são nomeados, objetivados, moralizados, 

assujeitados, normalizados. 

Os desafios a serem enfrentados aparecem assim como externos ao espaço escolar, 

localizados nas complexidades sociais da vida de seu público, e quando não, se limitam a 
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questões individuais e/ou estruturais da organização do trabalho nestes espaços, tornando-se 

necessário, neste sentido, estabelecer conexões entre 

 

as formas como o trabalho tem se organizado, os estilos de governo implementados, 

processos de subjetivação em curso [...] enfim, a forma como este diagrama 

(Deleuze: 1988, 1991) se materializa/se agencia nos dispositivos escolares, 

produzindo realidades e modelos de verdade (BARROS DE BARROS; MINAYO-

GOMES, 2002, p. 652). 

 

Nos próximos capítulos serão analisadas algumas linhas de força que atravessam o 

campo educacional, na produção de certas concepções e modos de fazer educação, tal como a 

construção dos índices de qualidade, seus efeitos de culpabilização de sujeitos e as propostas 

de intervenção política-pedagógica-social presentes nas escolas hoje. Procuro entrelaçar o 

contexto em que determinadas diretrizes se afirmam com as narrativas de histórias que nos 

dão pistas de como estas têm sido materializadas no ―chão da escola‖. 
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4 INTERMEZZO II: TUDO ERA APENAS UM TIJOLO NO MURO 

 

 

Nossas escolas são construídas segundo o modelo das linhas de 

montagem. Escolas são fábricas organizadas para a produção de 

unidades bio-psicológicas móveis portadoras de conhecimentos e 

habilidades. Esses conhecimentos e habilidades são definidos 

exteriormente por agências governamentais a que se conferiu 

autoridade para isso.(…) As linhas de montagem denominadas escolas 

se organizam segundo coordenadas espaciais e temporais. As 

coordenadas espaciais se denominam "salas de aula". As coordenadas 

temporais se denominam "anos" ou "séries". Dentro dessas unidades 

espaço-tempo os professores realizam o processo técnico-científico de 

acrescentar sobre os alunos os saberes-habilidades que  juntos  irão 

compor o objeto final. Depois de passar por esse processo de 

acréscimos sucessivos - à semelhança do que acontece com os 

"objetos originais" na linha de montagem da fábrica - o objeto original 

que entrou na linha de montagem chamada escola (naquele momento 

ele chamava "criança") perdeu totalmente a visibilidade e se revela  

então  como um simples suporte para os saberes- habilidades que a ele 

foram acrescentados durante o processo. A criança está, finalmente 

formada  isso é, transformada num produto igual a milhares de outros.  

Rubem Alves
68

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68

  Cf.: ALVES, Rubem. A escola com que sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir - Campinas, 

SP:Papirus, 2001.  



62 

 

 
Fonte: http://www.emdialogo.uff.br/content/fabrica-de-escolas-do-amanha 

 

Lançada em 1979 pela banda de rock inglesa Pink Floyd, Another Brick in the Wall se 

tornou um importante hino para os críticos do sistema educacional tradicional, sobretudo no 

que diz respeito a sua rigidez, caracterizada por práticas punitivas, humilhantes e vexatórias. 

A música que se tornou já no ano seguinte uma das mais ouvidas nas rádios brasileiras trazia 

em seu refrão um grito que seria um dos hits mais consagrados da banda: we don't need no 

education/ we don’t need no thought control/ No dark sarcasm in the classroom/ teachers 

leave them kids alone
69

. 

Dentre as inúmeras interpretações a respeito do significado que o muro assume na 

canção, duas se apresentam de forma bastante presente: ora o muro representaria um confim 

que separa e segrega os indivíduos considerados inadequados, ora denunciaria o caráter 

homogêneo e padronizante da educação escolar, que torna cada indivíduo apenas mais um de 

seus tijolos.  

A propaganda divulgada pela Secretaria de Educação do Rio em outubro de 2014, 

sobre a criação da Fábrica de Escolas, programa que pretende construir 136 unidades 

escolares até o ano de 2016, criou grande polêmica e uma série de críticas que comparavam 

não apenas a propagada, mas o modelo educacional em curso, às ideias contidas na música 

The Wall e no filme que a interpreta. 

                                                 
69

  Não precisamos de nenhuma educação/ Não precisamos de controle mental/ Chega de humor negro na sala de 

aula/ Professores, deixem as crianças em paz. 
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A imagem de alunos ocupando o lugar dos objetos numa linha de produção, deu lugar 

à críticas que sublinhavam aspectos presentes no pacote de medidas que vem sendo 

organizado desde a década de 1990 no Brasil e do qual Cláudia Costin, fiel representante 

desta agenda, levara à cabo enquanto Secretária de educação até meados de 2014.  

Mais do que uma fábrica de escolas, o modelo de escola-fábrica, executado por Costin 

e que se manteve inalterado na mudança de gestão, em muitos aspectos se aproximava 

daquele retratado em The Wall: produtor de sujeitos sem face, frutos das investidas escolares 

de padronização, uma escola que se assemelha a uma máquina de moer carne, onde os alunos 

por ali passam a fim de se tornarem uma massa homogênea. 

The Wall - o filme, narra a história de Pink, um astro de rock atormentado pela 

influência negativa que as instituições exercem na vida dele. Uma vida atravessada por 

experiências despotencializantes, das quais a escola ocupa um papel importante. Representada 

pela linha de montagem, tal como na propaganda da educação carioca, a sala de aula é 

composta por alunos sem face, produzidos em série pela esteira fabril. A organização escolar é 

retratada por filas semelhantes aos quartéis, formadas dentro de uma espécie de labirinto (a 

escola) que conduz os indivíduos sempre aos mesmos lugares.  

A relação de Pink com a escola é traumatizante: caçoado pelos colegas, ridicularizado 

pelos professores, começa a ver o efeito cascata que as relações de sujeição produzem no 

interior das instituições. O mesmo professor que o humilha, aparece humilhado pela esposa, 

numa indicação de como cada indivíduo é chamado a aderir ao seu lugar de ―tijolo‖ na 

edificação do muro.  

Apesar de ser interpretado recorrentemente como símbolo de um isolamento 

construído por Pink, como se fosse ele o responsável por sua construção devido às 

dificuldades em se relacionar com as pessoas
70

, o muro apresenta uma forte crítica às 

instituições como um todo: o exército, a família, a educação escolarizada, a polícia, a justiça. 

São estas, e não os indivíduos em suas práticas de alienação ou doença como algumas 

interpretações sugerem
71

, as responsáveis pela construção de muros que aprisionam e 

controlam
72

.  

                                                 
70

  Tal interpretação nos fornece mais uma possibilidade de aproximação da música/ filme ao que se passa na 

política educacional atualmente: a constante prática de culpabilizar os próprios indivíduos pelos efeitos 

produzidos em contextos muito mais amplos.   

 
71

  C.f: http://www.unioeste.br/travessias/EDUCACAO/THE%20WALL.pdf e http://pepsic.bvsalud.org/scielo. 

php?pid=S0100-34372013000100011&script=sci_arttext  

 
72

  A referência aos muros é também explorada pelo escritor francês François Bégaudeau, na obra Entre les murs 

(2006), que deu origem ao filme homônimo, vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes em 2008. 

http://www.unioeste.br/travessias/EDUCACAO/THE%2525252520WALL.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0100-34372013000100011&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0100-34372013000100011&script=sci_arttext
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As inúmeras tentativas de quebrá-lo, os machados que o destroem, bem como os gritos 

e ruídos que atravessam toda a sonoridade do filme, indicam que ao invés de expressar um 

isolamento construído por Pink, o muro indica a negação daquilo que ele denuncia: o 

aprisionamento e as estratégias de assujeitamento que enredam a todos. 

O desejo de libertação é retratado em diferentes momentos: ao grito "ei professor, 

deixe as crianças em paz" somam-se cenas em que os alunos destroem as carteiras, sabotam a 

mecânica da linha de montagem e implodem os muros que as cercam.  

Logo na abertura do filme, Pink aparece hipnotizado pela TV, onde assiste ao 

momento em que um grupo de jovens consegue romper com as correntes de um portão que os 

mantém prisioneiros. Cenas de soldados em guerra se misturam, simbolizando que há luta 

naquilo que ele vê. Os mesmos jovens que antes pareciam se libertar aparecem logo depois 

numa espécie de recaptura pela polícia, que age impiedosamente de forma agressiva. Aqui, é 

o discurso da ordem, segurança e busca pela paz que passa a ser questionado, demonstrando 

que as relações possíveis entre a crítica que o filme levanta e as iniciativas que hoje se 

desenham na escola pública não se esgotam no questionamento dos já conhecidos métodos 

tradicionais e violentos da educação.   

A música que se segue na cena do conflito entre os jovens e a polícia, questiona: 

"diga-me, alguma coisa está te iludindo, benzinho? Isto não é o que esperava ver?‖
73

, 

apontando que mais do que uma prática de exceção, trata-se do modo como a polícia está 

legitimada a proceder, o que põe em xeque a crença comum na função protetiva dos órgãos 

defensores da ordem e da segurança.   

A análise segue ao som de goodbye blue sky
74

: ―por que tivemos que correr pra 

abrigos se nos foi prometido um novo mundo desfraldado sob um céu azul claro?"
75

. Um 

pombo branco se transforma num bicho grande e temeroso que logo depois toma a forma de 

um avião de guerra. São as relações entre a guerra e a paz que passam a ser exploradas, por 

um menino inconformado com a perda do pai soldado. ―Adeus céu azul‖ é o desabafo que põe 

fim a qualquer possibilidade de crença na paz pela guerra. 

                                                                                                                                                         
Tanto a tradução brasileira (Entre os muros da escola), como a norte-americana (The class) limitam 

demasiadamente os sentidos diversos que o muro assume na obra de Bégaudeau. 

 
73

 Na versão original: Tell me is something eluding you, sunshine? Is this not what you expected to see? 

 
74

  Letra de Roger Waters, album The Wall (1979).  

 
75

 Na versão original: Why we had to run for shelter? When the promise of a brave new world Unfurled beneath 

a clear blue sky. 
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Certamente sem tal pretensão, a propaganda da Secretaria de Educação do Rio e 

sobretudo sua repercussão, mostram como as críticas contidas em The Wall permanecem 

atuais para a problematização de alguns elementos presentes ainda hoje na política 

educacional. A estes elementos, outros se somam antecipados pela análise de The Wall e que a 

partir de agora tentaremos explicitar melhor. 
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5 PARTE II - OS MÚLTIPLOS FIOS QUE TECEM A EDUCAÇÃO CARIOCA 

 

 

 (…) gostaria que se lessem esses textos do mesmo modo que 

―notícias‖. (…) Nem ―quase‖ nem ―subliteratura‖  não é sequer o 

esboço  de um gênero; é, na desordem, no barulho e na dor, o trabalho 

do poder sobre as vidas e o discurso que dele nasce. 

Michel Foucault.   

 

 

5.1 Alinhavo: o Programa Escolas do Amanhã  

 

 

Era uma escola extremamente precária. Faltavam professores no 

quadro funcional, as salas de aula tinham goteiras, os banheiros dos 

alunos não tinham porta. No refeitório, um folheto colado na parede 

informava o cardápio variado da semana. Os alunos, no entanto, 

perguntavam quando receberiam aquela merenda, que até aquele 

instante nunca tinham visto. Havia um funcionário tido como 

―inspetor‖ que ameaçava e xingava os alunos na frente de quem quer 

que fosse. Ali presenciei duas das piores cenas que vi acontecer em 

escolas. Um professor gritando com um aluno cuja fama era de 

problemático, violento, filho de ex-presidiária. O menino, agachado 

no chão após ter se envolvido numa briga, escutava o professor gritar 

que seu destino era ser bandido como sua mãe. Sem olhar para cima, 

ele fingia não ouvir. A outra cena foi no refeitório, onde, pedindo para 

almoçar pela segunda vez, uma aluna foi advertida pela merendeira, 

em alto e bom tom, que se sua mãe não fosse uma alcoólatra e não 

gastasse todo o dinheiro em cachaça, ela não estaria com tanta fome.  

Olhando para o chão, sem coragem para levantar o rosto, a menina 

sentou-se para terminar sua merenda. A condição de ser uma das 

piores escolas do município no IDEB fez com que a unidade recebesse 

uma visita ilustre da Secretária de Educação. O objetivo da visita, 

narrado pela direção da escola, concentrava-se em identificar as 
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dificuldades que os profissionais da unidade enfrentavam diante do 

desafio de educar os meninos do morro, tão marcados pela violência 

local. Num passe de mágica, do dia para a noite, a quadra de esportes 

foi pintada, os banheiros amanheceram com portas; nas paredes da 

escola, que era fechada e sombria como uma prisão, foram inseridos 

trabalhos dos alunos. Lindos trabalhos. Normalmente eles não 

ficavam ali porque se acreditava que os próprios autores seriam 

responsáveis pela destruição de suas obras, na certeza de que elas não 

tinham valor nem sentido para eles. Os alunos do segundo segmento, 

onde se concentravam o ―mais problemáticos‖, foram liberados das 

aulas. Não era para a Secretária os ver. Havia garçons e um imponente 

coquetel na sala da direção, reservado para o ―pessoal interno‖. Das 

janelas gradeadas, os alunos perguntavam por que a Secretária não 

comia a banana que diariamente lhes era oferecida. No dia da visita, a 

escola era outra. A aparência de estrutura bem cuidada, a calmaria dos 

corredores esvaziados, a ambientação que valorizava os trabalhos dos 

alunos e até mesmo o funcionamento de projetos que ali pouco 

atuavam indicavam que tudo corria bem. O problema da escola 

revelado pelos baixos índices? O entorno. O morro, a violência, a 

pobreza... Os alunos! 

Retirado de trechos do diário de campo, ano de 2011. 

 

 

A escola Roca de Tear, nome fictício que utilizarei para manter sua identificação em 

sigilo, conta com alunos oriundos das favelas da Rocinha, do Vidigal, do complexo 

Cantagalo-Pavão-Pavãozinho e de outras áreas da zona sul do Rio. Após a divulgação dos 

resultados das avaliações promovidas pela SME no início do ano de 2009, a escola foi 

inserida no Programa Escola do Amanhã, desenvolvido a partir de uma proposta da gestão 

municipal para o estímulo de melhorias no desempenho educacional.  

O projeto político pedagógico da escola previa como filosofia a construção de uma 

sociedade democrática, solidária e participativa tendo como conceito de participação a 

interação dos sujeitos com a realidade, desenvolvendo posturas críticas e atuantes. Neste 

sentido, o papel da escola era entendido com base nos objetivos de socializar, informar e 
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educar seus alunos, formando-os como cidadãos pelo desenvolvimento de hábitos, costumes e 

conhecimentos
76

. 

Em termos de estrutura, a escola funcionava em um prédio do governo do Estado 

construído inicialmente para ser um hotel panorâmico. O acesso se dava por meio do elevador 

do referido prédio, que funcionava em extrema precariedade, necessitando de reparos 

constantemente. Esta situação provocava um agravamento da situação de infrequência escolar 

dos alunos que não eram daquele território, uma vez que por serem ―de fora‖  temiam circular 

por ali, quando não dispunham do elevador para chegarem à escola. 

A unidade possuía três andares sendo que apenas um deles contava com pátio para 

recreação dos alunos. Os demais eram fechados e mal iluminados. Também não havia 

nenhuma espécie de ambientação escolar nos espaços comuns e nas salas de aula do 2º 

segmento.  

Os professores mais antigos se ressentiam da ocupação de parte do prédio por um 

renomado projeto social. Era confusa a relação entre a instalação de um projeto privado num 

prédio público, sobretudo, porque não havia investimento em termos de melhorias da 

infraestrutura, sempre precária do prédio. Havia infiltrações nas salas de aula e algumas 

chegavam a alagar em dias de chuva. Ao ocupar o espaço, o projeto não deveria contribuir 

com sua melhoria? Como as contribuições concretas do projeto não estavam claras, esta era 

uma questão que ecoava em todos.  

Cabe pontuar que para se instituir naquele espaço, a proposta oficial do Projeto junto à 

Prefeitura do Rio era a de atender prioritariamente o público da escola, contribuindo para 

melhorar seus índices de qualidade. Uma das questões que percebemos no decorrer do 

trabalho, era que muitos alunos considerados infrequentes chegavam até a unidade escolar, 

mas optavam pela sala de informática do projeto à sala de aula da escola.  

A direção da escola dizia que não era possível ―controlar quem lá nem chegava‖. Já a 

coordenadora do projeto afirmava que manter os alunos nas aulas era responsabilidade da 

escola. As famílias, por sua vez, não sabiam a quem recorrer para solucionar o problema. 

Apesar de terem apenas alguns degraus de escada que as afastava, as gestoras da escola e do 

projeto não travavam o diálogo necessário para o tratamento destas questões. Parte dos 

problemas de infrequência estavam ali, visíveis. Mas se mantinham intocados, ao mesmo 

tempo em que o discurso da falta de interesse pessoal do aluno parecia se reforçar.  
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  Projeto Político Pedagógico, 2010. 
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Além da questão referente à sala de informática, era também recorrente, nos discursos 

dos mais antigos na escola, o fato da piscina, antes de uso geral dos alunos, ter sido cedida ao 

projeto, o que limitou o uso ao público atendido por este. Duas professoras, entre elas uma de 

Educação Física, lembravam constantemente do quanto este recurso era usado pela escola no 

trabalho com os alunos.    

 Durante três anos em que estive nesta escola, a sala de leitura permanecera sem uso 

devido à ausência de um professor regente responsável e pelas condições estruturais precárias 

das instalações. Até meados de 2010 o laboratório de informática contava apenas com dois 

computadores funcionando, o que inviabilizava a utilização deste espaço pelos professores e 

suas respectivas turmas. Após este período, novos equipamentos foram adquiridos, embora 

tivessem permanecido sem uso ainda por longo período devido à falta de suporte na rede 

elétrica da escola, conforme relatado pela diretora da unidade. 

A questão estrutural também produzia uma contradição entre as demandas que nos 

eram endereçadas: enquanto a preocupação da equipe gestora se concentrava na busca pela 

diminuição dos índices de infrequência e evasão, uma vez que rebatiam negativamente no 

IDEB; alguns professores sinalizavam que estes fenômenos não eram um problema, mas ao 

contrário, possibilitavam uma dinâmica mais produtiva em sala pela redução do número de 

alunos.    

Apesar de tantas dificuldades materiais, imperava a certeza de que os baixos índices se 

explicavam pelo público que a unidade atendia, narrado sempre como um problema. As 

propostas do Programa Escolas do Amanhã e a filosofia que o sustenta não apenas reforçaria 

as ideias circulantes na unidade, como traria um fundamento técnico-político para explicá-las. 

O Programa Escolas do Amanhã, do qual a escola fazia parte, foi lançado em 2009 

como carro-chefe
77

 da educação carioca, tendo como justificativa para sua criação o 

diagnóstico da rede de ensino promovido pela SME. O estudo identificou ―150 escolas 

localizadas em áreas com altos índices de violência  com riscos à qualidade do ensino‖ (RIO 

DE JANEIRO, 2009, p. 25).  

O plano estratégico municipal classifica como ―problemática‖ a localização destas 

escolas  as favelas cariocas. Com a afirmação de que ―os alunos apresentam traumas  
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  A lógica presente na educação carioca não é uma particularidade deste Município. O estabelecimento de metas 

e execução de ações para atingi-las pelas parcerias público-privadas efetiva um modelo de gestão que vem 

sendo organizado em âmbito nacional. Os discursos que tratam da ineficiência do Estado e da ausência de 

esforço de sujeitos específicos, sobretudo os pobres, tomaram de assalto as políticas sociais brasileiras (dentre 

elas a educação). É a partir disso que têm sido justificadas em todo o país intervenções diversas que, em nome 

da qualidade do ensino  punem  perseguem  controlam e excluem. O ―toque  magistral‖ da gestão carioca se 

assenta na criação – sob as mesmas lógicas –, porém, inaugurando técnicas próprias, do Programa Escolas do 

Amanhã.     
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bloqueios e dificuldades de aprendizagem em função da rotina de exposição à violência‖ e de 

que  por isso  ―os professores se desmotivam a trabalhar‖ (RIO DE JANEIRO, 2009), a 

prefeitura do Rio de Janeiro recupera o que Maria Helena de Souza Patto (1986) chama de 

teoria da carência ou da privação cultural, presente nos discursos voltados ao atendimento 

escolar de crianças pobres e responsável por um processo institucional escolar de 

‗fracalização‘ do aluno pauperizado‖ (RIO DE JANEIRO, 2009, p. 347). 

Com objetivo de atender cerca de 108.000 alunos do ensino fundamental (RIO DE 

JANEIRO, 2009, p. 48), o programa tem como meta promover o atendimento diferenciado às 

crianças e adolescentes que residem em áreas conflagradas pela violência. Desta forma, 

estabelece uma relação de causa e efeito entre as defasagens cognitivas e a realidade local 

marcada pelas privações diversas oriundas da pobreza. 

Em seminário realizado em 2010 pelo Instituto de Estudos de Política Econômica – 

Casa das Garças (RJ), a então secretária de educação Cláudia Costin apresentou um ―breve 

diagnóstico da educação‖  ao afirmar que ―muitas crianças têm graves problemas de 

aprendizado por suas circunstâncias sociais e dificuldades de saúde‖
78

. 

Os discursos da secretária e o conteúdo do plano estratégico do município  se 

concentravam na criação de um sistema de avaliação, em ações de reforço escolar e na criação 

do Programa Escolas do Amanhã  de forma a efetivar ―uma transformação da secretaria para 

dar um salto de qualidade na educação‖ (LOPES  2013  p. 70). Em resumo  as propostas 

visavam promover o acompanhamento da rede por meio de uma avaliação dos seus 

indicadores e da criação de uma ―ação afirmativa para as escolas que atendem um público 

carente‖ (LOPES  2013  p. 70)  o que foi condensado no referido Programa. 

Costin remete a Nova York a experiência de se investir em ―trajetórias paralelas para 

aqueles que estão em situações muito díspares‖ (LOPES, 2013, p. 59). A ideia que subjaz às 

Escolas do Amanhã e está presente em toda a rede de ensino, por meio dos projetos de 

realfabetização e aceleração, é a de separar aqueles que acumulam defasagens daqueles que 

estão progredindo, considerando a necessidade de retirada dos primeiros das turmas regulares.  

Assumindo a impossibilidade de se garantir um trabalho pedagógico que reconheça as 

diferenças apresentadas e atue baseado na diversidade de situações que os alunos apresentam, 

a SME aposta, à semelhança das políticas educacionais norte-americanas, na segmentação de 

alunos por necessidades específicas. Historicamente presente na educação brasileira, essa 
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  Disponível em: www.iepecdg.com.br/uploads/seminario/100520educacao_riodejaneiro.ppt. Acesso em: 

30/10/2012. 

http://www.iepecdg.com.br/uploads/seminario/100520educacao_riodejaneiro.ppt
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prática acabou por dividir as escolas e as turmas que a compõem em qualificações 

naturalizadas: a pior turma e/ou escola, a unidade modelo, etc.   

Junto a isso, a Secretaria inverte a noção de ação afirmativa enquanto política 

democratizadora que visa reduzir as discrepâncias que o desenvolvimento da sociedade e a 

estruturação das políticas sociais e econômicas acabaram por produzir. A noção de ação 

afirmativa desenvolvida na execução do Programa Escolas do Amanhã resgata antigas ações 

de governos populistas, como a construção de propostas específicas para alunos pobres, 

justificadas por discursos que promovem ainda mais desigualdades: capacidade limitada, 

problemas cognitivos gerados pela fome e violência, problemas de autoestima, envergadura 

para agressividade, etc 
79

.  

Em consonância com as ideias que incapacitam o aluno em função de sua condição de 

pobreza, o Programa foi criado com base na afirmação de que a violência inibe a 

aprendizagem. Composto por escolas que se localizam em regiões conflagradas pela 

violência, a proposta objetiva manter  por mais tempo  os jovens em um ambiente ―mais 

seguro e propício à aprendizagem‖ (COSTIN, 2010).  

O Escolas do Amanhã foi pensado enquanto possibilidade de promover um olhar 

específico para uma realidade desafiadora e prevê uma atuação própria para as unidades 

escolares que o compõem. Além do uniforme diferenciado
80

, as escolas concentram a maior 

parte dos projetos realizados no âmbito da Secretaria.   

Iniciando com a promessa da garantia de um modelo de educação integral de 

qualidade, o programa  tem como principal  meta ―fazer com que os alunos que estudam em 

áreas de risco superem as dificuldades com que se defrontam‖ (SME, 2009, p. 03).  

A proposta, bastante ambiciosa, prometia, ainda, uma diversificação das atividades 

escolares, na qual, para além de seus conteúdos tradicionais, seriam garantidas oficinas 

diversas  reforço escolar  acesso à internet com banda larga e ―sala de saúde com pessoal 

preparado para atender emergências escolares e cuidar da saúde dos alunos‖ (SME, 2009, p. 

04)
81

.    

 O programa contaria ainda com voluntários diversos (mães e educadores 

comunitários), estagiários, metodologias inovadoras de ensino e em seu escopo estavam 
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  A premiação em forma de um 14º salário às escolas que atingirem as metas estabelecidas é maior nas Escolas 

do Amanhã  considerando ser ―mais difícil atingir as metas nelas‖ (LOPES  2013  p. 62).  
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  Esta diferenciação torna possível distinguir o ―aluno do morro‖ do ―aluno do asfalto‖.   

 
81

  Oficinas de artes, esportes, eventos culturais e sala de leitura também são citadas na proposta do programa, 

embora sejam (ou deveriam ser) atributos existentes em toda a rede de ensino, uma vez que há um 

reconhecimento de seu potencial formativo. 
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previstos o cuidado com o espaço físico das unidades escolares e a promoção de uma cultura 

baseada em valores (UNESCO, 2012). Para o estabelecimento deste modelo de gestão via 

parcerias, o decreto n. 30934 de 31 de julho de 2009 criou, no âmbito da Secretaria Municipal 

de Educação, o Programa Bairro-Educador, semelhante à experiência paulista Associação 

Cidade Escola Aprendiz. 

 Dentre os objetivos do Bairro-Educador estão o estabelecimento de parcerias com 

diferentes setores da sociedade e a busca pela transformação da comunidade em ambientes de 

aprendizagem. Recebendo aporte financeiro da Secretaria, o Bairro-Educador se compromete 

a elaborar projetos que atendam às necessidades das escolas, mobilizando para tanto, 

colaborações  locais.  

 Além do modelo Bairro-Educador, o Escolas do Amanhã se pauta em quatro outros 

pilares: educação em tempo integral, saúde escolar, método Uerê Mello e Programa Cientistas 

do Amanhã (SME, 2009). Cada proposta deveria convergir para a almejada modernização da 

educação, seja por meio do investimento de uma maior participação comunitária (Bairro-

Educador) ou pelo estabelecimento de modelos dinâmicos de aprendizagem (Cientistas do 

Amanhã e Uerê Mello).  

 A proposta de educação em tempo integral foi estabelecida pela inserção de diversas 

outras ―parcerias‖  fazendo com que as escolas firmassem inúmeras articulações externas, de 

forma a preencher os horários extra-classe de todas as turmas.  

 Como consequência, houve uma enorme dificuldade para as gestões escolares em 

gerenciar as diferentes propostas que os projetos traziam, além de toda a carga de trabalho 

própria das escolas e da falta de espaço físico para o desenvolvimento das atividades. Somado 

a isso, grande parte dos projetos foi executada a partir de pactos   feitos exclusivamente com a 

gestão, o que acabou por produzir um distanciamento entre estes e o corpo de professores. 

 Com a proposta de melhoria no desempenho escolar e pretendendo se adequar às 

diretrizes da educação em tempo integral, diversos projetos foram sendo inseridos na Roca de 

Tear entre 2009 e 2011, como o Se Liga, Nenhuma Criança a Menos; Acelera, Cientistas do 

Amanhã, Fórmula da Vitória, ECA na Escola (Estatuto da Criança e do Adolescente), Alfa e 

Beto, Bairro Educador, Uerê Mello, SFK (Success for Kids) e PSE (Programa Saúde nas 

Escolas) 
82

. 

 O Programa Saúde nas Escolas (PSE), gerenciado pelo Instituto de Atenção Básica e 

Avançada à Saúde (IABAS), uma organização social de direito privado, se restringiu a ações 
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  Em 2010, a direção relatava um total de 33 projetos atuantes na escola, sem saber ao certo explicitar todas as 

propostas. 
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de pesagem, campanhas, orientações e encaminhamentos de alunos para rede de saúde, apesar 

de propor atendimento básico de saúde a estes e aos professores. Na realidade, trata-se de 

equipes itinerantes, nas quais apenas um técnico de enfermagem permanece na escola 

diariamente, sendo, desta forma, impossível  prover tal atendimento.  

Dentre as ações destacadas pelo PSE, estão o auxílio aos professores e aos diretores de 

unidades para que esses possam identificar as questões de saúde dos alunos. O programa se 

compromete, ainda, a identificar os alunos que necessitam de exames médicos ou de 

atendimento psicológico (PSE. mimeo), a fim de que as situações identificadas possam ser 

encaminhadas para a rede de saúde local, apesar desta já estar saturada.  

A previsão proposta no programa de prestação de um atendimento básico/primário de 

psicologia e de ações de saúde auditiva e fonoaudiológica, trouxe a expectativa de que os 

alunos receberiam atendimentos que atualmente são escassos na rede de saúde. Da mesma 

forma, a identificação da necessidade de exames médicos fomentou a crença de que através 

do Programa, os alunos pudessem ter acesso mais facilitado a exames neurológicos, 

comumente requeridos pelos professores na busca de respostas para as dificuldades de 

aprendizagem.   

Além de não responder às expectativas que incita, a proposta remete à educação 

questões que deveriam ser trabalhadas no âmbito da saúde, representando um verdadeiro 

processo de medicalização das dificuldades de aprendizagem. A título de exemplo, as metas 

do Programa no que diz respeito aos atendimentos psicológicos, estipulou, um total de 2.560 

atendimentos mensais (PSE,mimeo), em que um único profissional, que visita as escolas uma 

vez ao mês, estaria incumbido de promover avaliações para tratamentos psicológicos, 

fornecendo ainda o atendimento básico/primário ao aluno com tal necessidade.   

Por este motivo, a permanência de um psicólogo no programa foi alvo de 

questionamentos que envolveram o próprio Conselho Regional de Psicologia
83

, uma vez que 

este profissional, ao circular pelas escolas atendidas, é chamado a avaliar, em apenas um 

único atendimento, as situações nas quais os profissionais da escola identificam: crianças 

supostamente agressivas, com transtornos e necessidade de atendimento clínico. A expectativa 

recorrente é que o especialista confirme a suposição da escola, localizando as dificuldades de 

aprendizagem em questões clínicas e até biológicas.  

Os próprios profissionais do PSE, seja da execução direta das ações como os da 

gestão, apontam a grande recorrência de encaminhamentos médicos realizados pelas escolas, 
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 Cf.http://www.crprj.org.br/noticias/2008/0604-programa-saude-nas-escolas-e-discutido-por-psicologas.html.  
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numa busca desenfreada por diagnósticos que possam justificar os impasses da convivência 

diária que seriam fomentados por certos comportamentos e dificuldades de aprendizagem.  

Ao mesmo tempo em que a preocupação com os efeitos da presença de especialistas 

da saúde na escola aparece, circulam também nos discursos destes profissionais a afirmação 

de que o PSE será mais efetivo quanto menos os alunos das escolas atendidas procurarem as 

unidades de saúde
84

, confundindo a escola como espaço de intervenções cabíveis a outras 

políticas setoriais. Este fato aponta para uma das afirmações que mais tem sido enunciada 

atualmente pelos profissionais de educação: a de que o pedagógico fica em segundo plano.    

 A educação municipal reservou um total de 45 milhões, entre 2010 e 2012, (RIO DE 

JANEIRO, 2009, p, 55) e 150 milhões, entre 2012 e 2016 (RIO DE JANEIRO, 2013, p, 38) 

para as ações do PSE. Gerenciado pela mesma O.S, o programa atua ainda de forma 

sobreposta à Estratégia de Saúde das Famílias, na medida em que pretende identificar 

necessidades de atenção à saúde, promover ações de prevenção, promoção e 

encaminhamentos à rede referenciada (PSE, mimeo).   

Na escola Roca de Tear, a implementação do programa foi iniciada pelo 

estabelecimento de uma sala de enfermagem que prestaria o primeiro atendimento aos alunos, 

encaminhando-os, se necessário, à rede de saúde local. A técnica de enfermagem se mostrou 

confusa com as orientações afirmando que, apesar do objetivo do Programa ser a prestação de 

um primeiro atendimento, estava proibida por sua chefia direta de fazer curativos ou 

administrar qualquer tipo de medicação (Diário de campo, agosto de 2010).  

O papel da funcionária ali se limitava a orientar pais e alunos a buscarem atendimento 

na rede, o que, em contraposição com o previsto pelo Programa, indicava uma importante 

contradição já que a justificativa de criação deste afirmava que ―a população carente da rede 

municipal de educação não tem acesso a atendimento médico, nem preventivo, nem 

especializado‖ (RIO DE JANEIRO  2009). A técnica não sabia, neste sentido, como a rede de 

saúde poderia comportar tais encaminhamentos.  

No mesmo sentido, dava-se a realização de exames oftalmológicos, que nesta escola 

foi realizado por estagiários não pertencentes à área médica. Após a realização do exame e a 

constatação de problemas oftalmológicos em alguns alunos, os pais foram orientados quanto à 

necessidade do uso de óculos, mas sem indicações de como poderiam adquiri-los, caso não 

lhes fosse possível comprá-los. A escola, por iniciativa da coordenadora pedagógica (CP), 
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  Informações do diário de campo. Apresentação do PSE por uma profissional de saúde representante da 

Coordenadoria de Saúde 2.2 em encontro de formação realizado em 30/01/2014.  
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procurou suprir tal necessidade ao buscar ONGs que pudessem fornecer os óculos, inserindo 

alguns alunos neste atendimento.  

Cerca de um ano depois, uma grande quantidade de armações foi recebida pela escola, 

segundo a CP, oriundas da IABAS que gerencia o Programa. O material permaneceu sem uso, 

seja porque uma parte dos alunos já havia suprido sua necessidade, com ajuda da CP ou de 

recursos próprios  seja pela recusa de outra parte em usar ―armações iguais pra todo mundo, 

grandes e de gente velha‖
85

. A responsável pelo projeto se justificou afirmando que o início 

deste foi atravessado por problemas de estruturação
86

.      

Essa aluna está com dores na barriga, como eu procedo? (Diário de Campo, junho de 

2011). Foi essa pergunta que a técnica do PSE dirigiu a mim nas primeiras semanas em que 

chegou à escola. Encaminhada à direção, ela recebeu a orientação de atuar seguindo a forma 

com a qual já se lidava ali com tais situações: chamando os responsáveis ou, na 

impossibilidade desses comparecerem  deixando a aluna ―quieta‖ em algum canto.  

Diante do desconhecimento sobre o seu papel naquele espaço, a técnica direcionou sua 

atuação à realização de atividades de prevenção e de orientação em saúde, especificamente 

com algumas turmas e com os responsáveis dos alunos. Apesar de destituir deste trabalho os 

professores da escola ao criar uma nova especialidade e se tornar a responsável pelo diálogo 

sobre questões como sexualidade, drogas, etc., a ação foi uma das mais bem recebidas pelo 

corpo docente.      

Ainda é forte a separação das práticas escolares segmentadas por conteúdo. Nesta 

escola, especificamente, havia uma clara divisão de ―atribuições‖: a professora de matemática 

direcionou ao atendimento do Serviço Social e Psicologia uma aluna que se encontrava ―triste 

pelo falecimento do pai‖. Conversar com a aluna sobre isso para ela não era algo que cabia a 

um ―especialista‖ em matemática. De igual modo, o professor de Ciências expressou 

satisfação com a ação preventiva do Programa Saúde nas Escolas, uma vez que a ele cabia, 

em suas palavras, ―o estudo dos processos biológicos e não a conversa sobre sexo e drogas‖ 

(Diário de campo, maio de 2010).   

No que diz respeito ao objetivo de dinamizar o processo de ensino e aprendizagem nas 

Escolas do Amanhã, os professores da rede foram capacitados pelo método desenvolvido pela 

doutora em filologia e linguística Yvonne Bezerra de Mello. Em consonância com a análise 

feita pela SME que deu origem às ações destinadas a educação presentes no Plano 
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  Fala de um dos alunos pertencente ao público mais adolescente da escola. 
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  Diário de campo. Reunião com coordenação pedagógica, técnica e responsável pelo PSE. Agosto de 2011. 



76 

 

Estratégico  a proposta tem como objetivo central ―diagnosticar os problemas de 

aprendizagem causados pela violência e desfazer bloqueios e traumas dos alunos‖ (LUCAS, 

2011). 

A partir de modelos pedagógicos próprios, o projeto é dirigido a crianças e jovens com 

―bloqueios cognitivos e emocionais‖
87

, supostamente causados por uma realidade social 

marcada por privações e violências. O foco primordial são infantes e adolescentes ―carentes‖ 

que apresentem problemas de aprendizagem, considerados uma consequência do meio social 

em que vivem.  

Neste sentido, o Uerê Mello se constitui em um método pedagógico específico para 

crianças que residem em áreas violentas, acreditando-se que o impacto da violência afeta as 

funções cognitivas destas, causando traumas e bloqueios. Exaltando as concepções que 

fundamentam a pedagogia do projeto, a Revista Veja divulgou que todos os alunos inseridos 

na unidade Uerê localizada na Maré, recebem atendimento neurológico e psiquiátrico 

(ALMEIDA, L. 2006)
88

.  

Isso afirma possíveis dificuldades de aprendizado como questões de saúde, sendo a 

medicalização a resposta que vem sendo recorrente no trabalho com estas crianças. A 

generalização do cuidado médico em questões de ordem pedagógica, social e econômica 

demonstra o caráter biologizante e medicalizante da proposta.   

O apelo contínuo à medicalização vem afirmando uma busca constante por 

diagnósticos que possam nomear tanto as dificuldades de aprendizagem, quanto os 

comportamentos que fogem a determinados padrões impostos pelas regras disciplinares.  

Uma lei de autoria do vereador Tio Carlos - 5.416 de 29/05/2012 – sancionada no 

primeiro mandato do prefeito Eduardo Paes – fortalece este processo, ao estabelecer diretrizes 

que obrigam a escola a encaminhar para análise, tratamento e  acompanhamento, os alunos do 

ensino fundamental que apresentem manifestações do Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH).  

No rol de sintomas descritos na justificativa do projeto de lei se encontram: distração, 

desorganização, hiperatividade, problemas de controle de impulso, dificuldade de aprender 

com erros passados, busca pelo conflito e adiamento das tarefas. Segundo o autor da lei, estes 

problemas seriam responsáveis pelo baixo rendimento e pela ocorrência de conflitos sociais 
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  Descrição do Projeto UERÊ, disponível em: http://projetouere.org.br/conheca/o-projeto/. Acesso em: 

30/10/2012. Apesar de ser referente a um projeto específico, tal ideia está presente em grande parte das 

propostas existentes na educação do município do Rio de Janeiro atualmente. 
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  Disponível em: <http://veja.abril.com.br/vejarj/240506/perfil.html>. Acesso em: 17 de setembro de 2012. 

http://projetouere.org.br/conheca/o-projeto/
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constantes  que ―a médio e longo prazo tornam a vida do indivíduo uma sucessão de fracassos 

ou de não tentativas  [sendo necessário]  como todos os outros males  [...] prevenir‖ 

(PROJETO DE LEI nº 710/2010). 

As tensões presentes na convivência diária das escolas encontram, tanto na lei como 

nas concepções do projeto Uerê e do PSE, um campo profícuo para que sejam, de forma 

generalizada, transformadas em casos médicos. Tornam-se recorrentes os movimentos que 

buscam enquadrar nos ―sintomas‖ descritos pela lei os comportamentos que apontam para 

possíveis ―riscos‖, ―desvios‖ ou ―anomalias‖.  

No diagnóstico, são depositadas as expectativas para que se justifique o baixo 

desempenho ou mesmo para a produção de um apaziguamento das ―tensões diante das quais 

não se sabe previamente como lidar‖ (ROCHA; HECKERT, 2012, p. 90).   

Apesar de ter uma trajetória reconhecida no campo da proteção de crianças e 

adolescentes em situação de rua, o projeto de Yvonne, tendo como público alvo moradores de 

favelas, fomenta uma série de discursos e práticas preconceituosos em relação ao pobre. Em 

declaração para a Folha de São Paulo, Yvonne afirma que seu projeto foi  

 

escolhido pela prefeitura do Rio de Janeiro para atender cem escolas públicas, 

capacitando 3000 professores e beneficiando 60.000 alunos com a pedagogia. O 

sucesso dessa experiência, medido por significativas melhorias no Ideb, nos 

permitiu entrar em setembro passado em mais 30 escolas de Recife, com mais 

20.000 alunos (AOQUI; AÑÓN, 2012).  

 

Atribuindo a melhoria do IDEB como um resultado obtido por ela, Yvonne afirma 

ainda ter a meta de alcançar 20 prefeituras até 2016 e criar um negócio para a venda de sua 

metodologia. Com estes ―feitos‖  a idealizadora do Uerê ganhou o título de ―fada boa da Nova 

Maré‖ (ALMEIDA  L.  2006)  sendo reconhecida por investir sua boa vontade no 

atendimento escolar de crianças deste território  apesar de poder ―perfeitamente ocupar seu 

tempo em atividades mais amenas‖ (ALMEIDA, L., 2006).  

Na mesma linha de atuação com a pobreza, foi inserido em algumas Escolas do 

Amanhã, entre elas a Roca de Tear, o SFK Foundation (Success for Kids), ONG que a cantora 

Madonna trouxe para o Brasil em parceria com o governador Sérgio Cabral e o empresário 

Eike Batista. O projeto visa um trabalho comportamental com os alunos. A ideia é fazer com 

que as crianças possam ―mudar seu próprio destino‖  tornando-se ―adultos mais bem 

sucedidos do que seus pais‖
89

.  
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  Cf.: http://veja.abril.com.br/210410/por-dentro-ong-madonna-p-114.shtml.  Acesso em 20/05/2012. 

http://veja.abril.com.br/210410/por-dentro-ong-madonna-p-114.shtml
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A ONG americana se dedica à educação de crianças ―carentes‖ atuando ―por meio de 

brincadeiras, fantoches, pinturas e teatro, [nas quais] os alunos aprendem práticas 

comportamentais que, segundo a SFK, podem fazer deles adultos mais bem-sucedidos do que 

seus pais e os pais dos amigos‖ (LINHARES  2010). O SFK é uma ação beneficente da 

Kabbalah Centre, escola de estudos da cabala localizada em Los Angeles.  

A proposta era voltada para crianças de 08 a 12 anos que participavam de uma aula por 

semana durante dois anos. As aulas pretendiam ensinar aos alunos a busca de um futuro 

melhor  com mais ―luz‖ e ―espiritualidade‖. A intenção era fazer com que as crianças 

pudessem se tornar ―capazes de assumir responsabilidades, fazer escolhas mais sábias, 

importar-se com os outros e, acima de tudo, mudar seu próprio destino" (LINHARES, 2010), 

conforme explica o educador americano Heath Grant, coordenador pedagógico do SFK. 

Atrela-se, assim, pobreza, risco e criminalidade, na afirmação de um futuro que já teria 

destino prévio, mas que poderia ser modificado a partir da intervenção da ONG.  

Além de fincar bases em uma visão cristalizada e criminalizante da pobreza, uma vez 

que direciona sua atuação necessariamente a crianças pobres  afirmando que a ―meta é 

mostrar ao menino que tem pai preso e mãe alcoólatra que aquele não é necessariamente o seu 

futuro"
90

, a ONG que arrecada doações generosas de empresários e do meio artístico
91

 está 

sendo investigada pelo FBI, pelo gasto de cerca de R$ 6 2 milhões em ―luxos 

desnecessários‖
92

.  

A atual gestão do Rio resgata com essas propostas o antigo entendimento de causa e 

efeito nos processos de baixo rendimento do aluno e a realidade de privações vivenciada por 

ele. As ações presentes nas escolas – desenvolvidas pelos ―parceiros‖ e fomentadas pela 

própria Secretaria, como as Escolas do Amanhã - guardam afinidades eletivas com a ―teoria 

da carência cultural‖ (PATTO, 1988). 

Referindo-se ao local de destaque ocupado pela chamada marginalidade, carência ou 

privação cultural nos discursos voltados ao atendimento escolar de crianças pobres, Patto 

(1986) afirma que a tentativa de caracterizar psicologicamente a pobreza gerou práticas 

pedagógicas que se preocupam em identificar e em enumerar os comportamentos, as 
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  Conforme afirmação feita pela diretora do SFK no Brasil, Estela de Wulf, à revista Veja. In: Sociedade, edição 

2161, 21 de abril de 2010.  
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  Só empresário Eike Batista destinou uma quantia de R$ 12 milhões ao projeto. In: 

http://ego.globo.com/Gente/Noticias. 
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 Cf.:http://ego.globo.com/Gente/Noticias/0,,MUL1657364-9798,00- ONG+DE+MADONNA+E+ 

INVESTIGADA+PELO+FBI+POR+ATIVIDADES+SUSPEITAS.html. Acesso em 20/05/2012. 
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habilidades e as características do ambiente familiar e social das crianças, transformando-os 

em impasses ao processo ensino-aprendizagem.   

Estudos valorativos e comparativos citados pela autora, que tomam como norma os 

valores dominantes, chegam à conclusão de que a população mais empobrecida possui baixo 

rendimento, sendo, portanto, culturalmente deficiente. Famílias pobres, compostas por 

modelos considerados inadequados de adultos e de infinitas carências, se reproduziriam em 

um ambiente que impediria o desenvolvimento das capacidades intelectuais, cognitivas e 

interativas das crianças, gerando distúrbios na aprendizagem.  

Em outra ocasião (1996), Patto também evidenciou que comportamentos  como 

desinteresse, indisciplina e não cumprimento de regras – produções da própria estrutura rígida 

do modelo disciplinar da educação ainda dominante atualmente – são explicados a partir de 

um desajustamento moral e social do aluno.  

O insucesso do processo ensino-aprendizagem é, neste sentido, justificado com base 

nos rebatimentos da vida social (precária) do aluno na escola. Em última instância, a 

abordagem dominante concebe esta relação a partir de elementos negativos como a 

reprodução da violência na escola e a indisciplina considerada como má-formação familiar. 

Desde seu surgimento, a favela (ou a periferia) vem sendo explicada a partir de um 

paradigma hegemônico que sustenta uma representação marcada pela ausência. Ela é, assim, 

pensada com base naquilo que não possuiria: infraestrutura, ordem e regras. Esta perspectiva 

constrói subjetividades que concebem a favela e seus moradores [os favelados] como a 

expressão do caos, da desordem e da negatividade (SOUZA E SILVA et al, 2010).  

Ao enveredar  por estas concepções, as práticas dominantes nas escolas, cujo público é 

predominantemente oriundo de favelas, reforçam o entendimento do fracasso escolar como 

expressão de um fracasso individual centrado nos alunos - pobreza cultural e material; 

desinteresse; vitimização por uma violência geradora de processos patologizantes que 

impedem o desenvolvimento pedagógico. 

Nesta direção, na Roca de Tear, as principais dificuldades relatadas pelos professores e 

pela direção da escola diziam respeito à questão da indisciplina dos alunos, da violência e da 

ausência de uma atuação mais efetiva da família. Um dos pontos levantados pelos professores 

foi o ―recomeço‖ constante que a escola era submetida  que se reflete nas mudanças contínuas 

dos direcionamentos da política educacional, a partir da criação de hábitos difíceis de serem 

desconstruídos.  

Um exemplo citado era a aprovação automática, que gerou o costume do não estudo, 

fazendo ainda com que o aluno não levasse material para a escola, não dedicasse tempo ao 
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estudo fora da sala de aula, etc. Apesar de tal aspecto estar atrelado a um direcionamento 

político, os discursos sempre se concentram em marcar uma falta individual do aluno e/ou da 

família.  

A inflexibilidade dos métodos de ensino e de avaliação estipulados pela política 

educacional era constantemente citada pelos professores como um elemento dificultador, uma 

vez que não permitia que esses acompanhassem o tempo dos alunos no processo ensino-

aprendizagem. Havia, segundo eles, uma disparidade entre o tempo de aplicação de conteúdos 

(que segue o cronograma fechado das avaliações externas) e o tempo (subjetivo) de apreensão 

dos mesmos. 

A priorização de uma uniformidade na rede de ensino, em termos de conteúdos e 

avaliações a serem aplicadas com determinados prazos, cerceava a possibilidade de o 

professor acompanhar o tempo da turma. Ao contrário, era a turma que deveria acompanhar o 

tempo da avaliação. Sendo questionada sobre o baixo desempenho das turmas na prova 

bimestral de matemática, uma professora explicou que as provas exigem conteúdos que 

necessitam de pré-requisitos
93

 para serem ministrados. 

Apesar de não haver tempo hábil para explorar todos os conceitos necessários à 

apreensão de um determinado conteúdo  ele é exigido na prova. ―A questão não é dar ou não 

matéria, mas sim os professores terem tempo para trabalharem bem ela. O que se exige na 

prova de matemática não condiz com o tempo de aprendizagem do aluno‖ (Diário de campo, 

maio de 2010). Outro professor completa: ―para a avaliação ser minimamente justa, ela deve 

exigir o que foi possível trabalhar em sala e só o professor tem esse termômetro. Mas aqui o 

aluno é avaliado por quem não sabe o que aconteceu dentro da sala‖ (Diário de campo, maio 

de 2010).  

A prática de receber os ―indesejáveis‖ de outras escolas era também instituída naquele 

espaço. Reafirmada pela própria Coordenadoria de Educação (CRE), para lá eram 

encaminhados os alunos de determinado perfil: com histórico de expulsão, defasagem entre 

idade e série, dificuldades em aderir às regras disciplinares, histórico de prisão na família ou 

―envolvimento com pessoas do tráfico de drogas‖, etc. 

Alguns professores defendiam que a escola deveria acolher tais necessidades de outras 

formas: apostando no vínculo afetivo; melhorando a estrutura física; diversificando as 

atividades; criando modos de avaliação mais condizentes com o tempo de cada aluno, muito 

distinto devido às diferenças de trajetórias (escolares e de vida). Outros, no entanto, 
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  Conteúdos sem os quais a nova ―matéria‖ não poderá ser bem entendida pelo aluno.  
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reforçavam o olhar estereotipado do ―aluno pobre‖: violento  sujo e com baixa capacidade 

cognitiva, que pouco se pode fazer.  

Apesar de muitas vezes reproduzir tal olhar, a coordenadora pedagógica (CP) da 

Unidade levantava importantes questionamentos junto aos professores ao afirmar, 

constantemente, que ao invés de ser mais um lugar onde é difícil estar, a escola precisava se 

configurar como um espaço de refúgio para os alunos. Procurando levantar questões que 

pudessem ser problematizadas de forma coletiva nos centros de estudos, certa vez a CP 

conduziu uma dinâmica de grupo ao final de um Conselho de Classe (COC) na qual os 

professores puderam escrever críticas ou sugestões para se pensar na prática escolar, 

advertindo que esta compreendia a ação de todos os sujeitos ali presentes.  

O resultado dessa iniciativa mostrou a diversidade de olhares, implicações e 

estratégias que compunham aquelas práticas. Um professor, em contrariedade a tal 

multiplicidade  sinalizou a necessidade de se construir uma ―maior articulação consensual 

entre o corpo docente‖ (Professor 1). 

Das quatorze avaliações recebidas, oito apontavam o reforço da disciplina e o apelo ao 

controle como fundamentais à organização escolar: 

 
Professor 2: Que os alunos indisciplinados só entrem na presença dos pais, caso 

contrário, voltam para casa;  

Professor 3: Disciplina + higiene + família;  

Professor 4: Mais disciplina para os alunos;  

Professor 5: Organização da entrada, cobrança do uniforme, cobrança em relação a 

indisciplina e horário de entrada;  

Professor 6: O grande problema da escola é o comportamento social dos alunos e 

famílias. Deve se ter a imposição de regras: colocar em prática o regimento; ter 

porteiro e roleta de controle na entrada, alunos indisciplinados e reincidentes devem 

ter consequências, não receber alunos de outras escolas ao longo do ano sem saber 

os motivos de tal transferência;           

Professor 7: Mais controle no refeitório; 

Professor 8: Ter alguém da direção na entrada impondo limites e trancando o portão 

às 08:15 hs.;  

Professor 9: Convocar os pais e apresentar o regimento escolar. Colocar o regimento 

em prática. Regras e limites na escola (Diário de Campo, maio de 2011).  

 

A crença de que muitos alunos sofriam de traumas que inibiam o aproveitamento 

escolar, apesar de ser bem recorrente nas demandas apresentadas a nós pelos docentes, estava 

contida em apenas uma avaliação, que sugeria um trabalho clínico dentro da escola: 

 
Professor 10: Foco no currículo da escola, ou seja, no conteúdo do semestre. Tendo 

os projetos apenas como apoio pedagógico. Presença de um psicopedagogo ou 

psicólogo clínico para dar um suporte (Diário de Campo, maio de 2011) 
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A diferença teve lugar em quatro das avaliações, nas quais o desejo pelo investimento 

na expressão de afeto e na construção de vínculos entre os indivíduos foi tomado enquanto 

prioridade:  

 
Professor 11: Dar um tempo maior para as crianças falarem de si. Procurar 

dinâmicas que ajudem as crianças a transformarem suas emoções em palavras e 

desenhos. Elas precisam disso; 

Professor 12: Um sonho possível seria transformar a escola em um ambiente 

acolhedor em que todos gostem de estar aqui e apreciem a presença do outro; 

Professor 13: Almoço e bingo para os pais e jogos para os alunos;  

Professor 14: Cativar os alunos com mais amor (Diário de Campo, maio de 2011).  

 

Ao contrário dos discursos que apareciam como dominantes naquele espaço e  que 

encontravam nas proposições políticas da Secretaria de Educação e na fundamentação 

científica de alguns projetos, meios expressivos de produção/ reprodução da concepção de 

culpabilização de alunos e famílias tipificados como ―problemáticos‖  este grupo de 

professores priorizava o questionamento das condições sobre as quais as relações eram 

produzidas.  

Neste sentido, ao mesmo tempo em que as práticas da Roca de Tear demonstram as 

formas pelas quais a política institucionalizada se materializa no cotidiano, perceptíveis pelo 

reforço de determinadas verdades sobre o aluno ―fracassado‖ e a vida de famílias pobres, 

algumas ações tornam visíveis os processos que escapam, indicando que também circulam 

nesse chão movimentos de autonomia e liberdade.  

Este é, pois, um panorama que nos mostra, como sinaliza Linhares (2004), que as 

experiências constituintes não se encontram sob um tipo de redoma que as separam do que já 

está instituído. Cada um desses movimentos busca se expandir ora pela afirmação de 

processos criadores, ora pela incorporação do que ainda está se processando.  

Para que se possa superar a descrença que dia a dia se anuncia contra a afirmação de 

outras possibilidades para a educação, faz-se necessário considerar que as experiências 

instituintes estão ―sempre em devir, pisando em um terreno movediço, sem certezas e 

comprovações da história, mas enfrentando e infiltrando-se nas tramas instituídas, para 

aproveitar frestas e contradições e  assim  afirmar a outridade‖ (LINHARES, 2004, p. 9).   

Em um momento de discussão sobre a matrícula de dois irmãos transferidos de outra 

escola e narrados como ―problemáticos‖, prática comum que o grupo de professores apontava 

como causa do baixo índice da Unidade, duas docentes defenderam que o problema não era a 

escola receber estes alunos, mas não ter condições de atendê-los em suas necessidades. ―Vocês 
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estão invertendo o sentido das coisas‖ (Diário de campo  ano de 2009)  afirmou uma delas, 

diante da recusa de seus colegas em garantir o acesso dos alunos naquela escola. 

A chegada dos irmãos em um momento em que os professores estavam reunidos em 

centro de estudos propiciou uma análise coletiva pouco comum na escola. A realidade 

sinalizava a discrepância entre as exigências de melhoria do IDEB e a precariedade das 

condições em que se encontrava a Unidade. 

Um dos meninos, aos oito anos de idade, dispunha de um laudo médico que apontava 

a existência de um transtorno de aprendizagem  o que demandava apoio escolar ―especial‖ 

não existente na escola
94

. O outro irmão chegara ao sétimo ano sem ter completado seu 

processo de alfabetização, apenas escrevia o nome, reconhecia algumas letras e produzia 

palavras, não conseguindo formar frases inteiras.  

Por estas dificuldades, a antiga escola o encaminhou com o relato de que, sem 

conseguir acompanhar as aulas, ele se dedicava a não deixá-las acontecer, atrapalhando a 

dinâmica escolar, ameaçando os colegas e desafiando os professores. Segundo a mãe, graças à 

política de aprovação automática, seu filho jamais teria ficado retido de série, mas também 

nunca o vira progredindo na escola.  

Transferido pela terceira vez em dois anos, ele fora inserido em uma turma com outros 

38 alunos onde seria avaliado e exigido da mesma forma, sem a consideração de suas 

particularidades. Essa realidade complexa tem espaço nos índices? Uma vez percebidas 

enquanto entraves para a melhoria da qualidade da educação, as condições estruturais que não 

favorecem o trabalho escolar são solucionadas? Enquanto procuramos os culpados pelos 

baixos índices, não deixamos invisível essa realidade que violenta cotidianamente os 

indivíduos que compõem o espaço escolar? Esta não seria uma violência impetrada pelo 

próprio currículo? O discurso da individualização dos problemas era a todo tempo contrastado 

pelas dificuldades concretas que a escola vivenciava.  

A turma do sétimo ano, na qual um dos novos alunos foi inserido, foi apontada pelos 

professores como uma das turmas que deveriam ser foco do nosso trabalho por ser numerosa 

demais, concentrar alunos com importantes defasagens no ensino e uma naturalização de certa 

agressividade entre eles.  

                                                 
94

  Alunos considerados com certas ―necessidades especiais‖ são encaminhados às salas de recurso  não 

disponíveis em todas as Unidades Escolares. Para tal inserção, exige-se a comprovação da necessidade por um 

laudo médico, a despeito da avaliação do professor e seu desejo de dispor deste suporte. É comum a matrícula 

de um aluno em uma escola e sua inserção na sala de recursos de outra. No caso da Roca de Tear, a sala de 

recursos mais próxima se localizava no bairro vizinho, não muito acessível e facilitador da logística do 

acompanhamento pela família.    
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Eu e minha colega de trabalho estávamos nessa escola pelo segundo ano. A demanda 

que ali gritava diariamente era relacionada aos ―alunos-problema‖. A expectativa que essa 

equipe produz quando chega à escola oferecendo um ―apoio‖ às suas dificuldades é  na 

maioria das vezes, individualizante. Produzir outros lugares é um processo que parece 

interminável.  

Na tentativa de esvaziar os encaminhamentos individuais que eram comuns, nossa 

proposta era sempre direcionada a questões mais coletivas. Depois de um ano, vimos que 

éramos apontadas como aqueles que não atendiam as necessidades da escola. Começamos a 

pensar mais sobre isso. Como poderíamos oferecer um apoio
95

 que se distanciava da demanda 

individualizante que a nós era endereçada sem que este fosse percebido como um não 

trabalho?  

Aceitar aquelas demandas insistentes poderia fortalecer modos de ser da educação que 

desejávamos mudar. Não nos considerávamos os agentes dessa mudança, mas estar ali 

estranhando esses movimentos e provocando um diálogo que aponta a possibilidade de outros 

modos de fazer estava em consonância com nosso desejo. Essa era a ―missão‖ do trabalho 

institucional que propúnhamos.  

Na turma de sétimo ano (antiga sexta série) encaminhada a nós, estavam agrupados 

uma parte desses alunos que perambulavam pela escola e sempre se envolviam em conflitos 

diversos. Conforme a discussão gerada no centro de estudos sobre a inserção dos dois irmãos, 

já eram cristalizadas as afirmações de que grande parte dos ―alunos-problema‖ era 

proveniente de outras unidades, devido a uma prática que diz não expulsar  mas ―convida‖ a 

se retirar.  

Com um dos mais baixos IDEBs da rede
96

, os funcionários dessa escola, alguns 

tomando os irmãos como exemplo, justificavam os baixos índices de qualidade afirmando que 

a maioria dos alunos já chegava ali com grandes defasagens e problemas de comportamento, 

existindo poucas perspectivas de ―recuperá-los‖ com a estrutura que a escola dispunha. 

Outros apontavam que era preciso considerar que sempre há o que fazer, por mais difíceis que 

fossem as condições.   

                                                 
95

  Entendíamos este apoio como uma forma de escuta, acolhimento das dificuldades, promoção de diálogo, troca 

de olhares e fomento de questionamentos diversos. 

 
96

 Na escala de zero a dez estipulada pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, a escola estava 

avaliada em 1.8. A inserção de tantos projetos (33 no total) era percebida pela gestão como uma ―força tarefa‖ 

em prol da melhoria do ensino naquela unidade escolar, apesar dos professores denunciarem a todo instante 

que grande parte dos projetos não atendia as reais necessidades da escola.    
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O lugar de ―receptora‖ das ―sobras‖ da rede  ou seja  dos alunos que as outras 

unidades encaminhavam devido a diferentes problemas produzidos, era assumido com forte ar 

de naturalização. Neste âmbito, a concepção de que os problemas da escola eram produzidos 

por agentes externos a ela – seja a Unidade de procedência do aluno, ou mesmo as condições 

sociais ou a estrutura familiar deste – dificultava o processo de implicação nas questões 

apresentadas. Era como se ―alguém‖ tivesse criado o problema e fosse necessário que 

―alguém‖ pudesse resolvê-lo.  

Nosso lugar de ―especialista‖ – que todos valorizavam por acreditarem que 

contínhamos algumas respostas – foi, por nós, substituído pelo lugar do não conhecimento, do 

estranhamento diante daquilo que não faz parte do nosso domínio de saber: a pedagogia. Com 

uma interrogação estampada nos rostos, começamos a problematizar a respeito das estratégias 

pedagógicas que a escola tinha se utilizado diante de um cenário tão preocupante: meninos 

entre 15 e 17 anos, no sétimo ano do ensino fundamental ainda não alfabetizados ou, como 

diziam, semianalfabetos.  

Numa decisão arriscada, traçamos como estratégia aceitar a demanda que vinha dos 

professores e propomos um trabalho com estes alunos ―sobrantes‖ 
97

. Muitos deles não 

permaneciam por muito tempo nas salas de aula, ficando grande parte da jornada escolar 

pelos corredores. No decorrer do trabalho, nos aproximamos dos professores a fim de 

compreender essa rotina diferenciada. A mesma resposta sempre se repetia: eles não sabem ler 

direito, não acompanham a turma e sem ter o que fazer, começam a brincar, perturbar, 

tumultuar a aula, até serem postos para fora. 

  Após a promoção de um estudo sobre a trajetória escolar destes meninos –  nos 

perguntando de onde vieram, quais as necessidades que apontavam e que lugar ocupavam nas 

preocupações da escola – foi possível uma maior aproximação com os professores e o 

fomento, junto a eles, de algumas indagações sobre o que traziam de informações sobre os 

alunos. 

Este movimento, somado às questões que surgiam nas atividades em grupo com os 

alunos - nas quais realizamos dinâmicas que propunham uma abertura de espaços de escuta, 

em que foram se produzindo discussões sobre sexualidade, violência urbana, relações 

escolares, dentre outros temas - além dos atendimentos aos seus familiares, propiciou a 

                                                 
97

 Uma professora assim os definiu, explicando que naquele universo, onde as salas de aula se encontravam 

lotadas e os alunos apresentavam importantes defasagens, os que não conseguiam acompanhar o ritmo da 

turma iam sobrando, o que provocava desinteresse e descrédito na escola.    
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problematização, na escola, de verdades desconhecidas: ao contrário do que se afirmava, oito 

dos doze alunos encaminhados estavam na escola desde o ensino infantil.  

A opção de promover um constante estranhamento destas verdades que de tão 

repetidas foram se enrijecendo, estabelecendo e naturalizando realidades dadas – os 

problemas da escola são produzidos por agentes externos à ela - foi um processo que não se 

deu sem resistências. Os alunos passaram ali toda a sua trajetória escolar. Ali também 

produziram as dificuldades em que se encontram hoje.  

A ideia de que a escola aceitava alunos que já chegavam ao 7o ano semianalfabetos, 

transferidos de outros lugares que deles querem se livrar, não se sustentava mais. Mesmo 

assim, permanecia forte a concepção de atribuir tal questão a fatores sociais, comportamentais 

e até biológicos.   

O estudo de Patto (1988  p. 341) aponta ―as maneiras através das quais este 

preconceito se faz presente na vida da escola‖ situando tais evidências no âmbito de um 

―caminho possível para o esclarecimento do processo de produção do fracasso escolar‖. Além 

dos aspectos sociais, o malogro escolar foi por muito tempo explicado – e vem sendo cada 

vez mais retomado - por um discurso biológico, que o relaciona a fatores genéticos, raciais ou 

hereditários, sobretudo das parcelas mais empobrecidas da população.   

Coimbra (1996) demonstrou que já no período imperial no Brasil os discursos que 

pretendem identificar a pobreza com base em princípios de inferioridade foram sendo 

revelados, aparecendo nos documentos oficiais e nas teorias científicas da época. Quando a 

então esposa de D. Pedro I, Dona Leopoldina, comunica-se com seus familiares de Portugal 

em 1824, descreve bem como as elites brasileiras enxergavam a pobreza carioca: 

 

O Rio é um lugar imundo, temos que tratar de sair daqui no verão (...). Os pobres se 

exterminam a si mesmos, contagiam-se uns aos outros nos cortiços. Os alforriados 

deixaram de ser pobres excluídos para ser os pobres perigosos. (KAISER, 1997 

apud COIMBRA, 1996, p. 4). 

 

Com base em ideais eugênicos
98

, as teorias racistas defendiam que a base da origem 

dos perigos sociais seriam as misturas raciais, responsáveis pela produção de enfermidades 

físicas e morais. O movimento eugênico pregava a esterilização dos considerados 

                                                 
98

 A eugenia foi um termo cunhado por Francis Galton, em 1883. O autor inglês era primo de Charles Darwin e 

foi influenciado por sua obra, A Origem das Espécies, quando então pensou na melhora de uma determinada 

espécie através da seleção artificial (seleção e adaptação de seres vivos com o objetivo de realçar determinadas 

características). Cf. CONT DEL, Valdeir. Francis Galton: eugenia e hereditariedade. Scientia e Studia, v. 6, 

n.2. São Paulo, apr/jun, 2008. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/esp%252525c3%252525a9cie
http://pt.wikipedia.org/wiki/sele%252525c3%252525a7%252525c3%252525a3o_artificial
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degenerados, como forma de profilaxia dos males sociais. Deveriam ser exterminados, nesta 

perspectiva, os pobres que não constituíam mão de obra para o mercado capitalista.  

Na trilha dessas teorias, surge no Brasil – entre o final do século XIX e o início do 

século XX – o movimento higienista, que ganhou força, sobretudo na década de 1920, com a 

criação da Liga Brasileira de Higiene Mental. O movimento se colocou contra a maior parte 

da população brasileira – negros e mestiços – pregando ideias de ―saneamento moral‖ 

(COIMBRA, 1996). A degradação moral era associada à pobreza e entendida como uma 

ameaça a toda a sociedade.  

Pensando em como esta realidade se expressa na política educacional e a fim de  

caracterizar o discurso oficial sobre o fracasso escolar, Patto (1988, 2006) promoveu uma 

análise da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, que por ser uma publicação do INEP-

MEC, contém as principais ideias de importantes intelectuais e técnicos atuantes na política 

educacional sobre o fracasso escolar e suas causas.  

Destacando as incoerências presentes em tal discurso, chamado pela autora de 

fraturado
99

, Patto faz referência às teses de Cardoso, pondo em relevância a maneira como as 

classes empobrecidas são retratadas também no âmbito educacional: 

 

crescendo e desenvolvendo-se sob tal ação negativa, [as crianças] desinteressam-se 

do trabalho escolar, dão-lhe pouco valor, não crêem em sua eficácia. Têm os heróis 

do morro que, tocando violão, embriagando-se, dormindo durante o dia, em 

constante malandragem à noite, vivem uma vida sem normas, sem direção. 

(CARDOSO, 1949 apud PATTO, 1988, p. 74). 

 

Estas abordagens guardam forte relação com os ideais do movimento higienista 

destacado por Coimbra (2006). Ainda hoje, a estigmatização da população mais empobrecida 

permanece impregnando toda a prática escolar ―desde as discussões referentes à política 

educacional até a relação diária de professores com seus alunos‖ (PATTO, 1996, p. 27). 

Persiste ainda uma tendência em atribuir o fracasso escolar a certa ―deficiência‖ do aluno  

sobretudo àqueles oriundos de regiões pobres, que vivem alguma situação de privação ou 

violência. 

Ao fazer alusão à tese de Aranha, Patto afirma que a incorporação sem questionamento 

de meias verdades baseadas em um saber pedagógico vago, está no cerne dos desacertos 

                                                 
99

 A autora sinaliza uma contradição contida em tais discursos, uma vez que por um lado, denunciam a situação 

da escola elementar no país a partir de críticas aos métodos e estrutura educacional e, por outro, analisam os 

problemas da escola sob o ponto de vista dos aspectos externos a ela, localizados no aluno e seu ambiente 

familiar e cultural. 
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cometidos pela educação. A forte desvalorização da clientela escolar e o preconceito sobre ela 

estão, pois, entre as principais ideias acriticamente incorporadas citadas pela autora.  

As proposições em torno das Escolas do Amanhã nos indicam que este ideário tem 

sido, em grande medida, estruturante de práticas e de processos que atravessam a educação 

carioca, desde sua concepção política até as relações cotidianas da escola, ao atribuírem a 

violência e a periculosidade como uma prática comum dos pobres.  

Esse pensamento incita a multiplicação de intervenções, que se diversificam entre a 

inferiorização – a capacidade limitada, fruto de bloqueios traumáticos ou mesmo condições 

biológicas precárias; e a criminalização – afirmação de uma predisposição ao desvio, à 

violência – da pobreza.  

Este panorama é reforçado ainda mais pela atual procura desenfreada pelo 

cumprimento de metas, na medida em que tem conduzido a uma busca de teorias que 

expliquem o baixo rendimento das escolas e, com base nelas, proposições de meios quase 

sempre milagrosos para a superação das questões verificadas. 

Na esteira do que vem sendo estabelecido pela gestão do prefeito Eduardo Paes no que 

se refere a suas opções políticas mais gerais, a atuação do Rio de Janeiro no âmbito 

educacional revela traços de uma gestão altamente vinculada a uma antiga concepção de 

pobreza e forma de atuação nesta esfera. Esta tem sido uma marca forte da política municipal, 

que vem afirmando determinadas estratégias políticas para o governo das condutas.   

À retórica da garantia da qualidade do ensino soma-se a da garantia da paz e da 

segurança, o que vem possibilitando à política educacional carioca uma diversificação de 

estratégias para o governo da vida. 

 

 

5.2 Ponto: educação para a paz? 

 

 

Todo mundo fala sobre a paz, mas ninguém educa para a paz. Pessoas 

são treinadas para a competição, e a competição é o começo de uma 

guerra. 

Paul Lipnizky 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/paul_lipnizky/
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 Sob o título ―Escola Violenta‖  um canal midiático noticia: ―alunos são principais 

agressores e também maiores vítimas da violência nas escolas. Pesquisa encomendada pela 

Apeoesp mostra que briga entre alunos é o caso mais comum, mas professores também 

sofrem com agressão verbal‖. Segundo a reportagem  ―as brigas entre alunos são os casos de 

violência mais comuns presenciados pelos professores no ano passado, sendo apontadas por 

72% dos entrevistados. As ameaças entre alunos foram testemunhadas por 57% dos 

professores‖
100

. 

Em Manaus, antes das transformações ocorridas em uma escola específica, se dizia: 

―os alunos só saíam para o intervalo com a mochila nas costas, por medo de serem roubados 

pelos próprios colegas. Nos banheiros, vasos entupidos com o descarte das carteiras de 

dinheiro furtadas. Brigas no pátio, armas brancas circulando e uso de drogas completavam o 

cenário‖
101

. 

No Rio, os relatos são próximos:  

 

O grupo sacode as grades de ferro, lança bombas (tipo cabeça-de-negro) nos 

corredores, que explodem e estremecem as paredes do prédio. Grita, simulando 

uivos de animais, xinga e faz ameaças a quem ousa entrar na sua frente. Parece 

rebelião em um presídio, mas são atos de alunos rebeldes, relatados por professores 

de ensino médio e fundamental em um detalhado dossiê sobre violência nas 

escolas
102

. 

 

Apesar de inscritas em contextos específicos, as diferentes cenas de violência nas 

escolas narradas por canais midiáticos apontam sempre para as mesmas soluções, que variam 

entre medidas mais duras, como condução do estudante à polícia
103

, bem como outras de 

cunho mais ―participativo‖  que visam envolver os indivíduos em uma forma de ativismo 

modelado pelo discurso da paz. 

Com tal cenário, o binômio violência-paz vem sendo cada vez mais instituído na atual 

conjuntura pedagógica, em que o afrontamento à ordem estabelecida, impulsionado por fortes 

recusas às políticas instituídas, tem sido caracterizado como problema jurídico ou de polícia. 

                                                 
100

 Disponível em: http://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2013/05/pesquisa-sobre-violencia-nas-escolas-

mostra-que-alunos-sao-principais-agressores-em-sao-paulo. Acesso em: 16/11/2015. 

 
101

 Disponível em: http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/escolas-buscam-formas-de-educar-em-meio-

cotidiano-de-violencia-16579542. Acesso em: 16/11/2015. 

 
102

 Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2010/07/professores-relatam-casos-de-violencia-

de-alunos-em-escolas-do-rio.html. Acesso em: 16/11/2015. 

 
103

 Tal como acontece na escola de Manaus citada e também nos Estados de Minas Gerais, Goiás e Bahia. C.f: 

http://revistaescolapublica.com.br/textos/0/governos-entregam-escolas-publicas-a-pm-362287-1.asp. Acesso 

em 14 de dezembro de 2015. 

http://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2013/05/pesquisa-sobre-violencia-nas-escolas-mostra-que-alunos-sao-principais-agressores-em-sao-paulo
http://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2013/05/pesquisa-sobre-violencia-nas-escolas-mostra-que-alunos-sao-principais-agressores-em-sao-paulo
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/escolas-buscam-formas-de-educar-em-meio-cotidiano-de-violencia-16579542
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/escolas-buscam-formas-de-educar-em-meio-cotidiano-de-violencia-16579542
http://revistaescolapublica.com.br/textos/0/governos-entregam-escolas-publicas-a-pm-362287-1.asp
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As práticas escolares vêm respaldando determinados modos de ver e de falar, que lidam com 

as variadas tensões produzidas pelos sujeitos em ação na escola como uma questão de 

ausência de normas e limites.    

Em abril de 2011, este panorama, já anteriormente em curso, aprofunda-se. À época, 

um ex- aluno de 23 anos adentrou sua antiga escola, localizada na zona oeste do Rio, se 

dirigindo à secretaria com vistas a solicitar seu histórico escolar. De posse do documento, foi 

até a sala de leitura, alegando o desejo de rever uma ex-professora. Pouco tempo depois, 12 

pessoas seriam mortas e uma grande comoção nacional instaurar-se-ia em torno daquela 

manhã de quinta feira. 

O ocorrido na Escola Municipal Tasso da Silveira, no bairro de Realengo, abriu espaço 

para um maior clamor por medidas de segurança nas escolas; seja de cunho preventivo 

(desarmamento da população), seja de cunho diretamente punitivo, na direção da construção 

de uma escola de segurança máxima104. Desse momento em diante, reforçaram-se os 

processos de subjetivação que associam escola e medo, bem como indisciplina e violência.  

Conceitos e legislações foram criados ou fortalecidos na tentativa de compreender e 

intervir nas manifestações de violência na escola, em nome da segurança e da paz de todos. 

Os professores passaram a ser cada vez mais convocados a identificar tendências violentas 

nos alunos, tornando a escola um palco privilegiado para intervenções de vigilância e de 

governo das minúcias.  

O convívio democrático passou a ser pensado mais enquanto necessidade de tornar as 

crianças e os jovens seres obedientes, pacíficos e resignados. Não que tal ideia já não 

estivesse presente antes do ocorrido, mas a partir dele pode ser potencializada, ganhando certa 

legitimidade social. Ampliaram-se os dispositivos de monitoramento e controle nas escolas – 

do reforço das grades e cadeados, à instalação de câmeras.  

O Regimento Básico Escolar do Ensino Fundamental, criado ainda em 2010 pela 

Resolução SME Nº 1074, ganhou maior visibilidade. Ao mesmo tempo em que tal 

instrumento aparecia como possibilidade de restaurar uma ordem perdida, as exigências para 

que sua aplicação fosse mais rigorosa também se multiplicavam. 

Com o princípio de resgatar o valor social do professor, o Regimento foi criado, nas 

palavras da secretária de educação do Rio  para ―nortear o comportamento dos alunos  [...] 

                                                 
104

 AQUINO. Júlio Groppa (2011). In: http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,escola-de-seguranca-

maxima,704043,0.htm. 

http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,escola-de-seguranca-maxima,704043,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,escola-de-seguranca-maxima,704043,0.htm
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resgata[ndo] a autoridade do professor e faz[endo] com que os alunos passem a respeitá-lo 

mais‖
105

.  

Aclamado pela maior parte dos educadores, o Regimento se coloca como um 

estabelecimento de ―regras essenciais de disciplina e convivência nas unidades escolares‖ 

(SME, 2010, p. 02), constituindo-se como ―um conjunto de condutas e deveres‖ cujo objetivo 

é ―estabelecer uma cultura de paz nas escolas‖ (SME, 2010, p. 02).  

Com um apelo à ―importância da aplicação das regras‖  o regimento oficializa práticas 

punitivas que atuam em nome do ―direito de aprender‖. Há, pois, um campo de possibilidades 

socialmente construído para emergência de tais concepções ou se trata apenas de uma política 

de governo?   

As medidas adotadas para garantir ―o bom funcionamento das atividades pedagógicas‖ 

e ―construir um ambiente democrático onde todos possam ter seus direitos assegurados‖  

preveem
106

 em caso de descumprimento dos deveres que se colocam no âmbito do exercício 

diário de cidadania: 

 Advertência e repreensão verbal; 

 Advertência e repreensão por escrito; 

 Comunicação da ocorrência, por escrito, aos pais; 

 Convocação do responsável, por escrito, para comparecer à escola e tomar ciência dos 

fatos com registro em ata; 

 Afastamento do aluno das atividades pedagógicas em caso do não comparecimento do 

responsável, dentro do prazo estipulado. O parágrafo estabelece ainda que o aluno 

deve permanecer no espaço escolar, até que seu responsável compareça à Unidade 

Escolar para tomar ciência das advertências anteriores e das devidas providências. 

 

Em casos de maior gravidade, ou de reincidência, as seguintes medidas podem ser 

adotadas: 

 Troca de turma; 

 Troca de turno; 

 Transferência entre escolas da Rede Pública Municipal; 

 Encaminhamento, através de instrumentos legais, aos órgãos competentes. 

                                                 
105

 Reportagem publicada no sítio eletrônico da Secretaria Municipal de Educação do Rio em abril de 2010, por 

Joana Martins. Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?id=693768. Acesso em 

13/12/2013.   
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 Conforme estabelece o artigo 24 da RESOLUÇÃO SME Nº 1074 , DE 14 DE ABRIL DE 2010. 

http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?id=693768
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Ao atrelar a construção da cultura de paz ao cumprimento das normas e dos estatutos 

vigentes, as sanções ―pedagógicas‖ previstas pela Secretaria de Educação se utilizam do 

artigo 116 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)  para afirmar que ―os danos 

causados por alunos ao patrimônio escolar ou a terceiros, dentro da Unidade Escolar, serão 

passíveis de reparação [...] independente da aplicação de medidas educativas‖ (SME, 2010, 

art. 24, § 3.º).  

O artigo 116 do ECA  se refere, no entanto, a um tipo de medida socioeducativa que, 

atrelada à ocorrência de ato infracional, apenas pode ser definida por autoridade judicial
107

. 

Fazendo um uso equivocado do previsto no ECA, além de confundir sua atuação com o 

campo jurídico, a SME julga e sentencia, generalizando para todos os alunos da rede – 

crianças e adolescentes – um tipo de medida reservada apenas a esses últimos. Desta forma, 

descaracteriza ainda outro importante aspecto estabelecido pela lei: o de considerar a 

possibilidade que cada um tem de cumprir a medida, levando em consideração, ainda, as 

circunstâncias e a gravidade do ato.  

A norma que se diz educativa e construtora da cultura de paz inverte a noção de 

proteção estabelecida pelo ECA  tomando como infração qualquer ―dano causado‖ no 

ambiente escolar, uma vez que não os especifica. Isso possibilita que os atos de indisciplina 

sejam considerados danosos e, assim, igualados a atos infracionais, criminalizando 

comportamentos e reforçando a indexação nas crianças e adolescentes de noções como 

criminosos, perigosos ou desviantes em potencial.   

Nessa direção, o cotidiano das escolas tem sido cada vez mais tomado não só por 

discursos jurídicos, mas também pela própria extensão da atuação das forças policiais e 

judiciais. No mesmo ano da publicação do Regimento Escolar, foi aberto, pela 1ª Promotoria 

de Justiça e Tutela Coletiva de Proteção à educação da Capital/ MPRJ, um inquérito civil cujo 

objetivo era ―acompanhar a atuação do poder público e as políticas desenvolvidas para 

minimizar, prevenir e solucionar os problemas e situações de violência dentro das unidades 

escolares‖ (informação verbal)
108

. 

                                                 
107

 O artigo 116 trata de uma das medidas socioeducativas atribuídas por autoridade judicial a adolescentes que 

cometem ato infracional. O disposto no ECA estabelece: ―Em se tratando de ato infracional com reflexos 

patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o 

ressarcimento do dano  ou  por outra forma  compense o prejuízo da vítima‖ (ECA  1990  artigo 116). 

 
108

 Fala proferida pela Promotora Daniele Medina Maia, na abertura do Encontro Estadual Ministério Público 

pela Paz nas escolas, realizado em 29 de novembro de 2013.  
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Esse inquérito culminou numa série de reuniões realizadas, no decorrer dos anos de 

2010 e 2013 entre diferentes órgãos como, por exemplo, o Ministério Público, a Secretaria 

Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, as Polícias Civil 

e Militar e a Guarda Municipal. O resultado deste movimento foi a elaboração de um termo 

de compromisso e de parceria entre estes, a fim de reunir esforços para a efetivação da cultura 

de paz nas escolas. 

Um dos elementos ressaltados pela Promotora de Justiça Daniele Medina Maia, na 

ocasião da assinatura do referido termo, em novembro de 2013, foi que o ambiente escolar 

seria de extrema importância para a própria qualidade do ensino e que qualquer desequilíbrio 

neste ambiente poderia gerar sérios prejuízos ao aprendizado das crianças e adolescentes. 

Advém daí, segundo a promotora, a necessidade de se fomentar uma cultura de paz. 

A promotora expôs ainda que nas reuniões que culminaram com a assinatura do termo, 

foram evidenciadas duas questões adversas: uma judicialização desnecessária dos atos de 

indisciplina que deveriam ser tratados no interior da unidade escolar, bem como uma 

desjudicialização de atos infracionais que deveriam ser encaminhados ao judiciário.  

Como esta distinção não estava evidente, a finalidade do termo de compromisso era a 

busca por  

 
alternativas para fixar de maneira mais clara o fluxo de informação de comunicação 

efetiva desses atos infracionais ao poder judiciário e também a identificação dos 

agentes envolvidos nesse processo para tratar de forma melhor essa questão 

(informação verbal, Encontro Estadual Ministério Público pela Paz nas escolas, 

novembro de 2013).   

 

A necessidade de ―punir melhor‖ teria se sobreposto à busca por uma ―cultura de 

paz‖? Já na 1ª cláusula que trata do objeto do Termo de Parceria assinado, logo após o título 

―Paz nas Escolas‖ lê-se:  

 

O presente termo de parceria visa a estabelecer procedimento operacional para 

atuação conjunta do Ministério Público, Secretaria Municipal de Educação, 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Polícia Civil, Polícia Militar e 

Guarda Municipal, nos casos de prática de ato infracional por adolescentes dentro da 

rede municipal de ensino (Termo de Parceria, 2013, cláusula 1).   

 

As medidas a serem adotadas pela escola são esclarecidas no termo, sendo algumas 

delas: a priorização de soluções em âmbito escolar para os casos menos graves; e para os mais 

graves, a realização de registro de ocorrência junto à Delegacia de Polícia e o 
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encaminhamento, por este órgão, ao Ministério Público
109

, que procederá a oitiva informal do 

adolescente. Sendo o ato infracional cometido por crianças, o termo orienta o direcionamento 

dessas ao Conselho Tutelar, juntamente com informações básicas existentes nos registros 

escolares
110

.  

No que concerne à atuação da educação, o termo remonta a Resolução n. 1074 de 

14/04/2010, que trata do Regimento Escolar a fim de esclarecer as medidas – já estabelecidas 

por este instrumento – a serem adotadas pelos diretores na ocorrência de ato infracional ou 

indisciplina. Neste caso, o documento estipula ainda que os Conselhos Escola-Comunidade e 

os responsáveis pelos alunos devem ser comunicados.  

Com o objetivo de facilitar o entendimento e a aplicação do termo, o Ministério 

Público, em parceria com a Secretaria de Educação, formulou um documento contendo 

orientações de forma a facilitar o entendimento e a aplicação do termo de parceria. Este 

documento pretendeu distinguir ato infracional da indisciplina  afirmando que ―o ato 

infracional praticado na escola é um ato de indisciplina, mas que nem todo ato de indisciplina 

é um ato infracional‖ (ORIENTAÇÕES PAZ NAS ESCOLAS, 2012, p.1).  

Ao mesmo tempo, o documento apontou situações corriqueiras do cotidiano, em 

grande medida produzidas por tensões próprias da convivência diária nas escolas, como atos 

infracionais análogos aos crimes contra a honra:  

 

Calúnia é imputar a alguém fato definido como crime. Por exemplo: ‗João matou 

Maria‘, ‗Pedro roubou a carteira de Joana‘. 

Difamação consiste na imputação a alguém de fato ofensivo à reputação. Por 

exemplo: ‗João está devendo aos comerciantes da cidade‘. Na difamação há 

descrição de um fato.  

A injúria, por sua vez, configura-se com a ofensa à dignidade de alguém. Por 

exemplo: ‗João, você é um caloteiro‘. Na injúria não há descrição de um fato, mas 

de uma qualidade negativa (ORIENTAÇÕES PAZ NAS ESCOLAS, 2012, p. 10).   
 

Com base na lei de contravenções penais, outras situações são apontadas como atos 

infracionais pelo documento: ameaça por palavra, por gesto ou por escrito que provoque 

medo e intimidação na vítima e perturbação da tranquilidade e do sossego, incluindo a 

perturbação do trabalho alheio com gritaria e algazarra.  

                                                 
109

 O Termo estipula que o Ministério Público se compromete a receber diretamente os autores de ato infracional 

às quartas-feiras, das 15 às 17 horas, sendo facultada a presença de um representante da escola. 

 
110

 O termo estabelece ainda que ―deverão ser registrados na unidade escolar os atos infracionais encaminhados à 

Delegacia de Polícia, contendo resumo dos fatos, dia, hora, local, nome das vítimas com qualificação, bem 

como daqueles que tenham presenciado ou confirmado o ato, além da qualificação completa do adolescente e 

de seus responsáveis, observada a obrigatoriedade das escolas, das Coordenadorias Regionais de Educação e 

da própria Secretaria Municipal de Educação quanto ao fornecimento dos dados qualificativos dos alunos 

envolvidos no fato quando requisitados pela Autoridade Policial‖. (Termo de Parceria  cláusula 6). 
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Apesar de se dirigir, exclusivamente, à identificação e ao encaminhamento da prática 

de ato infracional – criminalizando comportamentos presentes em qualquer espaço ocupado 

por crianças a exemplo da gritaria e algazarra –, o termo de parceria foi firmado novamente 

em seminário realizado em 29/11/2013. A chamada pública do documento apresentou como 

proposta a discussão de estratégias para o estabelecimento de uma cultura de paz nas escolas.  

Na ocasião, foi verificada a necessidade de ampliação da parceria entre os órgãos que 

haviam participando das reuniões  por meio da assinatura de um novo termo  uma vez que ―se 

verificou a necessidade de pequenos ajustes como também a inclusão de novos parceiros que 

já participavam desse fluxo e troca de informações‖ (informação verbal, Encontro Estadual 

Ministério Público pela Paz nas escolas, novembro de 2013).  Por novos parceiros, entende-se 

a anexação das forças de segurança e de ordem, como as polícias civil e militar e a guarda 

municipal.  

Os ajustes apresentados no seminário pela promotora dirigem-se à ―importância do 

fortalecimento do papel da unidade escolar, [...] fortalecendo o papel da própria instituição, 

[...] seu regimento interno, os códigos de comportamento internos que ela tem estabelecido e 

o seu próprio papel de educar‖ (informação verbal, Encontro Estadual Ministério Público pela 

Paz nas escolas, novembro de 2013).   

Os processos denominados de judicialização das práticas escolares têm sido, neste 

sentido, uma das marcas centrais da política educacional implementada pelo município do Rio 

de Janeiro. A lógica judicial é, assim, mais  acionada para garantir o cumprimento dos 

deveres, do que para zelar pelos direitos. Intervir em conflitos, manter a ordem, prevenir 

riscos e garantir segurança são aspectos que dominam o centro dos debates, obscurecendo a 

análise e o questionamento das formas de gestão, de avaliação, dos processos de trabalho da 

escola e dos efeitos produzidos por estes modos de fazer educação.    

Nessa lógica, multiplicam-se concepções ávidas por mais punição e penalização, sob o 

manto da defesa dos direitos. Singer (1998) atenta para o fato de que a própria discussão em 

torno dos direitos humanos tem sido marcada no debate mais geral por uma volúpia punitiva:  

 
a luta pela igualdade racial centraliza-se em torno da penalização da 

descriminalização; a luta pela igualdade sexual busca, além dessa mesma 

penalização, também a criminalização de um conjunto de práticas (...), luta-se pela 

penalização dos que poluem o ar, a terra e o mar: e, finalmente, o auge desse 

movimento acontece contra os pais que não colocam seus filhos na escola: podem ir 

para a cadeia (SINGER, 1998, p. 12).       

 

O movimento mundial por uma obsessão punitiva crescente, destacado pela autora, 

afirma discursos e práticas que concebem os direitos a partir da penalização, da punição e da 
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criminalização. A produção da insegurança e do medo exige cada vez mais um Estado capaz 

de punir com exemplaridade.  

A crença no efeito positivo da punição retoma as concepções de ―boa educação‖  que 

centradas na pedagogia moral e disciplinar, educam pelo castigo, governando as condutas e 

moldando as crianças à imagem dos adultos exemplares (PASSETTI, 2011). Esses 

mecanismos, fortemente presentes na política educacional carioca, instauram ―uma lógica de 

vida, desqualificando outras possibilidades de existência‖ (SCHEINVAR, 2012, p. 46). 

No tocante às relações escolares, recorre-se, cada vez mais, a aplicação das leis, a uma 

rigidez maior de suas normativas e a ampliação de sua produção. No entanto, qual o lugar 

para a autonomia pedagógica, tão reclamada pelos professores, quando o judiciário entra na 

cena escolar?  

O ativismo legal em torno da pretensa garantia de segurança esvazia os canais de 

sociabilidade, pois a crença de que a lei é suficiente para a resolução de diferentes conflitos 

impede que outros investimentos sejam priorizados no âmbito das relações, privilegiando, 

desta maneira, um apelo moral, em detrimento do pensamento e mobilização coletiva. Lei e 

ética se autoproduzem? Tal questão se coloca como fundamental para a reflexão sobre as 

possibilidades de produção de outros padrões  relacionais em que o afeto, a tolerância e o 

cuidado tenham lugar. 

Fruto deste ativismo legal no âmbito das escolas, a ideia de bullying aparece como 

uma nova conceituação, fechada em uma categorização universal que anula seus sentidos 

diversos. Arantes e Vaz (2012) citam uma nota do jornalista Ancelmo Gois esclarecendo que, 

em 2001, praticamente nenhum jornal de grande circulação havia mencionado a palavra 

bullying. Já, em 2011, até o mês de abril, a mesma palavra já havia sido pronunciada 100 

vezes apenas pelo jornal O Globo.  

 

O que não se menciona nestes debates é que, se uma criança é dita vítima de 

bullying na escola, provavelmente uma outra criança será identificada como sendo a 

agressora  recebendo o rótulo de ‗infratora‘  quando não ‗incorrigível‘ e ‗perigosa‘ 

(ARANTES; VAZ, 2012, p. 2).  

 

Cabe ressaltar o uso da imagem de uma infância ameaçada que impõe a outra criança a 

condição de ameaçadora, o que não corresponde aos próprios ideais de proteção proclamados 

pelo ECA. Assim, a ―negatividade do outro é realçada pela inocência e bondade de quem ele 

ameaça‖ (ARANTES; VAZ, 2012, p. 11). A noção de jovens perigosos, anormais, monstros e 

incorrigíveis é produzida na mesma proporção que suas vítimas potenciais, das quais um 

Estado supostamente protetor deve atuar, sob a forma geral da tutela.   



97 

 

As exigências de criminalização e de notificação do bullying se tornaram comuns não 

apenas nos discursos, mas também em projetos de leis e instâncias jurídicas. Posicionamentos 

como o do Ministro Marco Aurélio Mello que equiparou o bullying à prática de tortura, 

reforçam esta tendência criminalizante (MELLO, 2011 apud ARANTES; VAZ, 2012).       

Conforme destacaram Arantes e Vaz (2012), as propostas pela ampliação da 

capacidade punitiva das leis vão desde o rebaixamento da idade penal até a criação de novas 

infrações, como o Projeto de lei 267/11, de autoria da deputada Cida Borghetti (PP/PR). A 

proposta legislativa insere no ECA uma nova norma que visa estabelecer ―punição 

administrativa e/ou judicial aos alunos indisciplinados ou violentos‖
111

.  

O relator da Comissão de Seguridade Social da Câmara – deputado Mandetta –  evoca 

a busca pela qualidade do ensino, afirmando que as cenas de violência impetradas por alunos 

e seus pais contra professores estão na base das sérias causas que impedem a educação 

brasileira de se equiparar aos de países com altos índices de qualidade de desenvolvimento. A 

causa da baixa qualidade das escolas é atribuída a ações de sujeitos específicos.   

O mesmo relatório qualifica o ECA como um instrumento que ―apenas assegura 

direitos, sem determinar deveres, desrespeita(ndo) uma das regras básicas da educação, que é 

o conhecer dos limites  o respeito aos direitos dos outros‖ (BRASÍLIA, 2011, p. 2). O 

relatório define ainda o respeito aos professores enquanto algo que deve se impor por uma 

hierarquia, considerada um dos pilares que sustentam a educação.   

Na Comissão de Educação e Cultura, a relatora, deputada Professora Dorinha Seabra, 

acrescentou informações que dão às justificativas do Projeto de Lei estatuto de verdade; seja 

pela divulgação de dados do INEP/MEC em relação ao sofrimento emocional relatado por 

professores, ou pelas análises realizadas em uma dissertação de mestrado da UFMG a respeito 

dos ―traumas físicos e mentais dos educadores (ou da) deteriorização crescente da estrutura 

escolar‖ (BRASÍLIA, 2012, p. 2).  

A proposta, neste sentido, é qualificada como meritória, uma vez que pretende suprir 

lacunas importantes no texto do ECA, especialmente, a respeito da inexistência de um 

dispositivo disciplinar que crianças e adolescentes devem seguir na condição de estudantes. A 

escola é, assim, tomada como instituição capaz de afirmar o caráter pedagógico do ato de 

punir. 

                                                 
111

 Relatório da Comissão de Seguridade Social da Câmara, que aprovou por unanimidade e sem emendas as 

proposições da deputada Cida. Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra 

;jsessionid=1EA763E99D5080548E2ACCC73B68ECE4.node2?codteor=946213&filename=Parecer-CSSF-

01-12-2011. Acesso em: 10/02/2014. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra%20;jsessionid=1EA763E99D5080548E2ACCC73B68ECE4.node2?codteor=946213&filename=Parecer-CSSF-01-12-2011
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra%20;jsessionid=1EA763E99D5080548E2ACCC73B68ECE4.node2?codteor=946213&filename=Parecer-CSSF-01-12-2011
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra%20;jsessionid=1EA763E99D5080548E2ACCC73B68ECE4.node2?codteor=946213&filename=Parecer-CSSF-01-12-2011
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Tanto o regimento escolar da SME, que pretende resgatar a autoridade do professor, 

quanto o parecer do deputado Mandetta em relação ao projeto de lei 267 de 2011, que destaca 

o respeito pelos professores como um dos pilares base da educação e considera como um dos 

fatores mais prejudiciais da violência impetrada pelos alunos o abalo da estrutura hierárquica 

escolar, atribuem ao arcabouço jurídico-legal a construção de relações respeitosas entre as 

pessoas. Neste sentido, aquilo que os adultos, em sua posição hierarquicamente ―superior‖  

não conseguem produzir nas suas relações com as crianças, deve ser imposto a estas sob a 

forma de lei. 

A relação de idade é entendida enquanto uma construção social que a hierarquiza, 

situando os adultos no topo dessa divisão. Junto com outras formas de categorização das 

relações, como gênero, classe e raça, a delimitação das etapas da vida funcionaria tal qual 

uma relação de dominação, efeito também do modo como algumas culturas interpretam a 

imaturidade biológica da criança. 

O decorrer do século XX, quando a noção de infância se vinculava à ideia de objeto de 

intervenção, foi acompanhado por um crescimento de técnicas disciplinares, de regulações e 

práticas de sujeições dos corpos, na qual a escola desempenhou um papel fundamental de 

vigilância (DONZELOT, 1980). Predominante ainda hoje, esta ideia de infância enquanto 

objeto de controle celebra novas regulamentações normativas. 

O programa Paz nas Escolas exemplifica ainda o que Arantes e Vaz (2012, p. 1) 

sinalizam sobre a forma como se tem dado o debate social em torno da infância. Marcado por 

crescente pânico moral, a discussão culmina com a emergência de ações públicas redutoras, 

cujas origens estão consolidadas em uma imagem dual da criança: ―ora percebida como 

vítima e em risco, ora como grave ameaça ao futuro dos indivíduos, uma vez que uma vasta 

literatura relaciona as situações de risco na infância à criminalidade futura‖. 

Neste âmbito, os programas e as intervenções diversas surgem para reduzir o risco 

potencial de crianças hiperativas, pobres e com baixo rendimento escolar, se relacionem com 

usuários de drogas, etc., ―como se toda infância tivesse que ser pensada sob a ótica redutora 

da proteção tutelar‖ (ARANTES; VAZ, 2012, p. 5).   

A pretensa garantia de segurança é acompanhada por um intenso ativismo jurídico 

como resposta a questões sociais. A escola se torna, neste sentido, não só palco privilegiado 

para o controle e policiamento de sujeitos, sobretudo os pobres, como também espaço 

formulador de ações preventivas de qualquer forma de conflito social. Assim,  
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Mudam os medos, mas ele, o medo, permanece ali, dirigido aos mesmos de sempre 

(...). A tradução da conflitividade social em crime produziu por um lado o intragável 

politicamente correto  os ‗do bem‘  e por outro o acirramento do estado de polícia. 

CPIs, vigilância, UPPs, controle territorial, a apologia da policia de combate, o bom 

matador puro. Assim, a judicialização da vida privada caminha com a gestão policial 

da vida (BATISTA, 2011, p.02).   

 

Rosemberg e Mariano (2010) ao analisarem as perspectivas de compreensão sobre a 

infância, tecem críticas ao arcabouço teórico que reforça a imagem  de criança ora 

conformada, ora desviante. Os autores destacam que a construção da agenda de problemas 

sociais que envolvem a infância determina a forma pela qual esta adentra a esfera pública, 

influenciando a constituição de políticas públicas. Deste modo, a questão da infância vem 

ganhando visibilidade, sobretudo quando associada à excepcionalidade, ao desvio e à 

violência. Lobo (2012) acrescenta que 

 

Só entendemos a liberdade pela violação, pela vulnerabilidade tornada necessária 

para que nos tornemos presas fáceis e obedientes a esta economia de poderes que, 

em nome da proteção e da segurança, pretende obstruir as intensidades da vida 

(LOBO, 2012, p. 29). 

 

Permanecendo enquanto local fundamental para o governo da infância, amplia-se, 

atualmente, nas escolas a atuação do Poder Judiciário e de seus ―braços‖ – profissionais, 

técnicas, leis, cartilhas – dando concretude aos processos de judicialização da vida que 

regulam as relações sociais numa lógica de Estado Penal. A garantia da segurança, da paz e da 

qualidade são acrescentadas às lógicas que os justificam.   

Nesse contexto, a partir de uma inspiração deleuziana, Arantes e Vaz (2012, p. 9) 

indagam se ―o aumento da criminalização das condutas cotidianas não é também uma 

consequência da adoção de uma concepção cada vez mais abstrata da vida, isto é, da vida 

desconectada do que ela pode  não mais como potência de afetar e ser afetada‖.  

Inserido no escopo do trabalho sobre a cultura da paz, foi também apresentado no 

seminário Paz nas Escolas o projeto Educação para a Paz, em execução nas Escolas do 

Amanhã. A ação é uma iniciativa da Parceiros Brasil – Centros de Processos Colaborativos, 

uma organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) que integra a Partners for 

Democratic Change International (PDCI).  

Advindo dos trabalhos do professor de direito penal norte-americano, Raymond 

Shonholtz, a PDCI é atualmente uma rede global que reúne organizações não governamentais 

de 20 países dedicadas, sob sua coordenação, a atuar na construção de uma cultura de 

resolução pacífica de conflitos em todo o mundo. 
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  Shonholtz desenvolveu um programa de mediação e formou centenas de voluntários 

dispostos a evitar que certos conflitos sobrecarregassem os sistemas de justiça nos EUA. A 

iniciativa foi expandida para conflitos de bairros e escolas norte-americanas, até se tornar, em 

1989, uma organização internacional.   

Como uma das componentes da rede global PDCI, a Parceiros Brasil se estabeleceu no 

Rio de Janeiro em 2009, onde vem perseguindo sua missão de desenvolver e aplicar 

―metodologias inovadoras de diálogos participativos, resolução de conflitos e pacificação 

social‖
112

, tendo a resolução de conflitos nas escolas como uma de suas principais linhas de 

ação.  

  Situando a escola enquanto espaço de formação cidadã, cujo fundamento se apoia na 

possibilidade de formar crianças e adolescentes capazes de tomar decisões em prol da paz 

social, Gabriela Asmar, advogada e diretora executiva da Parceiros Brasil, afirma que não se 

pode ―atuar depois do conflito ter acontecido [...]. A gente precisa ensinar comportamentos‖ 

(informação verbal, Encontro Estadual Ministério Público pela Paz nas escolas, novembro de 

2013). Este é o motivo pelo qual a organização pretende instituir a educação para resolução de 

conflitos no currículo oficial de todas as escolas do Rio de Janeiro, transformando seu projeto 

em uma política pública, conforme informa o seu sítio eletrônico. 

Financiado pela Petrobrás e pelo Instituto HSBC Solidariedade, o projeto Educação 

para a Paz foi desenvolvido por Gabriela Asmar em parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação do Rio, a fim de promover técnicas de resolução de conflitos que possibilitem a 

construção de práticas humanas dialógicas e pacíficas. O projeto se insere, ainda, na proposta 

de Cultura de Paz promovida pela UNESCO, que vem defendendo a realização de uma ampla 

revisão dos currículos educacionais para o fomento de valores e comportamentos atrelados a 

uma cultura de paz
113

.  

O discurso da paz que penetra as escolas não vem, no entanto, acompanhado por 

questionamentos sobre seus significados. Qual sentido sobre a paz estas iniciativas carregam? 

Quais são suas influências e que práticas sustentam?  

As concepções trazidas pelo projeto Educação para a Paz encontram terreno nas 

propostas desenvolvidas nas Escolas do Amanhã, afirmando verdades a respeito do 

comportamento da criança pobre. Neste sentido, afirma a diretora da Parceiros Brasil que 
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 Disponível em: http://parceirosbrasil.org/quem-somos/missao/. Acesso em 20/12/2013. 
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 Cf. DISKIN, Lia, ROIZMAN, Laura Gorresio. Paz, como se faz? Semeando cultura de paz nas escolas. 4. ed. 

– Brasília: UNESCO, Associação Palas Athena, Fundação Vale, 2008. 108 p. 
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quando a punição entra neste ciclo, ela entra a partir de um comportamento que não 

teve opção, que é o único que aquele humano conhecia para sobreviver exatamente 

por aprender pelo exemplo. As crianças que estão expostas a muitas situações de 

violência normalmente só aprendem um tipo de comportamento para sobreviver 

(informação verbal, Encontro Estadual Ministério Público pela Paz nas escolas, 

novembro de 2013).   

 

Desta maneira, a violência é definida como sendo, necessariamente, influência de um 

certo meio social, que determina os modos de ser em uma única direção. Atribui-se à escola a 

função de reparar este ―desvio‖  colaborando para a formação de sujeitos conscientes, 

responsáveis e participativos. Nas palavras da idealizadora do projeto, 

 
o fundamental da escola é dar apoio, que não é apenas ‗dar a mão‘, mas 

proporcionar um feedback positivo em relação ao comportamento desejado [...]. 

Muitas vezes o comportamento negativo [...] é o que ganha nossa atenção e atenção 

é a maior forma de apoio que a gente pode dar a alguém. Muitas vezes o 

comportamento perturbador é um grito de socorro de quem precisa 

desesperadamente de atenção, carinho, pertencimento e etc. Então o apoio ele 

precisa entrar não apenas para amparar o carente, mas também para parabenizar o 

comportamento desejado. E às vezes a evolução é pequenininha, mas se a gente 

estiver percebendo ela, então ela vai crescer (informação verbal, Encontro Estadual 

Ministério Público pela Paz nas escolas, novembro de 2013).   

 

Dois importantes fundamentos que atravessam a política municipal compõem as 

propostas do projeto de educação para a paz: o sentido de responsabilização dos sujeitos e o 

de recompensa ao mérito. Assim, no que diz respeito ao primeiro elemento, o projeto propõe 

ensinar habilidades para que crianças e adolescentes resolvam as situações decorrentes de 

suas diferenças  fazendo com que a ―intervenção de autoridade (que decide ―de fora para 

dentro‖ do conflito) [seja]  portanto  a exceção, e não a regra‖ (ASMAR, 2012, p. 12). 

A respeito disso, a apresentação de um dos alunos mediadores no decorrer do  

Encontro Estadual Ministério Público pela paz nas escolas, realizado em 29 de novembro de 

2013 no Edifício sede do MPRJ, coloca em evidência o seu temor em não corresponder ao 

que está sendo a ele, um adolescente de 13 anos, imputado. Narrando uma briga que teria sido 

marcada entre duas alunas de sua escola  o adolescente desabafa: ―eu fiquei nervoso porque 

eram duas meninas agressivas do 9º ano e eu fiquei com medo, fiquei com medo de eu não 

conseguir resolver‖.  

A ideia de responsabilizar os alunos por problemas que, nessa lógica, seriam criados 

por eles mesmos, materializa-se: ―eu posso ajudar a escola sem tirar a diretora da sala dela – 

que ela está resolvendo uma coisa mais importante – para ela resolver uma briga‖.    

A prática de responsabilização opera a partir de um modo semelhante daquele de 

cunho jurídico que convoca crianças e adolescentes a depor, como vítimas ou testemunhas, 



102 

 

em processos judiciais
114

, visto que evoca, como uma obrigação, o ―direito‖ de se expressar e 

de serem ouvidos. Nesta perspectiva, nota-se que o direito à participação e ao exercício da 

cidadania se pauta na exigência de posturas que nem sempre consideram a compreensão de 

cada adolescente em relação aos processos em que são envolvidos, ou mesmo dos efeitos que 

podem ser produzidos na exigência de corresponder às expectativas neles depositadas.  

Inspirado nas concepções foucaultianas, Avelino (2008) define como regime de 

verdade essa relação de engajamento e de obrigação em relação a determinada verdade. Tal 

regime designa ―o conjunto de procedimentos e instituições pelos quais os indivíduos são 

engajados e constrangidos a manifestar, em certas condições e com certos efeitos, atos bem 

definidos de verdade‖ (AVELINO, 2008, p. 06).   

Com base nesse pensamento, Foucault demonstrou como os indivíduos não se 

encontram subordinados apenas a relações de produção, ―mas também nos procedimentos de 

manifestação do verdadeiro, articulados numa relação de poder – em regimes de verdade – 

que, por sua vez, articulam-se com vários outros regimes – penais, jurídicos, governamentais 

etc.‖ (AVELINO, 2008, p. 10). Soma-se à prática recorrente nas escolas de convocar crianças 

e adolescentes a relatarem ocorrências de brigas que envolvem seus colegas, outras que os 

responsabiliza pela solução das questões e os faz aderir também ao vocabulário que os narra 

como violentos e agressivos.       

Arantes (2009) adverte para a possibilidade de violação de direitos que se abre 

quando, em nome da garantia de ser ouvida e de se expressar livremente, a criança é 

convocada, obrigatoriamente, a expor suas ideias. Tomando as práticas de inquirição judicial 

como exemplo, a autora indaga se o direito de escuta não se estaria transmutando no dever de 

testemunhar, o que poderia incorrer na cobrança de uma responsabilidade da qual a criança 

pode não estar preparada a assumir, o que viola seu direito à proteção.     

Foucault demonstrou o quanto uma legião de sujeitos perigosos e anormais foi se 

forjando a partir do estabelecimento da obrigação de falar, que transita entre a anulação de 

outros elementos importantes do contexto e a indução de declarações de culpa sobre crimes 

muitas vezes nem cometidos. ―Há culpados que têm firmeza suficiente para esconder um 

crime verdadeiro […]; e outros, inocentes, a quem a força dos tormentos fez confessar crimes 

de que não eram culpados‖ (FOUCAULT, 2001, p. 59). 
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As práticas de confissão por ele problematizadas têm por objetivo fazer que o 

―culpado‖ se constitua em uma verdade viva:  

 

[…] uma prova tão forte que não há nenhuma necessidade de acrescentar outras, 

nem de entrar na difícil e duvidosa combinação dos indícios; a confissão, desde que 

feita na forma correta, quase desobriga o acusador do cuidado de fornecer outras 

provas (FOUCAULT, 2001, p. 57). 

 

Ao invés de mobilizar construções coletivas de propostas, o discurso de participação 

ativado pelo projeto Educação para a Paz convoca os sujeitos a cumprirem seus deveres, 

estabelecidos pelas rotinas instituídas previamente, além de afirmar determinado discurso de 

verdade a respeito deles. A educação é assim moldada a partir de um viés pacificado de forma 

que o ethos de democracia tutelada seja afirmado (FRIGOTTO, 1994 apud LEMOS; 

SCHEINVAR, 2012).  

O binômio lei-norma é utilizado na gestão das condutas e na diversificação do poder 

de governamentalidade sobre a vida. Esta tem sido uma estratégia para a construção de 

consensos e apaziguamento de conflitos que emergem de possíveis discordâncias, 

questionamentos e revoltas aos modos que se pretendem afirmar. Neste contexto,  

 

(...) tenta-se suprimir espaços de existências rebeldes e revolucionárias em função 

do adensamento dos fluxos de participação. Eis uma sociedade em que tudo é 

possível, desde que dialogado, arranjado, definido, modificável, participativo: todos 

são informados, monitoram e devem ser policiais dos desvios para as aplicações 

corretas das decisões: comunicar, e por conseguinte, combinar fiscalização com 

delação. Assim todos contribuirão para melhorar a vida (PASSETTI, 2011, p. 49). 

 

Os relatos dos alunos demonstram ainda as formas pelas quais essas propostas se 

presentificam nas subjetividades das crianças e dos adolescentes que passam a nomear, 

conforme os projetos e legislações que circulam nas escolas  os colegas como ―vítimas‖ e 

―agressores‖. 

 

Era um caso de bullying. As duas vítimas foram que vieram procurar a mediação e 

os dois agressores negaram, não iam fazer a mediação. [...] Fizemos uma mediação 

entre quatro, primeiro separamos, fizemos uma mediação sobre as vítimas para ouvir 

o lado delas e com os agressores, para ouvir o lado deles. Depois marcamos uma 

outra mediação para resolvermos os quatro. Colocamos os quatro juntos para ouvir o 

lado deles (informação verbal, Encontro Estadual Ministério Público pela Paz nas 

escolas, novembro de 2013).   
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As falas dos adolescentes mostram como os alunos mediadores aderem ao chamado da 

participação, tomando a resolução de conflitos enquanto uma responsabilidade sua. Os relatos 

apontam para importantes aspectos dos modos de funcionamento das escolas:  

 
A autoridade lá [na escola] é a diretora. A diretora não vai sentar, ela não tem tempo 

para conversar com todo mundo e separar: ‗olha  você está certo, vamos ouvir a 

versão dele, ele tem que ouvir a versão dela‘. Não, ela vai apenas ouvir o professor. 

O professor falou, tá, você está certo, tira ele, ele tá errado. E aí não adianta, ela não 

resolve o problema (informação verbal, Encontro Estadual Ministério Público pela 

Paz nas escolas, novembro de 2013).   

 

A respeito da recompensa por mérito, Gabriela Asmar afirma - em relação ao bom 

comportamento que se pretende construir - ser importante para que ―a escola como 

instituição, a sociedade como um todo possa sobreviver de uma forma cada vez melhor, 

precisa parabeniza[r], recompensa[r], seja com uma estrelinha, seja com passeio, seja com um 

obrigado‖ (informação verbal, Encontro Estadual Ministério Público pela Paz nas escolas, 

novembro de 2013).   

A iniciativa de Asmar responde ao esforço pela busca de especialistas que possam 

responder as questões relativas aos comportamentos tidos como desviantes, assim como a 

análise do grau de desrespeito às regras e, em função disso, da condição de desadaptação 

social e periculosidade. O cuidado escolar passa a ser configurado como uma forma de 

administração das vidas que povoam esse território, funcionando a partir de um 

endurecimento das forças de gestão dessas existências.  

Colocar estas artes de governar em análise supõe estabelecer um ―entrelaçamento das 

mais ínfimas práticas pedagógicas com a racionalidade política‖ (VEIGA-NETO, 2011, p. 

10), ampliando o campo de fabricação dos atuais modos de fazer da escola.   

 

 

5.3 Pesponto: educação para uma vida obediente 

 

 

Valores falsos e palavras enganosas: esses são os piores inimigos para 

os mortais.  

Nietzsche. 

 

A partir do segundo mandato do governo de Paes é oficializada, enquanto proposta 

pedagógica  uma ―educação para valores‖ que  inserida  no escopo das escolas de tempo 
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integral,  já vinha sendo promovida pelos diferentes projetos em execução nas Escolas do 

Amanhã, grande parte deles baseados na produção de determinados comportamentos, numa 

concepção moral. 

Esta formação de valores foi apontada como necessidade de aprimorar as iniciativas 

bem sucedidas no campo da educação. Logo no primeiro ano do segundo mandato, uma nova 

proposta neste sentido foi apresentada: o Projeto Chindaï. 

O Chindaï foi apresentado em reunião realizada no mês de setembro do ano de 2013 

para representantes das Secretarias de Educação, Desenvolvimento Social e Esporte e Lazer e 

com a presença dos Núcleos de Políticas para Mulheres, Inclusão Produtiva, Direitos 

Humanos e Saúde nas Escolas, logo após os acontecimentos que envolveram a greve dos 

professores municipais e estaduais do Rio cujo manejo dos chefes de Estado fora autoritário e 

violento.  

A ideia dos coordenadores do projeto era de que, a partir da apresentação de seus 

objetivos, o programa pudesse se tornar uma política governamental no Rio de Janeiro.  Cabe 

ressaltar que a possibilidade aberta por esta em comprar um projeto que pretende resolver o 

problema da violência, tornando-o política pública, indica como a pacificação tem se 

transformado em mercadoria. 

Na ocasião, foi afirmada a pretensão do projeto em estabelecer, de forma rápida e com 

resultados assegurados em poucos minutos, o desenvolvimento do potencial do indivíduo, 

canalizando os comportamentos para uma prática de não violência. Conforme exposto no sítio 

eletrônico da instituição coordenadora, a utilidade do método se assenta na suposta 

capacidade de desenvolver a energia do corpo para transformar as projeções negativas. O seu 

caráter inovador estaria atrelado ao ―potencial de evolução da sociedade em direção a mais 

humanidade‖ (FIMB, 2013).  

Trata-se de uma metodologia que combina arte marcial, dança e ginástica, proposta 

pela Femmes Internationales Murs Brisés (FIMB), uma rede mundial de solidariedade 

atualmente presente em 73 países. A rede foi criada por uma professora que, atuando numa 

escola particular francesa, percebeu neste espaço uma grande incidência de violência. 

Pretendendo promover uma mudança profunda nas novas gerações, a professora foi em busca 

de parcerias, que hoje somam um total de 450, para a formação de uma rede de solidariedade, 

concretizada pela criação da FIMB
115

. 
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reunião realizada no dia 26 de setembro de 2013.  
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No que diz respeito ao desejo de fazer do Brasil mais um país para sua atuação, a 

coordenadora geral do projeto explica que reconhece aqui a existência de um importante 

paradoxo: há uma solidariedade ―natural‖ nos brasileiros  mas ao mesmo tempo a violência é 

um grande problema a ser combatido pelo país. As características do povo brasileiro 

indicariam que ele quer fazer uma mudança radical. Com a proposta de produzir um novo 

modelo comportamental, alcançando a transformação pela regra da não oposição, acredita-se 

que o Chindaï poderia contribuir neste processo.  

Partindo da afirmação de que, apesar da dedicação de pais e professores, as crianças 

vivem num ambiente difícil, o Chindaï concentra sua atuação em diferentes espaços e 

públicos. Os coordenadores e difusores do projeto garantem que, desde 2009, ele vem 

alcançando resultados efetivos, sendo solicitado de forma intensa por parte de escolas e 

instituições de governo. A ênfase na educação busca formar tanto alunos quanto professores, 

de modo a liberá-los ―dos esquemas negativos  [tornando-os] atores de sua própria 

excelência‖ (FIMB, 2013). 

A FIMB criou a Academia Internacional da Não Violência especificamente para o 

trabalho na educação. Apresentou-se o Chindaï como a ―solução para enfrentar os desafios 

atuais [...], restaurando valores fundamentais: respeito – responsabilidade – solidariedade‖ 

(FIMB, 2013). A atuação na educação é destacada, tendo por foco ―trazer a calma e auto 

confiança [...] gerar o respeito e aplicar as regras‖ (FIMB  2013).  Intitulando-se como 

inovador  o método afirma a possibilidade de ―integrar atitudes pacíficas e positivas no 

esquema corporal, no pensamento e no comportamento cotidiano‖ (FIMB, 2013). 

 O material disponibilizado (FIMB, 2013) na reunião de apresentação do projeto 

esclarece seu objetivo de ―transformar o negativo em positivo‖. Dessa forma  estando os 

alunos ―livres das tensões e dos bloqueios  [eles] desenvolvem coisas positivas em seu 

entorno‖. A partir de uma intervenção no esquema individual da pessoa  o método a faz 

imprimir ―atitudes pacíficas e a noção de não violência [...] em seu comportamento diário‖. O 

mesmo material estabelece como resultados na sala de aula e no cotidiano:  

 Eliminar o estresse, o cansaço, a agressividade; 

 Mudar rapidamente de estado: da agitação à calma; 

 Reencontrar um equilíbrio interno; 

 Restabelecer a disciplina e a coesão. 

Em outro material impresso (CHINDAI, 2013), o método é colocado enquanto um 

―instrumento pedagógico para restaurar valores humanos elevados‖  cuja originalidade se 
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assenta na ideia de promover uma ―transformação pela regra da não oposição‖; esta tendo 

sido definida pela coordenadora francesa como a filosofia do ―eu não luto contra nada‖. Ao 

mesmo tempo, este impresso expõe que, a partir de técnicas de artes marciais não violentas, 

dança e ginástica respiratória, o Chindaï tem ainda como objetivos: 

 Criar um clima de calma e segurança; 

 Cortar a escalada da violência; 

 Colocar limites e fazer-se respeitar. 

Em consonância com outras práticas que vêm circulando no espaço escolar carioca, o 

Chindaï apresenta uma proposta que não considera a complexidade dos contextos nos quais os 

conflitos são produzidos, simplificando componentes e empobrecendo o campo para análise 

daquilo que define como violência. Ao serem nomeadas como violentas, certas manifestações 

são impossibilitadas de serem ―lidas como insubordinações ou como linhas de fuga 

produtoras de movimentos que abrem os cenários para outras possibilidades‖ (SCHEINVAR, 

2009, p. 40). 

Tendo como ponto de partida uma abordagem reducionista, são prometidos resultados 

de amplo alcance, pautados num cunho moral que individualiza os comportamentos ditos 

violentos, sem considerar as relações e os contextos multifacetados produtores destas 

relações. Apesar destas não serem explícitas, o método se baseia em noções de apaziguamento 

e de controle de condutas. 

Foucault (2010) afirma que o conhecimento e a condução da conduta dos homens são 

necessários para seu governo. Por governo dos homens não se entende uma instância suprema 

de decisões em um sistema estatal, mas os mecanismos destinados a conduzir e dirigir a 

conduta dos indivíduos.  

 O problema do governo começou a ser pensado fora do marco jurídico da soberania a 

partir da emergência do problema da população, que passou a ser percebido e calculado a 

partir do desenvolvimento de uma certa ciência de governo, que tem a estatística e a economia 

como fatores técnicos principiais do desenvolvimento da arte de governar (FOUCAULT, 

2008). A economia surge precisamente enquanto uma estratégia para administrar corretamente 

os indivíduos.  

 
Administrar a população não quer dizer simplesmente administrar a massa coletiva 

dos fenômenos ou administrá-los simplesmente no plano de seus resultados globais, 

administrar a população quer dizer administrá-la igualmente em profundidade, 

administrá-la com sutileza e administrá-la em detalhe (FOUCAULT, 2008, p. 142). 
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 Foucault (2008) demostra que o problema do governo eclodiu no séc. XVI: governo 

de si, das almas, das condutas (pastoral católica e protestante), governo dos filhos 

(problemática da pedagogia), governo dos estados (ou seja, governo na sua forma política) 

pelos príncipes. Assim, as práticas de governo são múltiplas, exercidas por diferentes 

indivíduos: o pai, o professor, o médico, etc.  

 A arte de governar encontra na família um apoio fundamental para o governo das 

populações, mas tal governo não se limita à gestão da família, se ocupando de fenômenos da 

população não redutíveis à ela. Nascem, neste sentido, táticas e técnicas novas que agem 

diretamente sobre a população, muitas das quais conduzem os comportamentos sem ao menos 

que se perceba, tal como se destinam as propostas do Chïndai e outras ações em execução nas 

escolas cariocas.  

Tais propostas operam ainda por meio de lógicas de individualização dos problemas, 

criminalização de sujeitos, pedagogia baseada em valores etc. – e reafirmam um entendimento 

moral sobre os fundamentos da educação, guardando relações com os primórdios de sua 

constituição: ―humanizar o animal da nossa espécie  disciplinando-o para modernizá-lo e, 

desse modo, iniciar a evolução capaz de convertê-lo num ‗bom cidadão‘‖ (SIBILIA, 2012, p. 

18).   

Encontramos em Immanuel Kant a ideia de que ―a disciplina transforma a animalidade 

em humanidade‖ (KANT, 1999, p.12). Sendo naturalmente inclinado à liberdade, o homem 

deveria ser disciplinado desde cedo, uma vez que seria difícil mudá-lo depois de ter atendido 

seus caprichos. A educação seria, para Kant, composta por duas características 

complementares: a que opera pela negação, retirando do homem a sua selvageria, e aquela 

que opera de forma positiva, proporcionando-lhe instrução.  

Por meio da disciplina, a selvageria humana seria combatida, ou seja, a independência 

do homem em relação a qualquer lei. Submetê-lo, desde cedo, às leis da humanidade seria a 

primeira tarefa da educação.  

 
Assim, as crianças são mandadas cedo à escola, não para que aí aprendam alguma 

coisa, mas para que aí se acostumem a ficar sentadas tranquilamente e a obedecer 

pontualmente àquilo que lhes é mandado, a fim de que no futuro elas não sigam de 

fato e imediatamente cada um dos seus caprichos (KANT, 1999, p. 12). 

 

Tendo atendidas suas vontades na juventude, o homem conservaria sua animalidade 

por toda a vida  como mostra o exemplo dos ―selvagens‖ colonizados pelos europeus  que 

mesmo a serviço do homem educado, não se habituaram a viver como ele. Neste sentido, a 

falta de disciplina seria um problema maior do que a falta de cultura  ―pois esta pode ser 
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remediada mais tarde, ao passo de que não se pode abolir o estado selvagem e corrigir um 

defeito de disciplina‖ (KANT, 1999, p. 16). 

Duzentos e treze anos depois de Kant ter exposto seu pensamento pedagógico em 

aulas ministradas por ele numa Universidade alemã, a escola contemporânea permanece 

colocando a formação moral como elemento fundamental da educação, conforme se evidencia 

na proposta de formação para valores e para a paz estabelecida pela gestão municipal do Rio e 

pelas ações que ela põe em circulação.      

Articulando o controle sobre os corpos a uma tecnologia de poder que interfere nos 

modos de ser (pacífico, não violento, solidário), as propostas em curso podem ser pensadas 

como exemplo da conexão de elementos que inauguram novos processos de governo da vida. 

Além da obediência e submissão, essas formas de governo dos vivos operam por meio de 

procedimentos de veridição, nos quais subjetividade e verdade são indexadas. Busca-se, 

assim, uma obediência total e exaustiva: 

 

obedece-se para poder se tornar obediente, para produzir um estado de obediência 

permanente e definitivo que seja capaz de durar mesmo quando não há ninguém a 

quem se deva obedecer ou mesmo antes que alguém formule uma ordem 

(AVELINO, 2008, p. 11).  

 

O estado de obediência não é, assim, apenas uma forma de reação a uma determinada 

ordem como uma resposta a um outro, mas uma maneira de ser mais fundamental do que 

qualquer situação de comando.     

Ao discorrer sobre a educação para a obediência, Passetti (2011) resgata práticas em 

que crianças eram surradas por seus pais em nome da boa educação. Às práticas familiares 

somava-se a pedagogia disciplinar e moral, que dava lições de bom comportamento, religião e 

obediência aos superiores. ―Nos lares  nas escolas, nos orfanatos, enfim, na fábrica, a criança 

estava disposta para seguir o que dela se esperava  educada pelo castigo‖ (PASSETTI, 2011, 

p. 43).  

A lógica do governo das condutas tomava a criança como objeto a ser moldado à 

semelhança do adulto exemplar. Os orfanatos e as casas de correção se ocupavam de retirar de 

circulação os desobedientes, aqueles que não seguiam esta lógica. Eram trabalhadores mirins, 

que prestavam serviço ao Estado ou a instituições ilegais; meninas que trabalhavam como 

amas, costureiras ou para saciar as fantasias dos ―homens de bem‖ que frequentavam os 

bordéis em busca de diversão. Filhos de operários órfãos, pequenos trabalhadores que foram, 

pouco a pouco, constituindo a infância perigosa, que contaminava a paisagem urbana e sobre 
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as quais deveria o Estado intervir com resposta uniforme, de forma a corrigir a disfunção 

apresentada.  

Somada à repressão física e outras formas de governamentalização, a escolarização foi 

se configurando como resposta universal, dispositivo incumbido de ensinar boas maneiras a 

indivíduos ajustados às exigências laborativas que deveriam formar boas famílias. Iniciava-se, 

segundo Passetti (2011, p. 44), a grande tarefa da pedagogia escolar universal.  

A violência ―natural‖ dos pobres foi sendo objetivada, pelas infrações contra 

propriedade ou contra ―homens de bem‖  representados por autoridades diversas: policiais, 

asilares, educativas. Os pobres adultos resistiam contra a propriedade privada e o Estado. 

Operários em greve boicotando a maquinaria industrial e manifestantes organizados em 

passeatas começavam a ser administrados por meio de códigos penais, de menores e de leis de 

exceção, que davam materialidade ao aparelho repressivo do Estado e seus tentáculos, 

sobretudo as instituições filantrópicas.  

Esse conjunto de procedimentos de controle que institui modos de subjetivação é, no 

entanto, mobilizado junto a uma renovação das técnicas disciplinares, que produzem uma 

enxurrada de normas às quais todos devem se enquadrar, além das novas feições dadas ao 

panoptismo, como por exemplo, a instalação de câmeras nas unidades escolares, que afirma a 

permanência de uma vigilância justificada na crença de uma ameaça contínua.     

Por este motivo, Gentili e Silva (1996) afirmam que a educação tem sido atualmente 

alvo de um verdadeiro ataque conservador, funcionando como um canal de transmissão da 

doutrina liberal. A estrutura historicamente disciplinar da instituição escolar a coloca como 

espaço prioritário de intervenções comportamentais e apaziguadoras centradas em produzir 

determinados hábitos.  

À semelhança do que ficou conhecido como a ―espinha dorsal do liberalismo inglês‖ 

(BELLAMY, 1994, p. 24) – a doutrina do caráter –, a Secretaria de Educação do Rio dá 

ênfase ao papel formativo do comportamento humano. Pelo discurso do caráter, o liberalismo 

inglês moldou um novo estilo de vida em que a posição e o sucesso do sujeito dependiam de 

seu esforço individual
116

. 

Apesar de se basearem em concepções que dizem almejar a estruturação de outras 

formas de relações, as intervenções comportamentais mantêm intocada a atual estrutura social 

que produz individualismos, desigualdades e naturalizações de todas as ordens.  
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 Acredita-se que o sistema de mercado compensa os produtores segundo seus méritos. Bellamy (1994) aponta 

que mais tarde, Marx, sobretudo a partir da teoria da mais valia, mostrou que os trabalhadores não recebiam de 

acordo com o que produziam, ou seja, não eram recompensados pelos seus méritos. 
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Este discurso messiânico, que atribui à educação uma função salvacionista, não 

problematiza seus elementos mais estruturais: currículo conteudista; disciplinas que pouco se 

comunicam entre si; priorização de uma ―inteligência prática‖ em detrimento do pensamento 

crítico; política fechada em si, com pouca trajetória no campo da intersetorialidade; frágeis ou 

quase inexistentes mecanismos de participação direta; rotinas pautadas numa hierarquia 

autoritária e homogeneização de comportamentos. 

O poder público reafirma essas ideias na medida em que ratifica que os problemas da 

educação (e suas possíveis soluções) pertencem ao âmbito individual. Conforme salientam 

Gentili e Silva (1996), considerar o atual cenário por que passa a educação como fruto de um 

longo processo de falhas, e não como consequência de opções políticas que foram sendo 

assumidas no desenvolvimento da política educacional brasileira, faz com que medidas 

individualizantes sejam propostas a partir da atribuição da culpa pela crise da escola aos seus 

diferentes atores. 

Neste âmbito, ganha espaço a culpabilização do aluno marginalizado por sua própria 

exclusão (TEIXEIRA, 1992 apud GENTILI; SILVA, 1996); dos professores acusados de falta 

de produtividade e ineficiência; ou da má qualidade da gestão pública acusada de desperdiçar 

recursos humanos e financeiros, e de não ter controle do funcionalismo público, etc. 

Com foco no ―sujeito-problema‖  a política educacional carioca se utiliza de diferentes 

dispositivos na afirmação de procedimentos e mecanismos de objetivação e subjetivação 

(POPKEWITZ, 1994 apud VEIGA-NETO, 2011, p. 49), ou seja, 

 

um conjunto de práticas discursivas e não discursivas cujos elementos são 

heterogêneos, mas se mantêm conectados numa rede de relações. Tais elementos são 

de diferentes ordens, de diferentes naturezas: discursos, instituições, teorias, 

regulamentos e leis, enunciados científicos, práticas sociais proposições filosóficas, 

arquiteturas, etc. (VEIGA-NETO, 2011, p. 48). 

 

Veiga-Neto (2011, p. 50) atribui à própria crise da disciplinaridade o refinamento das 

técnicas disciplinares na escola. ―Por toda a parte se ouvem: [...] ‗os alunos não sabem mais o 

que é disciplina‘‖  sendo necessário ―inventar algumas soluções‖ (VEIGA-NETO, 2011, p. 

48). Ações com efeitos individualizantes, centradas em reduzir a força de resistência dos 

corpos, são combinadas com outras de efeitos regulamentadores, cujo foco é a gestão e 

controle dos riscos.  

Neste sentido, os discursos de segurança, de proteção, de formação de valores e de paz 

têm sido utilizados para a produção de certos comportamentos e controle de condutas. 

Promove-se, assim, um ideal de cidadania obediente, que pretende eliminar qualquer foco de 
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contestação sob o manto da garantia de direito e proteção universal. Ao status de violência 

que muitas condutas dissidentes recebem, se opõem outras verdades que têm sido 

negligenciadas e desqualificadas por um discurso que aparece como neutro e oficial, tal como 

procuraremos apontar posteriormente.  

 

 

5.4 Histórias que contam outras histórias 

 

 

É preciso que as vozes de um número incalculável de sujeitos falantes 

ecoem e se faça falar uma inumerável experiência. […] É preciso 

fazer falar todas as espécies de experiências, dar ouvidos aos afásicos, 

aos excluídos, aos moribundos, pois estamos no exterior, enquanto são 

eles que efetivamente enfrentam o aspecto sombrio e solitário das 

lutas. 

 Foucault, 2010, p. 207 

 

 

O sentido de uma história depende do ponto a partir do qual começamos a contá-la. É 

assim que Luiz Eduardo Soares (2011) entitula o primeiro capítulo do seu livro Justiça - 

pensando alto sobre violência, crime e castigo. Ele narra sua conversa com um taxista que o 

levava para uma palestra sobre violência em Recife. O senhor lhe contava a história de um 

amigo muito próximo, motorista de ônibus, que fora assassinado por um jovem após um 

assalto. ―Ele deveria ser linchado. Pena não haver pena de morte no Brasil. Queria ver esse 

cara torrando na cadeira elétrica‖ (SOARES, 2011, p. 14), dizia o taxista. 

À acusação de que o Brasil é a terra da impunidade, Soares se manteve em silêncio, 

em respeito ao sofrimento que gritava naquele homem. Convidar o outro para pensar sob um 

ponto de vista diferente poderia se constituir em um ato de hostilidade, pensava ele. A história 

seguiu com a preocupação que o taxista esboçou com os filhos do amigo, agora sustentados 

pela viúva, que sequer tinha uma profissão. Teriam que abandonar os estudos para trabalhar? 

Iriam trabalhar na rua? Isso não traria riscos de se aproximarem da realidade de drogas e 

violências? Um ―monstro" teria  segundo ele  matado com o pai  também o futuro de cinco 

crianças.  
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O silêncio de Soares foi interrompido quando ele visualiza, a partir do relato do 

taxista, outras cenas possíveis:  

 

Pois é […]  esses meninos correm o risco de ir para a rua  envolver-se com drogas, 

crimes  armas… […] Um dia  […] um deles  desesperado atrás de dinheiro - talvez 

para comprar crack -, entra num ônibus, rende passageiros e, sem pensar, atira no 

motorista e foge (SOARES, 2011, p. 16).    

 

Esse foi o modo encontrado para problematizar a complexidade que envolve fatos que 

vêm sendo narrados de forma tão reducionista. Seria o filho de seu amigo um monstro? 

Deveria ser condenado ao linchamento ou pena de morte? Com tais questionamentos, o 

diálogo narrado por Soares não apenas possibilita estremecer parte das certezas presentes nos 

debates que se colocam contra a violência - cada vez mais solicitantes de punição e vingança - 

como também nos convida a pensar sobre ―como foi possível um ser humano ter se 

desumanizado a ponto de matar outro‖ (SOARES, 2011, p. 17). 

A violência, as formas cristalizadas de concebê-la e individualizá-la, bem como as 

soluções punitivas que daí emergem são os pontos que essa história traz em comum ao que 

passarei a problematizar a respeito do contexto de outra escola que atuei. Também aqui, 

outros modos de compreensão ao que se narrava cotidianamente como violência ou como 

causa da violência, puderam emergir. 

A escola – que chamarei de Tear de Lee - chegou com a seguinte questão: sempre foi 

uma ótima unidade, com importante reconhecimento do trabalho da gestão escolar pela CRE. 

No entanto, a unidade entrou no foco das preocupações em função de uma queda no IDEB, 

que passou de 4,5 em 2007 para 3,2 em 2009
117

.  

Essas demandas eram recorrentes e não se direcionavam necessariamente à 

identificação das questões presentes nas escolas que pudessem estar interferindo no baixo 

desempenho. A prática, já claramente efetivada pela Secretaria de Educação na sua forma de 

conduzir esta política, era a de apontar um conjunto de fatores individuais responsáveis pelos 

baixos índices e, desta forma, tecnificar as possibilidades de respostas para aquilo que se 

colocava como problema: o desinteresse do aluno, a violência, no interior da escola e fora 

dela; os modelos tradicionais de aulas, as dificuldades de aprendizagem geradas por questões 

biológicas e de saúde, etc. 

Na Tear de Lee, os primeiros contatos se deram com a direção, que versou sobre os 

problemas existentes na unidade, sendo eles: a infraestrutura insuficiente, a evasão escolar e o 
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bullying. Sobre a estrutura, a escola funcionava em um prédio tombado pelo patrimônio 

histórico e a gestão considerava que não existia um local adequado para realização de esportes 

e para a socialização livre dos alunos no horário do recreio, por isso, tais práticas eram 

proibidas. 

Os alunos, por outro lado, identificavam um pequeno espaço próximo ao refeitório e a 

lateral do prédio, às vezes utilizado como garagem para carros dos funcionários, como um 

local possível para se ―bater uma bolinha‖. A capacidade de improviso demonstrada por eles 

era negligenciada pela justificativa de que danos que poderiam ser causados no prédio eram 

de difícil condução devido à burocracia exigida para a realização de reparos em prédios 

tombados. A proibição das formas de socialização que os alunos desejavam gerava 

enfrentamentos entre eles e os funcionários, fato que já dava sinais da construção de certo 

―desinteresse‖ que a gestão escolar e os professores diziam existir. 

Já no início, tornaram-se perceptíveis algumas disputas que se davam em tono do 

IDEB e alguns efeitos que vêm sendo produzidos nas práticas escolares em nome da 

―qualidade do ensino‖. As questões que iam surgindo me conduziam a enveredar por 

diferentes caminhos, anexando procedimentos, instrumentos, documentos, proposições 

políticas e regulamentos à composição das análises. 

O que se nomeia como ―de qualidade‖ e que outras práticas se pretende desqualificar 

com tal parâmetro? Quais são as relações entre as exigências em torno do IDEB e as práticas 

medicalizantes
118

, judicializantes
119

 e normalizantes cada vez mais enrijecidas no espaço 

escolar? O que esses discursos ativam nos processos de objetivação da realidade e que 

intervenções são justificadas a partir daí? 

Estes foram alguns dos questionamentos norteadores da análise sobre as lógicas que 

atravessam a política de educação no município do Rio de Janeiro atualmente, suas 
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 Entendidas aqui enquanto uma busca constante por diagnósticos que possam nomear tanto as dificuldades de 

aprendizagem, quanto os comportamentos que fogem a determinados padrões impostos pelas regras 

disciplinares, com recorrente explicação biológica e exigência de remédios. Este entendimento vem 

fomentando diferentes intervenções dentro da escola, a exemplo do Projeto Uerê Mello, método pedagógico 

específico para crianças que residem em ―áreas violentas‖  que submete todas as crianças a atendimento 

neurológico e psiquiátrico, acreditando-se que o impacto da violência afeta as funções cognitivas destas. 

Também leis como a do vereador Tio Carlos – lei 5.416 de 29/05/2012, conhecida como TDAH – contribuem 

para que dificuldades de aprendizagem sejam de forma generalizada transformadas em casos médicos. Esta 

discussão pode ser encontrada no item 2.1 deste trabalho. 
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 Os processos denominados de judicialização das práticas escolares têm sido uma das marcas centrais da 

política educacional implementada pelo município do Rio de Janeiro. A lógica judicial é acionada com a 

retórica de garantia de direitos, funcionando mais para zelar pelo cumprimento dos deveres. A própria lógica 

sobre qual está pautado o direito, no arcabouço jurídico da soberania, faz com que constantemente o direito 

prescrito em lei se afirme como dever. 
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tecnologias de governo e as formas como são apreendidas pelos indivíduos em suas práticas 

cotidianas, em seus efeitos de subjetivação. 

Buscando intervir nos elementos que provocaram a queda em seus índices de 

qualidade, a Tear de Lee identificou o bullying como a causa principal de tal panorama: 

produzia desinteresse nos alunos e evasão, uma vez que acreditava-se que alguns deles – os 

que eram ―as vítimas‖ – constrangiam-se com ―práticas de violência‖ dos colegas e acabavam 

por abandonar a escola.   

As causas do abandono e do desinteresse eram centradas nos próprios alunos, de 

forma que a estrutura e organização escolar não eram consideradas como parte constituinte 

desse processo. Nesta direção, quatro turmas foram apontadas como as ―mais violentas‖: duas 

delas conhecidas como ―turmas de projeto‖ – o realfabetização, e duas do sétimo ano que 

eram as mais numerosas da escola, com um total de 42 e 43 alunos cada uma.  

O fato de serem, em sua maioria, moradores de favelas cariocas motivava uma 

afirmação facilmente encontrada na escola e fora dela: eles reproduziam ali a violência que 

vivenciavam em casa e na favela. Estava dada a causa do panorama pelo qual a escola 

passava, numa afirmação, que de tão repetida, se tornou uma verdade inquestionável.  

A demanda apontada pelos professores era ―conscientizar‖ os alunos sobre a 

necessidade do respeito e do comportamento não violento. O apelo à aplicação da lei 

municipal 5089 de 2009, que pretende combater o bullying na escola, também estava presente 

nas demandas. Alguns colocaram que era preciso identificar e punir quem praticava bullying e 

que a ausência de regras mais claras sobre este fenômeno produzia uma sensação de ―pode 

tudo‖ entre eles.   

Este fato se mostrou bastante contraditório, uma vez que a gestão de Paes multiplicou 

instrumentos que prescrevem comportamentos, seja em relação ao uso do espaço público ou 

às formas de reivindicações, de circulação, etc. Na escola, diferentes manuais, programas e 

ações estabelecem regras de convívio, indicando - a exemplo do Regimento Interno Escolar e 

do Termo de Compromisso Paz nas Escolas - procedimentos a serem adotados em caso de 

quebra destas regras. 

O pedido de trabalho com estas turmas foi atendido por mim e por uma colega 

psicóloga, mas, pouco a pouco, tentávamos nos inserir naquele espaço, não apenas 

identificando, como também vivendo suas tensões. Não negamos a violência e o bullying 

como foco do trabalho, porém buscamos atuar na disputa desses sentidos e na ampliação do 

campo de análise da produção destes fenômenos, a partir da problematização das questões que 

eram desqualificadas enquanto parte da produção das relações ditas violentas. 
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Entre tais questões estavam a rigidez das normas internas, a imposição de forte 

hierarquia e a crença na baixa capacidade dos alunos, seja pela ideia do não esforço individual 

ou pelas concepções incapacitantes dos pobres, históricas no que se refere às escolas públicas 

e agora reforçadas pela política municipal
120

. 

Pensar em como vem sendo objetivado o ―aluno violento‖ na prática educativa  como 

determinados comportamentos passaram a ser passíveis de intervenção profissional, em 

grande parte de base medicamentosa e judicializante, é, nesta linha de raciocínio, um caminho 

possível para desviar nossos olhares dessa ―naturalidade‖ que pensa os objetos como se 

fossem preexistentes e óbvios.  

Inaugurada na década de 1940, a Tear de Lee foi modificando seu público aos poucos, 

antes oriundo das elites de bairros da zona sul, como Ipanema, Leblon e Lagoa e atualmente 

proveniente, em sua maioria, das favelas da região. Na época da inauguração, a escola 

contava com um ―aparelhamento modular dentro dos mais modernos princípios da 

pedagogia‖ (ARQUIVO HISTÓRICO  1943). 

O arquivo histórico da Tear de Lee se apresentou como um importante instrumento de 

onde se podiam encontrar pistas de como certa imagem de aluno foi sendo criada: ―turmas 

fortes, disciplinadas, compondo-se de crianças quase todas de meio bom‖  assim como 

também ―crianças de ambiente moral e espiritual elevados‖ (ARQUIVO HISTÓRICO, 1943). 

Os pobres que frequentavam este espaço eram considerados esforçados e interessados pelo 

estudo, não havendo grandes problemas de infrequência escolar, apesar de apresentarem, 

conforme aponta o documento, as maiores dificuldades no processo de ensino aprendizagem, 

se comparados a outros alunos. 

Sobre isto, o relato de uma professora demonstra a dificuldade existente no 

atendimento escolar de alguns alunos: ―apesar dos esforços despendidos para uma perfeita 

uniformidade da turma, não me foi possível atingir este alvo devido a uma mentalidade fraca 

de uma minoria‖ (ARQUIVO HISTÓRICO  1943). 

Paulatinamente, a escola foi separando seu público em função de um determinado 

perfil  chegando a existir turmas compostas por ―todos os alunos desajustados, cujo foco era 

promover atividades que melhorassem o nível mental deles‖ (ARQUIVO HISTÓRICO, 

1943). O arquivo histórico era narrado pelos professores como uma demonstração de certa 

                                                 
120

  Conforme exposto no ponto 2.1 deste trabalho, as propostas do Programa Escolas do Amanhã 

contribuem para propagar com mais força concepções que atribuem as dificuldades de aprendizagem à traumas 

e bloqueios que os alunos de favelas seriam portadores. 
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―tradição‖ que era necessário resgatar. Por este motivo  o projeto político pedagógico tinha 

como eixo estruturante despertar no aluno, o exercício da cidadania e a cultura de paz.  

Apesar de algumas dissidências sempre presentes e em movimento, as práticas 

discursivas e não discursivas mais hegemônicas apontavam que tais princípios deveriam se 

pautar no resgate de valores, no combate da violência; na qualidade do ensino baseado no 

respeito e na delimitação de limites, sempre tendo o aluno como foco de tais pretensões. 

A antiga existência de ―turmas de desajustados‖ estava ali renovada, seja pela ideia de 

que os alunos reproduziam na escola um comportamento que lhes era próprio – a violência 

―natural‖ dos favelados – sendo necessário agrupá-los na mesma turma, ou mesmo pela 

segmentação dos ―sobrantes‖ nas turmas de realfabetização.  

Os professores denunciavam que os alunos destas turmas se auto denegriam, 

chamando-se de ―burros‖, ―animais‖ e ―analfabetos‖ a todo instante. No entanto, estes 

comportamentos não eram problematizados enquanto possíveis efeitos de uma proposta 

política que reforça tais entendimentos, mas como fruto de uma má educação e agressividade 

individual.    

As críticas direcionadas à política municipal, em relação à organização destas turmas, 

iam no sentido de questionar a destinação de recursos públicos ao pagamento do Instituto 

Ayrton Senna, bem como em relação aos conteúdos de seus materiais pedagógicos e a 

limitação da autonomia dos professores no processo escolar. A exigência de polivalência 

também era alvo de fortes críticas, uma vez que ao professor destas turmas era exigido 

ministrar todas as disciplinas, apesar de ser especialista em apenas uma delas. Com o foco de 

(re)alfabetizar, denunciava-se que disciplinas como História, Geografia e Ciências ficavam 

marginalizadas. 

Os fatores evidenciados naquele momento já antecipavam discordâncias que dois anos 

depois viriam a compor a pauta do movimento grevista, que questionou fortemente o projeto 

pedagógico da gestão de Paes e Costin. No entanto, a lógica de agrupar alunos com 

importantes defasagens no ensino e os efeitos que isso pode produzir nas subjetividades não 

era problematizada. Tão pouco eram estabelecidos nexos entre essa forma de organização 

escolar, presente naquele espaço desde a sua inauguração, e as atitudes ofensivas e 

naturalizadas que a escola estava apontando em relação aos alunos destas turmas. 

A partir disso, procuramos produzir espaços de problematização de algumas lógicas 

que iam se apresentando. Com os professores, o diálogo se dava de forma individualizada, 

nos intervalos das aulas, ou de forma coletiva no horário do recreio. No início, o recreio era 

colocado como espaço de ―descanso‖ e grande parte deles não se dispunha a ―falar de 
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trabalho‖. Após um tempo  alguns nos procuravam querendo informações de como estavam as 

ações com os alunos, sem considerarem que o trabalho era também e, em alguns casos, 

principalmente, com eles. 

Uma das professoras de matemática, que se colocava abertamente discordante de 

nossa presença na escola, afirmava publicamente e de forma ríspida, que os alunos 

precisavam de sanções ao invés de ―blá-blá-blá‖. Na sua concepção  a possibilidade de 

respostas aos impasses da escola centrava-se na direção e na CRE. A autoridade do professor 

seria resgatada se os alunos temessem a consequência de seus atos, o que seria resolvido pelo 

estabelecimento de regras rígidas e sanções claras. O regimento escolar e a lei antibullying 

careciam de efetivação segundo ela. 

Em um dos momentos em que a professora defendia esta ideia, havia na sala dos 

professores um total de quinze pessoas, das quais onze sinalizavam concordância, às vezes, 

completando o raciocínio com afirmações como: ―eles precisam aprender a respeitar 

hierarquias‖; ―isso aqui virou o quintal do morro‖; ―na minha época se eu falasse assim era 

tapa na cara‖; ―é o Estado que faz isso passando a mão na cabeça‖ (Diário de campo, junho 

de 2011).  

Os demais professores se mantiveram visivelmente constrangidos. Uma delas chegou 

a afirmar, depois que todos os outros já haviam saído da sala, que a escola deveria se 

transformar em um ambiente acolhedor e que aquele espaço produzia violência ―por estas 

coisas‖  referindo-se às concepções que se manifestaram naquele instante.Essa era Dora
121

, 

professora de Português que se mostrava implicada com a possibilidade de mudar aquela 

realidade que aparecia como ―o‖ problema da escola. Um grande desafio para quem não 

vivencia o cotidiano escolar, mas lá adentra, seja para pesquisar ou para realizar uma ação 

técnica específica, é considerar essa multiplicidade de fazeres e formas de pensar que 

circulam por este território, sem explicá-los de uma forma homogênea. Mais ainda, poder 

diferenciar as práticas que muitas vezes paternalizam, mas que são travestidas de boa vontade, 

de investimento, daquelas desinvestidas e desimplicadas. 

Sem levar isso em consideração  boa parte dos sujeitos ―externos‖ que falam da escola 

a despotencializam enquanto espaço do diverso, do múltiplo, denunciando as práticas 

normalizadoras e punitivas como se elas pudessem, por si mesmas, explicar o funcionamento 

geral das instituições escolares. A professora de português e o movimento de tensão com 
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alguns colegas que ela sustentava é exemplo de que os movimentos na escola são inúmeros e 

heterogêneos. 

Dora constantemente interpelava seus colegas afirmando que a escola como um todo 

produzia aquelas relações que alguns professores atribuíam aos alunos. Dizia ela que a forma 

como seus colegas se referiam aos alunos já era violenta. Defendia que para intervir nesse 

problema era preciso se considerar parte constitutiva de sua produção. Ao contrário disso, 

alguns professores se reduziam aos elementos externos – família, pobreza, favela – para 

explicá-lo. 

Dora falava com orgulho que momentos de conversação faziam parte de suas aulas, de 

forma que os alunos pudessem falar livremente, desabafar, expor opiniões e ideias. Ao mesmo 

tempo, propunha a realização de mais passeios, de eventos culturais e festas de 

confraternização que pudessem reunir pais, alunos, professores, funcionários e membros da 

direção escolar. 

Recebemos da professora um convite para participar de uma de suas aulas, acreditando 

que poderíamos ajudá-la a entender algumas questões colocadas pelos alunos, das quais ela se 

mostrava solidária, mas não sabia o que fazer. 

Apesar de tamanha implicação com construções de relações mais afetivas, a 

professora era defensora de uma maior rigidez no que diz respeito às regras disciplinares e 

também acreditava na necessidade de mais leis que fomentassem uma maior 

responsabilização dos adolescentes. Por alguns momentos, reafirmou, demonstrando cansaço, 

as ideias que ela mesma publicamente se opunha, como a de que os alunos faziam da escola o 

quintal do morro onde moravam. 

Uma escuta desatenta e descontextualizada dos múltiplos movimentos da professora 

poderia colocá-la no lugar de reprodutora unívoca de práticas punitivas, normalizantes e 

hierárquicas, desconsiderando seu potencial criativo e produtor de novas relações, de espaços 

de liberdade, de afeto e de cuidado. 

Entretanto, é assim que nós, pesquisadores e profissionais, que recentemente 

começamos a ocupar um lugar na dinâmica escolar como assistentes sociais e psicólogos 

ainda agimos: criticamos mais e questionamos menos, afirmamos mais verdades do que 

problematizamos as verdades já instituídas e naturalizadas. Dentre tantos outros, o 

ensinamento deixado por Dora indica que, para operar de outra forma, é preciso ter um 

cuidado permanente para não totalizar as práticas, para não qualificá-las com uma rigidez que 

as desqualifica por completo. Este é mais um esforço ético-político, um desafio a ser 

enfrentado, do que uma postura simples ou natural. 
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Isso era também o que mantinha aquela escola enquanto território de vida, de potência, 

apesar dos atravessamentos de sua constituição histórica e da política instituída. Pouco a 

pouco, aquele espaço foi se revelando em sua diversidade e movimentos infinitos, ora como 

locus de controle, ora como potencializador de outras existências.   

Além dos inúmeros movimentos dos alunos que escapavam ao controle estabelecido, 

pulando muros, produzindo enfrentamentos e ignorando certas exigências que lhes eram 

impostas; havia professores que, numa prática quase isolada, uma vez que encontravam pouco 

eco, estabeleciam com os alunos outras relações. 

Por outro lado, os alunos também iam aderindo ao que em grande medida se esperava 

deles: ―ele é burro, não consegue aprender‖  ―não sei o que ele faz na escola ainda‖  ―eu sou 

preguiçoso, não gosto de estudar‖ – enunciados que captávamos nos momentos em que 

estávamos com eles. Os movimentos de estranhamento dessa condição também estavam 

presentes  indicando os desejos que ali pulsavam: ―por que nosso recreio é separado do resto 

da escola?‖ ―por que só a gente não teve passeio este ano?‖   ―a professora diz que não faço as 

coisas, mas ela só manda copiar, eu não gosto de copiar‖ ―por que a professora de matemática 

só sabe falar gritando?‖  (Diário de campo, ano de 2011). 

Tendo situações e discursos como elementos disparadores, a questão da violência – 

sobretudo em relação a concepção de ser uma produção de sujeitos determinados pela 

hierarquia que regia as relações e concepções naquele espaço – foi sendo questionada, 

desacomodando ouvidos viciados e certezas já cristalizadas. A pesquisa-experiência-

cartográfica foi buscando ―agenciar entre os agenciamentos‖ (DELEUZE, PARNET, 2004, p. 

67) que foram a produzindo. A linha que separava a pesquisa da intervenção já não era mais 

visível.  

Alguns professores e a coordenadora pedagógica se uniram nesta empreitada, 

sustentando um movimento permanente de tensão com seus colegas. Foucault chamou de 

saberes dominados os conteúdos sepultados, desqualificados, menores, muitas vezes situados 

―abaixo do nível requerido de conhecimento ou de cientificidade‖ (FOUCAULT  2004  p. 96)  

considerando-os elementos fundamentais para o questionamento das práticas que nos 

constituem e que estamos constituindo. 

Recorremos fundamentalmente a estes saberes, presentes nas práticas discursivas e 

não discursivas de alunos, familiares, funcionários de apoio, professores e gestores que 

ocupam posição marginal em relação ao saber científico que representam. São saberes que 

fogem do discurso institucionalizado contando outras histórias, sendo preciso situá-los ―como 
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peças de relações de poder ou [incluí-los] em um dispositivo político‖ (MACHADO  2006  p. 

167). 

Trata-se assim de reativá-los, desofuscá-los, trazendo-os à superfície para fortalecer 

suas possibilidades de ―oposição e luta contra a coerção de um discurso teórico, unitário, 

formal e científico‖ (FOUCAULT  2004  p. 97). 

Na Tear de Lee, algumas situações sobre as quais as análises foram pautadas sugerem 

que as diversas possibilidades de desejo que os alunos apresentam têm sido em grande medida 

negligenciadas pelos discursos de poder construídos pela escola em relação a eles.  

Neste sentido, os conflitos escolares são pensados e narrados conforme as receitas 

socialmente validadas para tanto – o pobre que não aprende, a sociedade que perdeu 

determinados valores  os jovens que não sabem se portar  os ―nem-nem‖
122

. Até capim 

vagabundo tem desejo de sol afirmou, certa vez, Clarisse Lispector (1977, p. 36). Olhar para 

estes jovens com a lupa da verdade que os constitui enquanto sujeitos violentos, 

desinteressados e acomodados, produz em nós uma cegueira em relação aos seus desejos, seu 

potencial de questionamento, sua vibração.  

A ideia de que quem produz a violência na escola são eles mesmos, conforme muitas 

vezes responderam quando questionados, nos indica que não basta apenas perguntá-los o que 

querem, uma vez que se veem constrangidos a aderir aos discursos não só da escola, mas das 

mais diferenciadas organizações sociais que se ocupam de objetivá-los.  

―Tia, não chama a nossa turma pelo nome não, chama pelo número‖, foi o pedido 

dirigido a mim por um aluno da turma de Realfabetização. Aparentemente sem importância e 

fora do contexto de discussão da produção da violência na escola, tal enunciado pode carregar 

sinais de questionamento de um currículo que separa, segrega, nomeia, desqualifica, 

possibilitando que outros nexos sejam estabelecidos – para além das já conhecidas 

culpabilizações deles mesmos - na análise deste fenômeno.  

A atitude que busquei sustentar foi exatamente essa: estar atenta aos vazios destes 

ditos  buscando nos ―saberes menores‖ possibilidades de questionamento das práticas que os 

menosprezam. 

Estar atento aos vazios do acontecimento numa cena de violência na escola nos exige 

analisá-los no âmbito das multiplicidades que o constitui e que passam quase de forma 
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coordenada por Ana Lúcia Saboia  qualificou como ―nem-nem‖ 19,6% de jovens entre 15 e 29 anos que 

declararam ―nem‖ trabalhar  ―nem‖ estudar. A partir disso, uma série de enunciados que proclamavam a 

ausência de desejo dos jovens, sobretudo dos pobres, ganharam status cientifico.  



122 

 

despercebida sob nossos olhares. Como todos estes aspectos que ―fazem falar‖ funcionam 

como bloqueadores de conquistas sociais neste campo? Questioná-los por onde são formados 

não poderia abrir brechas para a emergência de outras formas de pensar estas políticas? 

―Eles não se interessam pela escola‖  ―reproduzem aqui a violência da favela‖  ―sem 

apoio familiar não se pode fazer nada‖  ―é o Estado permissivo que produz a violência na 

escola‖ – estes são enunciados que podem ser ouvidos em escolas de diferentes contextos 

territoriais. Considerar estes discursos não como formas de representar a realidade, mas de 

constituí-la, supõe questionar em que medida estas ideias são constituídas e constituidoras das 

práticas das quais elas mesmas falam, ao invés de apontar os discursos como falsos ou 

verdadeiros.Trata-se de puxar alguns dos fios que compõem essa rede, buscando desarticular 

a irreversibilidade daquilo que é reproduzido exaustivamente inclusive pelos meios 

acadêmicos, como se esta fosse uma questão já dada, consequência natural de um certo tempo 

histórico e contra a qual pouco se pode fazer.  

Uma das apostas fundamentais no contexto da Tear de Lee foi o exercício da atenção 

às situações analisadoras
123

 que emergiam, utilizando-as como ferramenta para a produção de 

desvios nas formas rígidas de pensar. Foi possível a partir disso, questionar as instituições 

presentes nas concepções de aluno, professor, educação, família, etc. e, sobretudo, como elas 

atuam na produção daquilo que a escola entendia como conflito, muitas vezes movido por 

uma idealização dos indivíduos e dos lugares que eles devem ocupar.  

Uma dessas situações dizia respeito às práticas de avaliação dos alunos. Causou-nos 

estranhamento a queixa de uma professora a respeito de um adolescente que em nossas 

atividades desempenhava um visível papel de liderança, com uma esperteza que não nos 

permitia olhá-lo com a incapacidade que a ele vinha sendo atribuída pela docente.  

Na tentativa de confirmar suas hipóteses sobre o aluno, ela nos apresentou sua última 

avaliação, da qual lhe havia atribuído nota zero. O pedido era para que a turma  pudesse 

retratar  na forma de desenho  ―um grande sonho‖. Segundo ela  o aluno havia apresentado 

um desenho confuso e desconexo, não atingindo o esperado na atividade.  

O relato do estudante dava sinais de como tem sido pautadas as relações entre 

professor-aluno no que diz respeito à avaliação: sonho em seu entendimento é aquilo que 

acontece quando dormimos. Seu desenho buscou, neste sentido, expressar o acontecido da 

última noite. A professora, por outro lado, insistia que tal entendimento demonstrava uma 
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incapacidade de compreensão, uma vez que havia explicado bem o que estava sendo 

demandado. 

A força do analisador apareceu no Conselho de Classe, onde a própria professora 

levou seu relato sobre o ocorrido  ocasião em que  agarrada em uma espécie de ―não-saber‖ 

referente às metodologias pedagógicas mobilizadas pelo professor em seu processo de 

trabalho, fui tecendo alguns questionamentos. Um outro docente trouxe novos elementos para 

a discussão, buscando reafirmar a incapacidade do aluno: agressivo, não responde quando é 

chamado  não aceita ouvir ―não‖, gosta de aparecer, não respeita o professor.  

Em meio ao debate, questiono: ―Estamos agora falando de comportamento ou 

permanecemos no assunto avaliação?‖ (Diário de Campo, ano de 2011). Demonstrando certo 

desconforto com a noção de avaliação que aparecia ali, a questão que lancei provocou imenso 

burburinho. Houve reação de todas as partes e alguns professores retrucaram: ―avaliação é um 

todo‖  ―não adianta ir bem na prova e tocar o terror na escola‖  ―uma boa nota para quem tem 

comportamento ruim pode ser entendida como prêmio‖  ―a escola deve ensinar as 

consequências dos seus atos‖ (Diário de Campo, ano de 2011). 

Estas foram algumas afirmações que indicavam estar em jogo, um sentido de 

avaliação que se pauta mais pelo nível de obediência dos alunos do que pelas habilidades por 

eles desenvolvidas. A exigência de ―mérito‖ tão questionada por muitos educadores contrários 

a política municipal baseada na meritocracia aparecia ali, mesmo não sendo essa relação 

claramente estabelecida. Para ter aprovação, era necessário comprovar mérito pelo 

comportamento. 

Aquela discussão abriu espaço para que a professora de artes pudesse falar do quanto 

se sentia constrangida pelos colegas a aderir à exigência de consenso sobre o desempenho dos 

alunos que, a partir disso, decide pela aprovação ou reprovação deles. A atribuição de notas 

altas para determinados alunos era pela maioria dos professores entendida como ―falta de 

critério‖ de sua parte  enquanto  para ela  todos respondiam positivamente ao que era esperado 

pela disciplina: liberdade para criar e experienciar. 

Em relação aos ―bagunceiros‖  o conflito com os outros professores era ainda maior, 

pois entendiam que a atribuição de uma boa nota para um aluno ―problemático‖ traria a este 

um sentimento de premiação, na opinião deles, não merecido pelo comportamento que o 

aluno expressava cotidianamente.  

A professora de artes sempre se manifestava contra tal ideia, afirmando que o fato de 

um aluno não se destacar em alguma disciplina, não significava que ele não pudesse se 

destacar em nenhuma outra. Para ela, algumas questões influenciavam o desenvolvimento 
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escolar dos alunos, dentre as quais, no decorrer de um conselho de classe ela citou: o desejo 

em aprender determinados conteúdos, o sentido e o poder de ―afetação‖ que cada disciplina 

produz nos alunos e a relação com o professor.  

Sobre o último aspecto, alguns de seus colegas a acusaram de estar respaldando a ideia 

de que se o aluno não atinge aprendizado satisfatório  a ―culpa‖ seria do professor, que não o 

soube cativar. Mais uma vez, a prática de achar culpados, numa redução dos múltiplos 

aspectos presentes no processo escolar se impunha. Tentando se defender e desconstruir o 

mal-estar gerado, a professora explicou que não pretendia achar culpados, reafirmando, no 

entanto, que a relação entre professor e aluno não pode ser desconsiderada na prática escolar. 

A suspeita de que a escola poderia estar reservando a estes alunos o lugar do fracasso e 

que os baixos índices de qualidade da unidade também eram produzidos pela alta taxa de 

reprovação que buscava castigar comportamentos aparecia como contraponto à explicação 

dos índices por uma suposta violência produzida por eles.  

Após um ano tentando transferência e manifestando certo sofrimento com os 

processos presentes na escola, a professora de artes entrou em afastamento médico. Até a 

finalização de nosso trabalho nessa escola, em 2012, não tivemos notícias de retorno da 

professora.  

Uma das colegas pelas quais ela mais se sentia pressionada – a professora de 

matemática - certo dia nos abordou afirmando ter abandonado sua turma (do 7º ano), pois a 

situação passou ao ―limite do insuportável‖  insistindo para que nós fossemos até a sala, de 

forma a visualizarmos  nós mesmas  ―o vandalismo dos alunos‖. Não tomamos tal pedido 

como uma tentativa de provar seus argumentos  nos fazendo ―ver com nossos próprios olhos‖  

mas como um pedido de ajuda e sinalização de grande sofrimento diante do trabalho.  

A mesma professora que, por inúmeras vezes, tentou desqualificar nosso trabalho e de 

outros colegas, era também aquela que nos procurava para saber como estavam as atividades 

com os alunos e para pedir ajuda quando não suportou mais estar em sala. Eventos assim 

eram significativos para possibilitar que nos mantivéssemos naquele ambiente que era hostil 

e, portanto, nos trazia sofrimento.  

A diretora reafirmou o pedido da docente, acrescentando que naquela semana a turma 

havia quebrado a lixeira da sala e todos os professores reclamaram da grande agitação. 

Entramos na turma e, sem que tivéssemos proposto, os alunos se organizaram num círculo, 

forma como comumente trabalhávamos.  

A agitação não deixou de estar presente, havia muita gritaria, todos querendo falar ao 

mesmo tempo e promover uma ―organização‖, nos moldes em que a escola dizia precisar, não 
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nos parecia possível. Quando entramos na sala, tínhamos uma proposta para a discussão que 

gostaríamos de fazer: as relações no cotidiano da escola. Não foi preciso colocá-la para a 

apreciação do grupo, já que imediatamente uma roda se formou e dentro de toda aquela 

confusão – eram 41 alunos em sala – as falas começaram a caminhar nessa direção.  

Já estávamos no mês de julho, a poucos dias do recesso escolar e a primeira questão 

colocada na ―pauta‖ do encontro foi a ausência, apenas para aquela turma, de uma festinha 

antes do recesso. Os alunos afirmavam, com forte ar de descontentamento, que todas as outras 

turmas tiveram uma festa de confraternização e apenas eles não teriam, por serem 

―bagunceiros‖ demais. Da mesma forma, todas as outras turmas já haviam realizado um 

―passeio‖ e  mesmo que ninguém tenha explicado o motivo de não terem ido  acreditavam que 

era também em função do mau comportamento. Sentiam-se castigados, penalizados, 

injustiçados. 

Quando perguntados o que significa para eles este mau comportamento e se ele existe 

mesmo, respondem que sim, mas não vislumbram possibilidade de ser diferente. Um dos 

alunos que os professores sempre apontavam dificuldades na relação afirmou que não é 

possível ficar calado e comportado toda hora, como os professores querem.  

Essa afirmação abriu outra discussão: as relações com a professora de matemática, que 

tinha acabado de abandonar a sala de aula. A maior parte da turma questionou a forma como 

tal professora pretendia impor respeito, segundo eles por práticas autoritárias, como fazer um 

―mapa‖ da sala  definindo onde cada um deveria se sentar.  

Um dos alunos acrescentou: ―ela fala para a diretora o que a gente faz, o que ela faz e 

o jeito que ela fala com a gente ela não conta‖ (Diário de campo, ano de 2011). Em oposição a 

esta afirmativa, um grupo de seis meninas saiu em defesa da professora afirmando que diante 

do ―caos‖ que era aquele espaço  não havia outra alternativa; era preciso ―ser dura‖.  

Seja para criticar ou para elogiar o trabalho da professora, todos apontavam que a sala 

estava cheia demais e que isso prejudicava o desenvolvimento escolar, fato, muitas vezes, 

negligenciado pelos discursos que tentavam imputar o ―caos‖ ao comportamento inadequado 

dos alunos.  

A facilidade de reflexão e proposição do grupo era clara. Eles conduziam as 

discussões, decidindo o que queriam colocar em pauta. Alguns professores colocavam a turma 

como ―boa‖  indicando que a lotação da sala era o que tornava o trabalho escolar difícil de 

avançar. A classe apontava que a preocupação com a ―ordem‖  em nome da garantia do 

trabalho pedagógico, operava por meio de muita proibição e punição e de pouco diálogo. 
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A intenção de minorar os conflitos diários, priorizando o estabelecimento de regras e 

hierarquias  era contrastada pela produção de confrontos em maior escala. ―A única coisa que 

não podemos fazer com ela é agredir. Ela é funcionária pública, não quero ser preso‖ (Diário 

de campo, ano de 2011), dizia um aluno. 

O questionamento das regras por parte dos alunos era algo que saltava aos olhos. Lá 

no fundo da sala, um menino que até aquele instante se manteve calado esboça: ―tem muita 

coisa acontecendo e a escola não entende isso‖. Ao explicar sua afirmação, ele citou questões 

como a proximidade do recesso escolar, indicando a existência de um cansaço com a escola e 

uma ansiedade pelo início das férias; bem como o modo de vida que muitos alunos, inclusive 

ele, possuem – livres, autônomos desde muito cedo e já com certa independência, o que 

significava que o estabelecimento de regras, na forma como a escola conduzia, sem 

participação, era um descompasso. 

A realidade pela qual passava a Rocinha, que estava sendo ocupada, com forte 

violência policial, pela Unidade de Polícia Pacificadora também foi citada como um aspecto 

produtor de ―agitação‖ não considerado pelo corpo docente. A discussão com os professores e 

a direção da escola após a roda de conversa com a turma foi marcada por grande tensão: todas 

as sugestões de abertura de canais de diálogo nas quais as questões levantadas pelos alunos 

pudessem ser problematizadas de uma forma mais coletiva foram negadas. Uma solução 

mágica para a resolução dos conflitos parecia ser a expectativa de muitos deles. 

Alguns outros foram sugerindo certa quebra na regra do castigo, se dispondo a se 

responsabilizar pela organização de passeios e de outros eventos para turma, de forma a 

desconstruir a sensação de que estavam sendo punidos. Uma professora coloca um fio seu na 

trama, sugerindo que uma assembleia com a turma fosse realizada, ao que a maioria de seus 

colegas se recusou a participar. 

A diretora não deixou de expressar sua reprovação à forma como havíamos conduzido 

a situação. ―Vocês são complacentes demais com os alunos‖  ―não foi para isso que pedi a 

ajuda de vocês‖ e ―minha autoridade foi desafiada‖ (Diário de campo, ano de 2011) foram 

alguns dos incômodos que ela deixou transparecer. 

Naquela mesma semana em que se processou este conflito com a turma do 7º ano, 

deparei-me com outra situação que indicava a dificuldade da escola em lidar com aquilo que 

parece ser seu grande desafio: a diversidade de modos de vida, experiências, desejos e 

subjetividades reunidas diariamente por horas a fio num mesmo espaço. 

Às 8hs, assim que adentro o portão, sou interpelada pela diretora: ―preciso que você 

converse com uma aluna‖ (Diário de campo, ano de 2011). O ―problema‖ é introduzido da 
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forma que naquele momento era possível: com a diretora de pé e atenta a qualquer movimento 

da escola – quem adentra o portão, o telefone que toca, professor que se atrasa, familiar de 

aluno buscando atendimento. 

A conversa era interrompida a todo instante por gritos de ―sai dai‖  ―sobe‖ e ―vai para 

aula‖. Jaqueline
124

, uma aluna do 7º ano acabara de lhe xingar. Ao ser questionada sobre o 

motivo do atraso (de trinta minutos)  a menina a teria chamado de ―piranha‖. Estranhando a 

reação ―agressiva‖ de uma boa aluna como aquela  a diretora se esforçou para dar um sentido 

(o seu sentido) ao ocorrido.  

Contou que os pais de Jaqueline passam por uma separação e que a tem reparado mais 

isolada na escola. Aquela reação explosiva lhe confirmava que as coisas não estavam bem e 

que aluna precisava de ajuda. Reconhecendo em mim uma possibilidade de acolhimento dessa 

demanda, pedira para que eu conversasse com a menina. 

A aluna me esperava, a pedido da diretora, sentada no banco do refeitório, com 

aparência bastante séria. Quando eu me aproximo ela dispara: ―aqui não dá para falar, tem 

outra sala?‖ (Diário de campo, ano de 2011). Uma das turmas do segundo segmento estava na 

educação física e foi possível, apesar da ausência de espaços na escola, atender ao pedido. Era 

a primeira vez que eu via Jaqueline. Não conhecia sua turma, nunca havia tido contato com 

ela. Apesar da ausência de um vínculo afetivo, a angústia transbordou nos seus olhos. A aluna 

diz estar ―explodindo de raiva‖ pelo o que acabara de passar.Pela terceira vez consecutiva  ela 

foi impedida de entrar na escola por ter excedido a tolerância de 15 minutos para atrasos. 

Ressentia-se de não considerarem o seu bom comportamento e a sua dedicação para a 

flexibilização dessa regra. Explica que reside na Rocinha e que durante toda a semana vem 

vivenciando o processo de instalação da Unidade de Polícia Pacificadora na comunidade. Tal 

como vinha ocorrendo nos outros territórios, a entrada da UPP era precedida pelo Batalhão de 

Operações Especiais (BOPE), numa operação bastante violenta. Segundo Jaqueline, a imagem 

veiculada pela mídia não condizia com a realidade. 

A TV noticiava que a ocupação da polícia ocorreu sem conflitos e sem reações da 

facção que liderava o tráfico de drogas. A ausência de reação num primeiro momento não 

significou, entretanto, que a ocupação se dava sem violência policial. Segundo ela, muitos 

policiais reproduziam um discurso de que o tráfico naquela região usava os ―menores‖ para 

realizarem pequenos serviços, da distribuição de quentinhas para os ―chefes‖  às práticas de 

aviso da chegada da polícia (fogos e rádio) e a distribuição de substâncias para ―fregueses‖. 
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Por este motivo, os adolescentes eram revistados em cada momento que cruzavam 

com os policiais. Dois dias antes deste relato, um dos alunos da escola, de 12 anos, solicitou 

lápis, borracha e apontador na secretaria da escola. Quando perguntado onde estava seu 

material, explicou que fora revistado pela polícia quando saía de casa. 

Os agentes abriram sua mochila e jogaram suas coisas no chão, procurando por algo. 

Havia lama no caderno do aluno. Na pressa de ir embora depois de ter sido ―liberado‖  não 

sabe onde alguns pertences foram parar, segundo ele, talvez misturado ao material de outros 

meninos que ―tomavam a dura‖. 

As famílias também tinham que abrir suas casas para revistas, pois tudo e todos eram 

suspeitos. A recusa de alguns moradores em abrir suas residências era respondida da mesma 

forma: chutes na porta e a certeza de que eram associados com o tráfico. Na lógica do ―quem 

não dee não teme‖  o direito à escolha e à privacidade lhes eram retirados. 

Essa rotina fez com que nos últimos três dias Jaqueline passasse até os últimos 

instantes pensando se iria para a escola ou, receosa de um conflito armado, ficaria em casa até 

que essa ―caça‖ na comunidade terminasse. Descia o morro mais lentamente  tentando captar 

se os movimentos e a tensão presentes apontavam a possibilidade de conflitos. Parava para 

falar com vizinhos, tentando saber se os colegas haviam ido para a escola. Esse cuidado a 

fizera esquecer-se do horário e se atrasar. Nos dois dias anteriores, foi advertida de que com 

três atrasos sua mãe seria chamada na escola. 

Tentou explicar, se justificou e não acreditou na ameaça. Naquela manhã, a aluna foi 

mais uma vez impedida de entrar em função de seu atraso e a diretora avisou que só poderia 

assistir às aulas nos próximos dias caso sua mãe comparecesse à escola. Segundo ela, quando 

a diretora é quem fala, não há possibilidades de reverter a decisão. Preocupada em expor a 

mãe a mais um problema, diante de todos os outros que ela já vinha enfrentando, a menina 

deixa a raiva se manifestar em forma de xingamento. 

Diante dessas situações de tensão, eu sempre me colocava disposta a buscar um canal 

de diálogo entre os envolvidos. Quase sempre isso não era possível, seja por um descrédito do 

aluno na possibilidade de ser ouvido sem que sua fala não fosse encarada como simples 

―historinha‖  ou mesmo do funcionário  que, muitas vezes, já apontava, ao me ver indo 

conversar com o aluno  que eu iria cair na ―história da carochinha‖. Jaqueline não quis tentar 

nova conversa com a diretora, mas decidiu também não comunicar a mãe da exigência da 

escola afirmando que uma hora iriam deixá-la entrar. 

A diretora, que estava na escola há trinta anos e aparentava ser muito dura, se 

mostrava resistente com minhas colocações, chegando, inúmeras vezes, a afirmar que eu 
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defendia os alunos, não os fazendo assumir seus erros. Depois de importantes embates, que se 

davam numa disputa firme de discursos, de alguma forma ela se deixava tocar e flexibilizava 

o que podia (ou o que conseguia). 

Após a conversa com a aluna, ela me abordou perguntando se Jaqueline tinha revelado 

algo que justificasse seu ―comportamento agressivo‖. Queria saber como estava a situação de 

separação dos pais, como a menina estava lidando com isso. Demonstrando espanto ao saber 

que este assunto não fora abordado, antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa, afirma que 

―conflitos na comunidade‖ não podem ser considerados enquanto justificativa para atrasos. A 

explicação veio em seguida: ―80% dos alunos dessa escola moram no mesmo lugar, se um 

pode chegar na hora, todo mundo também pode‖ (Diário de campo, ano de 2011). 

O chamado a uma individualização, enquanto capacidade de cada um em incorporar as 

regras estabelecidas, aparecia o tempo inteiro. Em contraponto, íamos tecendo redes junto aos 

alunos e a alguns professores que produziam reflexões sobre a afirmação de outras maneiras 

de ver e sentir. 

A partir do exemplo trazido por Jaqueline, a exigência de afirmação de normas ―iguais 

para todos‖ foi posta em discussão. Qual o limite entre a organização de acordos que 

possibilitem a convivência diária de tantas pessoas no mesmo espaço e a negação das 

existências singulares de cada indivíduo? 

A escuta ao que os alunos traziam – neste caso, seja pela complexidade territorial da 

Rocinha, que fazia com que a violência fosse vivenciada mais em alguns pontos do que em 

outros, conforme as diferentes favelas que lá coabitam, ou mesmo pela forma diferenciada 

como cada aluno sentia as cenas de violência no território – forneceu ferramentas importantes 

para essa disputa pela afirmação de diferenças. 

A máquina-escola-tear foi, ela mesma, mostrando quais fios deveriam ser puxados 

para a composição de tecidos mais coloridos. A única certeza presente era a de que eles 

deveriam ser puxados no coletivo, para que encontros pudessem ser alinhavados, e com eles, 

novas possibilidades de vida pudessem ir se abrindo. Sobre isto, Manoel de Barros (2000, p. 

75) nos oferece importante inspiração ao afirmar que: 

 

 [...] É preciso desformar o mundo:  

Tirar da natureza as naturalidades. 

Fazer cavalo verde, por exemplo. 

Fazer noiva camponesa voar – como em Chagall. 

Agora é só puxar o alarme do silêncio que eu saio por ai a desformar […]. 
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Gallo (2008) afirma que a educação é o encontro de singularidades, um 

empreendimento necessariamente coletivo. Portanto  ela ―lida sempre com o outro. A questão 

é saber como se dá a relação com o outro nesses processos‖ (GALLO   2008  p. 07). O autor 

questiona se quando se fala no ―outro‖ não estaríamos falando no mesmo  ou seja  na redução 

do outro ao mesmo, como muitas vezes nos deparamos nas práticas da Tear de Lee. 

As tentativas de homogeneização ou de redução do outro no mesmo guarda raízes com 

as teorias da representação. No sistema cartesiano o outro ―não passa de algo que eu mesmo 

crio  no pensamento‖ (GALLO  2008  p. 02)  por isso  ―o outro que falo é uma representação" 

(GALLO, 2008, p. 02).  

O autor descreve como a tematização do ―outro‖ atravessou diferentes abordagens  

grande parte delas a mantendo no interior de um campo problemático. Ora o outro é tomado 

como representação, se reduzindo ao mesmo, ora se coloca em um campo antagônico com o 

eu.    

Como pensar o outro de maneira diversa? Como lidar com as dificuldades de manter o 

outro enquanto outro, não o reduzindo ao mesmo? Gallo (2008, p. 02) sugere que o pensemos 

a partir da filosofia da diferença, onde a multiplicidade, e não a unidade, é a referência dos 

processos relacionais.  

A multiplicidade que opera mantendo as diferenças é, segundo ele, uma possibilidade 

de aumentar a potência de cada um. A educação, como arte do encontro, só pode se dar no 

campo de uma imanência, como criação coletiva. Essa criação é incontrolável e irredutível à 

repetição: ―educar significa lançar convite aos outros; mas o que cada um fará - e se fará - 

com esses convites, foge ao controle daquele que educa‖ (GALLO  2008  p. 15).  

Assumir tal filosofia como perspectiva nos convida também a redimensionar o que 

chamamos de conflito e a questionar as ações que, apesar de narrá-lo como algo inerente às 

relações, centram-se em ―prevenir e resolve[los] de forma positiva‖ (ASMAR  2014  p. 19)  

tal como promulgam as propostas em torno do Paz nas escolas e da mediação de conflitos.  

A produção de uma cultura de paz tem sido o mote de atuação não apenas de projetos 

externos desenvolvidos nas escolas públicas, como vem sendo também  apreendida em seus 

projetos político-pedagógicos, como vimos nas escolas aqui citadas. Gallo (2008, p. 14) 

sustenta que existem conflitos porque existem diferenças. ―Educar a diferença já não seria 

domá-la, domesticá-la, reduzi-la ao mesmo?‖. Retomo um de seus questionamentos 

fundamentais para afirmar outro: se o conflito é inerente às relações, o que se quer prevenir 

ou controlar com tais ações? 
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5.5 O acontecimento conflito 

 

 

É seu dever manter a ordem 

É seu dever de cidadão 

Mas o que é criar desordem 

Quem é que diz o que é ou não? 

São sempre os mesmos governantes 

Os mesmos que lucraram antes 

Os sindicatos fazem greve 

Porque ninguém é consultado 

Pois tudo tem que virar óleo 

Pra pôr na máquina do estado‖  

Desordem - Titãs 

 

 

O dicionário da língua portuguesa define conflito como um embate entre pessoas que 

lutam, uma tensão produzida pela presença simultânea de motivos contraditórios
125

. Disputa, 

desentendimento, desordem
126

. Todas as noções apontam para um confronto de interesses, 

sentimentos, ideias. Conflito é algo, assim, que se estabelece na relação entre os indivíduos. 

 O emprego desta palavra no campo da educação tem sido frequente, carregando 

conotações diversas: ora enquanto um fenômeno que coloca em perigo a coesão social da 

sociedade e que indica uma ―crise aguda das relações sociais‖ (DELORS  1998  p. 52) ora 

atrelado a um ―potencial de autodestruição criado pela humanidade no decorrer do século 

XX‖ (DELORS, 1998, p. 96) e ainda, como algo que precisa ser prevenido e resolvido de 

forma positiva (ASMAR, 2014). 

 Apesar de sempre o mencionarem como algo inerente às relações, expresso nos atritos 

mais comuns da convivência cotidiana, diferentes documentos e discursos se utilizam de uma 

noção que o iguala a atos de violência, oriundos de uma suposta perda de valores que 

deveriam ser resgatados por ações concretas, quase sempre atravessadas por forte cunho 

moralizante e punitivo.   
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 Michaelis, dicionário de português online. Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/moderno/ 

portugues/index.php?palavra=conflito 
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 Dicionário de português online. Disponível em: http://www.dicio.com.br/conflito/ 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?palavra=conflito
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?palavra=conflito
http://www.dicio.com.br/conflito/
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 Exemplos disso são o relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre 

Educação para o século XXI (DELORS, 1998) e as proposições da Parceiros Brasil, ONG que 

atua na educação carioca por meio de ações que visam produzir uma ―cultura de paz‖. Em 

2012, apresentando o Parecer nº 8 do Conselho Nacional de Educação (CNE), que homologa 

as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, o atual ministro Aloízio 

Mercadante também fez menção ao conflito como violência, afirmando a necessidade de se 

―criar uma cultura de prevenção, de solução pacífica dos conflitos em sala de aula. A escola 

tem de ser uma escola de valores‖
127

.  

 Tal noção de conflito vem produzindo no cotidiano escolar um complexo arsenal legal 

e normativo que visa guiar a conduta das pessoas, estipulando uma série de procedimentos 

que devem ser implementados e tomando a combinação entre qualidade, desenvolvimento e 

solidariedade como discurso justificador de diferentes ações. Trata-se de propostas políticas 

que, a partir das concepções que produzem, orientam as ações dos indivíduos em relação no 

cotidiano, produzindo específicos modos de ser. 

 A máquina de produção de subjetividade capitalística começa a se instaurar desde a 

infância, com a entrada da criança no mundo da linguagem e significações dominantes. Nada 

mais coerente, neste sentido, do que fazer da escola um lugar privilegiado para a formação de 

subjetividades modeladas. 

 As ações e concepções em torno da cultura de paz e mediação de conflitos se 

multiplicam, concentrando-se em identificar os focos de desentendimento e confrontos, na 

maioria das vezes tomando o aluno como desencadeador. A insuficiência de tal proposta 

reside no fato de manter intocáveis as práticas escolares. Ao que se reage? Que aspectos da 

organização escolar - suas rotinas, normativas, discursos, teorias, etc., corroboram para a 

afirmação de certos modos de agir? Que práticas fortalecem ou desestabilizam as relações que 

nomeamos como violentas?  

 As agendas políticas para a educação, formuladas por atores públicos e privados, 

carregam  ainda uma contradição reveladora: ao mesmo tempo em que se defende uma 

educação para a paz, capaz de formar indivíduos implicados na produção de relações não 

violentas, se reduz drasticamente os conteúdos de disciplinas humanísticas por considerarem 

que elas não sejam dotadas de uma aplicabilidade prática.  

 No entanto, são estes mesmos conteúdos que favorecem a reflexão crítica dos efeitos 

produzidos pelas disputas, imposições, explorações e formas de dominação presentes em 
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 Disponível em: http://redecomunicadores.mec.gov.br/noticias/3863-ministro-homologa-diretrizes-para-

enfrentar-a-violencia-escolar.  

http://redecomunicadores.mec.gov.br/noticias/3863-ministro-homologa-diretrizes-para-enfrentar-a-violencia-escolar
http://redecomunicadores.mec.gov.br/noticias/3863-ministro-homologa-diretrizes-para-enfrentar-a-violencia-escolar
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nossa história, que foram delineando a realidade de desigualdades e violências que a retórica 

destes atores diz querer combater.  

A título de exemplo, no ano de 2013, o governador Geraldo Alckmin divulgou que 297 

escolas do Estado de São Paulo passariam por uma reforma curricular. Com o objetivo de 

fortalecer o ensino de português e matemática, as disciplinas de História, Geografia e 

Ciências foram abolidas dos três primeiros anos do ensino fundamental. Nos dois primeiros 

anos, o currículo seria composto por 60% da carga semanal direcionada ao ensino de língua 

portuguesa e 25% de matemática, ficando o restante da carga horária ocupada com educação 

física e artes. No terceiro ano, seriam 40% para matemática e 35% para português
128

. Modelo 

semelhante foi implementado por outros municípios, que apesar de não abolirem disciplinas, 

reservam a maior parte da carga horária escolar aos conteúdos considerados mais ―práticos‖. 

 Um modelo de educação para paz é incompatível também com as ações que prezam 

pelo mérito, fortemente guiado por uma prática individualista e competitiva. Ao invés de 

favorecer que tais questões constituam a pauta das ações educativas, os agentes definidores da 

política educacional brasileira atuam contra a educação para a paz.  

 Pretende-se afirmar nesse sentido, uma certa relação de força de forma perpétua, por 

meio de uma espécie de guerra silenciosa, tal como propôs Foucault (2002, p.23). A guerra se 

torna assim  ―o motor das instituições e da ordem: a paz na menor de suas engrenagens  faz 

surdamente a guerra. Em outras palavras, cumpre decifrar a guerra sob a paz: a guerra é cifra 

mesma da paz‖ (FOUCAULT, 2002, p. 59); 

 O que está em jogo em tais propostas é um ideal de educação para uma vida obediente, 

que silencia indivíduos, neutraliza oposições
129

 e toma como estratégia fundamental a 
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 Cf.: <http://www.estadao.com.br/noticias/geral,escolas-de-tempo-integral-em-sp-terao-novo-

curriculo,987317,0.htm>. Acesso em 10/02/2014. 
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 No decorrer de 2014 e 2015, em meio às reivindicações que culminaram com greve, paralisações e diversos 

embates dos profissionais da educação com a gestão municipal, ocorreram muitos episódios emblemáticos das 

formas pelas quais os indivíduos podem ser silenciados e neutralizados, dos quais destaco: o desconto em folha 

salarial de grevistas como forma de desmobilizar a organização, sem que a possibilidade de revisão do plano 

de carreira - estopim da massificação das reivindicações na rede municipal de ensino - pudesse se abrir; 

exoneração de funcionários, dos quais ganhou notoriedade a do professor Breno Mendes, acusado pelas 

oposições à gestão municipal que divulgava em sua rede social e disponibilização para uma outra Secretaria, à 

revelia, de duas assistentes sociais, reconhecidas por postura opositora, com a vaga justificativa de que não 

estariam aptas às exigências impostas pelo trabalho na educação. O discurso da ética foi amplamente utilizado 

- inclusive em referência ao código de ética do servidor público - na alegação de que tais profissionais 

poderiam ter excedido seus questionamentos, ofendendo outros funcionários ou chefias. O contexto altamente 

desrespeitoso e igualmente ofensivo como as intervenções políticas tem se dado é ignorado em prol de um 

discurso vazio de ética. Uma ética que, desse modo, serve de instrumento para a responsabilização 

culpabilizatória, que julga as ações dos indivíduos descoladas do contexto de sua produção. C.f: 

http://jornalggn.com.br/blog/roberto-bitencourt-da-silva/educacao-e-direito-a-opiniao-ameaca-de-demissao-de-

professor-no-rio-de-janeiro.        

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,escolas-de-tempo-integral-em-sp-terao-novo-curriculo,987317,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,escolas-de-tempo-integral-em-sp-terao-novo-curriculo,987317,0.htm
http://jornalggn.com.br/blog/roberto-bitencourt-da-silva/educacao-e-direito-a-opiniao-ameaca-de-demissao-de-professor-no-rio-de-janeiro
http://jornalggn.com.br/blog/roberto-bitencourt-da-silva/educacao-e-direito-a-opiniao-ameaca-de-demissao-de-professor-no-rio-de-janeiro
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transformação dos conflitos e cenas de violência por um suposto estado geral de violência, 

como forma de justificar suas intervenções e produzir uma responsabilização individualizante.  

 Neste sentido, afirma-se o que Deleuze e Guattari chamaram de micropolítica da 

insegurança: ―a administração de uma grande segurança molar organizada tem como correlato 

toda uma micropolítica de pequenos medos, toda uma insegurança molecular permanente, a 

tal ponto que a fórmula dos ministérios do interior poderia ser: uma macropolítica da 

sociedade  para uma micropolítica da insegurança‖ (DELEUZE; GUATTARI, 1981 apud 

LAZZARATO, 2011, p. 27).  

 Analisando o contexto produtivo da Indonésia, Ong (2013) destaca a forma como o 

medo é utilizado como estratégia de governo, na qual a força militar é imposta pelo Estado 

contra os indivíduos que vivem nas situações mais precárias. As políticas do Estado 

destinadas a determinados estratos da população são definidas em função da possibilidade de 

extração de recursos e produtividade. O exército atua junto as indústrias, garantindo uma das 

maiores explorações trabalhistas do mundo no mercado manufatureiro.  

 A permanência do exército nas zonas industriais é algo naturalizado pelos indonésios, 

após longo processo midiático de produção da ideia de um perigo de insurreições por parte 

dos grevistas. As guaritas militares são situadas próximas das fábricas e os chefes militares 

locais recebem frequentemente presentes dos empresários.  

 O controle violento dos trabalhadores operado pela máquina estatal possibilitou que 

até 1994 estes ganhassem menos do que o necessário para viver, trabalhando cerca de 20 

horas diárias para grandes empresas como a Nike, a Reebok e a Gap. Esta última dispensava 

um valor de menos de 2 dólares por dia a jovens mulheres que costuravam suas roupas
130

 

(ONG, 2013). 

 Foucault descreve o neoliberalismo como um modo de governo que consome 

liberdade. O mercado precisa dela para funcionar, sendo necessário, neste sentido, organizá-la 

por meio de dispositivos de segurança.  Desse modo, afirma que 

 
a lei proíbe, a disciplina prescreve e a segurança, sem proibir nem prescrever, mas 

dando-se evidentemente alguns instrumentos de proibição  e de prescrição,  a 

segurança tem essencialmente por função responder a uma realidade de maneira que 

essa resposta anule essa realidade a que ela  responde - anule, ou limite, ou freie, ou 
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 Sob o título ―escravidão na moda‖  o canal GNT apresentou no dia 05/11/2015 um documentário onde jovens 

blogueiros da Noruega visitaram no Camboja as operárias que confeccionavam suas roupas de grife. Os jovens 

narram que por mais dura que se possa pensar que tal realidade seja, ela se apresenta como muito pior. As 

condições de vida das operárias eram externamente precárias. O trabalho que vai de 07 às 20 horas de segunda 

a sábado e de 07 às 18 aos domingos lhes rende um salário anual incapaz de comprar uma única jaqueta que 

produzem para as grandes marcas. Disponível em: 

http://gnt.globo.com/programas/gntdoc/videos/4391140.htm. Acesso em 05/11/2015. 
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135 

 

regule. Essa regulação  no elemento da realidade é que é  […] fundamental nos 

dispositivos da segurança (FOUCAULT, 2008, p. 61). 

 

 Tanto no caso produtivo descrito por ONG (2013) como naquilo que atualmente 

presenciamos nas escolas, a questão da política é portanto, gerir a potência. Mas que potência 

é essa que precisa ser contida? ―O poder transita pelo indivíduo que ele constituiu‖  afirma 

Foucault (2002, p. 35), indicando um modo de conceber o poder como uma força que 

funciona em cadeia.  

 O autor aponta ainda que o poder é cego, ele está sempre numa condição de impasse: 

―se se assistiu ao desenvolvimento de tantas relações de poder, de tantos sistemas de controle, 

de tantas formas de vigilância, foi precisamente porque o poder era sempre impotente‖ 

(FOUCAULT, 2001, p. 629). 

 Apesar de negar que exista um lugar ou um sujeito de resistência, aos moldes do que a 

ideia de classe operária fornece, Foucault afirma que à rede do poder responde também uma 

rede de resistências, na qual todo agir humano é entendido como fonte de uma transformação:  

 

Se é contra o poder que se luta, então todos os que o reconhecem como intolerável, 

podem começar a luta onde se encontram e a partir de sua atividade (ou passividade) 

própria. E iniciando esta luta […] de que conhecem perfeitamente o alvo e de que 

podem determinar o método  eles entram no processo revolucionário […]. As 

mulheres os prisioneiros, os soldados, os doentes no hospital, os homossexuais 

iniciaram uma luta específica contra a forma particular de poder, de coerção, de 

controle que se exerce sobre eles […] O que dá generalidade à luta é o próprio 

sistema do poder, todas as suas formas de exercício e aplicação (FOUCAULT, 2004, 

p. 77-78).  

 

 Lutas difusas atacam os regimes de poder onde eles se exercem. Mesmo que não 

produzam revoluções globais, interferem e podem impedir as formas de controle exercidas 

pelos dispositivos de poder. A revolta é um fato que impede ao poder ser absoluto.  

 

Se as sociedades se mantêm e vivem, ou seja, se os poderes não são ―absolutamente 

absolutos‖  é que por trás de todos os consentimentos e coerções, para além das 

ameaças, das violências e das persuasões, há a possibilidade desse momento em que 

a vida não mais se troca, em que os poderes não podem mais nada e em que, diante 

os gibets e as metralhadoras, os homens se revoltam (FOUCAULT, 2001, p. 791). 

 

 É, portanto, sob as multiplicidades que as técnicas de segurança se exercem. Trata-se 

de administrar sua potência, organizar, coordenar, impor hierarquias. 

 Foucault descreve práticas de recusa que estiverem historicamente presentes na ação 

dos indivíduos. Resistências ao pastorado, às práticas médicas prescritivas, insubmissões 

contra os modos de condução de condutas. Revoltas de conduta em sua forma religiosa, tal 
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como ocorreram na Idade Média  mas também resistências à governamentalidade  ―na medida 

em que o governo pôs-se a também querer se encarregar da conduta dos homens, a querer 

conduzi-los‖ (FOUCAULT  2008  p. 260). Onde há procedimentos de condução  há portanto 

contracondutas. 

 Em seminário realizado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) em 

junho de 2014, Lazzarato aponta a potência dessa recusa como algo que historicamente vem 

sendo alvo de investidas de controle. Recusa que diz respeito à negação sustentada pelos 

indivíduos em serem tomados em certos tipos de dinâmicas. Ações consideradas como um 

comportamento negativo, justamente por se constituírem em atitudes subjetivas importantes, 

no que diz respeito às possibilidades de fissuras naquilo em que as relações de poder 

capitalista tenta nos impor.  

 Como exemplo, cita-se o movimento feminista e sua recusa não apenas ao modelo de 

divisão do trabalho, mas aos modos de ser que a sociedade capitalista assinalou às mulheres. 

Segundo Lazzarato, há uma atitude em relação a esta recusa, sendo preciso permanecer nela e 

no que se abre com ela como possibilidade, como maneira de ver o mundo de forma diferente. 

O movimento feminista não fundou um novo partido nem tomou o poder do Estado. Mas 

permaneceu sobre a recusa de ser mulher no sentido clássico. E com isso inaugurou novos 

modos de vida. São pessoas que recusam os modelos oferecidos uma vez que eles não 

correspondem as suas aspirações subjetivas. 

 Lazzarato toma a recusa como uma ruptura para que se possa mobilizar outra coisa. 

Sair das significações e dos sentidos dominantes, passar por um momento de vazio e depois 

inventar novas linguagens, novas maneiras de viver. Um ato de criação, cujo fundamento é 

interromper o fluxo das coisas dadas.  

 Em As revoluções do capitalismo (LAZZARATO, 2006) o confronto com os valores 

dominantes, confronto com aquilo que existe assume significado de conflito. O conflito 

carrega dois regimes de possível: ―o conflito como alternativa subjacente às condições de 

possibilidades dadas (capital/trabalho, homens/mulheres, trabalho/lazer) e o conflito como 

degeneração de qualquer prévia atribuição de papeis  de funções  de percepções  de afetos‖ 

(LAZZARATO, 2006, p. 19, grifos do autor.).  

 A degeneração aqui assume um sentido oposto àquele normalmente a ela atribuído, de 

negação ou destruição, se afirmando enquanto uma forma de contestação ao que está 

estabelecido no ser, de forma afetá-lo ―por uma espécie de suspensão  de neutralização  que 

abra, para além daquilo que já é dado, um novo horizonte não dado‖ (LAZZARATO, 2006, p. 

19). 
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 Processos como a passagem do fordismo ao pós-fordismo e as mudanças no âmbito da 

produção que advém daí, o maio de 1968 e o ciclo de lutas de Seattle são citados como 

acontecimentos que inauguraram novos modos de subjetivação, trazendo mudanças na 

maneira de sentir. Foram processos que representaram uma mistura de corpos - uma 

multiplicidade - que produziram, pela afirmação de suas diferenças, uma mudança de 

sensibilidade que afetou a própria produção do desejo. 

 

O acontecimento nos faz ver aquilo que uma época tem de intolerável, mas faz 

também emergir novas possibilidades de vida. Essa nova articulação de 

possibilidades e de desejos inaugura, por sua vez, um processo de experimentação e 

de criação. É preciso experimentar aquilo que a transformação da subjetividade 

implica e criar agenciamentos, dispositivos, instituições capazes de se utilizar dessas 

novas possibilidades (LAZZARATO, 2006, p. 12). 

 

 Retomando a questão anterior a respeito do que deve ser contido, encontramos em 

Lazzarato a sugestão de que é sob a potência dos comportamentos desviantes e sua 

possibilidade de criação, de rompimento com a repetição que o poder atua. ―O agenciamento 

da diferença e da repetição não pode mais ser neutralizado, e sim controlado‖ (LAZZARATO, 

2006, p. 72). Essa capacidade de invenção se afirma como força constituinte, na medida em 

que 

 

As invenções (tanto as pequenas quanto as grandes) são acontecimentos sem 

nenhum valor em si mesmos mas que, ao criar novos possíveis, constituem a 

condição de necessidade de todo e qualquer valor. A invenção é uma cooperação, 

uma associação entre fluxos de crenças e de desejos, que ela agencia de uma nova 

maneira. […] ao combinar, ao agenciar, promove o encontro de forças que carregam 

em si mesmas uma nova potência, uma nova composição, fazendo emergir - e, 

portanto, atualizando - forças que eram apenas virtuais (LAZZARATO, 2006, p. 44). 

 

 A invenção se dá sempre pelo encontro, efeito de uma multiplicidade que pode 

suspender ―dentro do indivíduo ou dentro da sociedade aquilo que já está constituído, 

individuado, que já se tornou habitual. […] Toda invenção é ruptura das normas, regras e 

hábitos que definem o indivíduo e a sociedade.‖( LAZZARATO  2006, p. 46). 

 As tensões presentes nas escolas poderiam ser, assim, pensadas a partir de um choque 

entre os modos de ser tipicamente contemporâneos e a recusa da maquinaria escolar e todo o 

tradicionalismo que lhe dá forma. Uma recusa sobre a qual velhos mecanismos de controle 

atuam junto com a produção de outros novos. 

 Enquanto acontecimentos que causam perturbações, cabe, pois, analisar os conflitos  

escolares enquanto exercício de relações de poder, que carregam grande potencial de fugas, 

subterfúgios, resistências. Ao invés de narrá-los como expressão de violência, negatividade e 
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algo que deva ser controlado, apaziguado e coibido, conforme as práticas escolares 

normalmente o descrevem, interessa-nos identificar desejos pulsantes e possibilidades abertas 

pelos sujeitos em suas práticas de liberdade.  

 O conflito é, assim, produtivo, na medida em que ele torna visível as relações que se 

estabelecem entre as práticas de sujeição e de resistência, possibilitando ao mesmo tempo 

contestações que desestabilizam modos cristalizados de operar. Com a afirmação de que onde 

há poder há resistência, Foucault sugere que realizemos a análise dessas relações a partir das 

disputas que as compõem. Não se trata de negar a existência de violências diversas, mas de 

refutar a redução de qualquer ato opositor ao manto da violência.  

 Neste sentido, Foucault adverte que relações de poder não se confundem com práticas 

de violência, na medida em que estas se caracterizam como um exercício ilimitado e infinito 

de poder  onde ―um dos dois [está] completamente à disposição do outro e se [torna] sua 

coisa‖ (FOUCAULT  2004  p. 276). Adentrar no campo das práticas pedagógicas e os 

mecanismos violentos que elas acionam tem sido um campo minado intocável, o que nos 

convoca ao exercício de uma atenção na complexa trama que as constitui.   

O conceito de poder desenvolvido por Foucault ao longo de seus estudos nos dá 

importantes pistas para uma análise das relações que considere as complexidades que lhes são 

próprias: o poder não é algo que alguns possuem em detrimento de outros, como um 

fenômeno de dominação de quem o possui contra aqueles que são destituídos dele. O poder 

circula, é algo que funciona em rede.  

Mais ainda, ele é produtivo, o que significa que tomar seus efeitos puramente pela 

repressão é fazer uma análise jurídica dele. Seria identificá-lo a uma lei que age de forma 

proibitiva e negativa. Foucault aponta, ao contrário, que se o poder fosse apenas repressivo, 

não seria obedecido (sem o uso de força física).  

 
O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele 

não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz 

coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve-se considerá-lo como 

uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do que uma 

instância negativa que tem por função reprimir (FOUCAULT, 2004, p. 08). 

 

 Descaracterizando as tensões do cotidiano enquanto relações de poder, a política 

educacional no município do Rio de Janeiro vem efetuando algumas de suas estratégias de 

governo. O que se entende por conflito no espaço escolar tem sido afirmado, em grande 

medida, como um recorte de um acontecimento, tomando algumas de suas dimensões de 

forma reduzida e, neste sentido, empobrecendo seu contexto maior e sua complexidade. Não 
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raras são as vezes em que nos deparamos nos noticiários de TV com cenas apontadas como de 

―extrema violência‖: de alunos ou de responsáveis contra professores e vice versa.  

 Nomeadas de ―violência na escola‖ ou ―bullying‖ essas cenas constantemente 

despertam sentimentos ávidos por punição. Quem são os culpados? Que punições eles 

merecem? Como garantir a segurança e bem-estar de todos? Estas são questões que justificam 

e fomentam uma série de ações no espaço escolar, de políticas públicas, empresas, 

organizações internacionais. Tais propostas são, em grande medida, comprometidas com uma 

determinada maneira de conceber a função da educação: apaziguadora, corretiva, produtora 

de comportamentos dos quais todo ―bom cidadão‖ deve dispor. Pouco se sabe  no entanto  do 

contexto nos quais estes acontecimentos estão inscritos.   

 Como efetuar os possíveis que o acontecimento conflito faz emergir? Tal 

questionamento nos conduz a criar problemas a partir do acontecimento, ou reconhecer os 

problemas contidos nele. Tomar o conflito como uma possibilidade de criação supõe 

considerar que ele não traz soluções implícitas, afirmando a necessidade de efetuar uma 

problematização que possa criá-las. 
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6 RETALHO: FRAGMENTOS DE UMA PESQUISA 

 

 

 Procurando o significado da palavra ―retalho‖ em dicionários online, deparei-me com 

uma parábola interessante do evangelho de Marcos: ―ninguém põe remendo de pano novo em 

roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho 

novo em vasilha de couro velha; se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto 

a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova‖
131

. 

 O pano novo, que depois de lavado encolhe, poderia causar dano ainda maior ao tecido 

velho. Na produção artesanal de vinho, o processo de fermentação esticava o couro das 

vasilhas - os odres - até seu limite, de forma que um odre de couro velho poderia se romper. 

Pano novo, roupa velha, couro esticado, vinho, qual o sentido dessa discussão? 

 Encontrei a parábola em um momento em que refletia sobre experiências escolares 

qualificadas por discursos bastante disseminados como ―tradicionais‖ ou ―alternativas‖. E a 

partir disso, algumas questões se produziram: os remendos novos são capazes de alterar o 

modelo e estrutura velhos? E ainda, que elementos do ―velho‖ carregamos conosco em nossas 

―novas‖ experiências? 

 Como apontei na parte II, a discussão sobre a qualidade tem sido atravessada no 

campo educacional por uma crescente demanda por inovação: este seria um modo de atualizar 

as práticas pedagógicas e contribuir para a formação de um indivíduo conectado às 

necessidades de um novo século. Os clamores pela abolição do quadro negro e pela inserção 

das chamadas novas tecnologias digitais na escola não vêm acompanhados, no entanto, por 

ações - no âmbito da política pública - que propiciem uma transformação do modelo escolar 

vigente, que aponte para novas possibilidades de uso do espaço e do tempo,  que abale a 

estrutura conteudista e disciplinar ou que priorize a melhoria das condições do trabalho 

escolar, em todos os seus aspectos.  

 Voltando ao tecido velho remendado por pano novo, a imagem que construí me fez 

pensar em como um pedaço de pano novo poderia tornar o tecido velho ainda mais desbotado, 

com aparência esfarrapada, o que nos faz desejar o novo e descartar o velho. Há um 

movimento como este na educação.  

 Cada vez mais, atribuem-se às experiências que se produzem entre ―novos muros‖ a 

possibilidade de concretização de uma ―outra‖ escola, pela crença de que se poderia começar 
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 Evangelho de S. Marcos capítulo 2, versículos 21-22. Nova Versão Internacional. Disponível em: 

https://www.bible.com/pt/bible/129/mrk.2. Acesso em: 06/10/2015. 
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do zero, deixando-se para trás todos os vícios da escolarização moderna. Promulga-se assim, 

uma falência total da escola que temos. Surgem, nesta direção, experiências que vêm sendo 

apreendidas como ―boas práticas‖ ou ―modelos alternativos‖  constantemente narradas de 

forma idealizada, que, em grande medida, produzem dicotomias e não nos estimulam a 

reconhecer o novo que coabita com o velho ou a problematizar o velho que o novo pode 

carregar e naturalizar.  

 Quem de fato não desejaria um modelo novo - diferente daquele que The Wall
132

, 

grande parte dos noticiários midiáticos sobre a escola e alguns acontecimentos analisados no 

decorrer de todo este trabalho nos apresentam? Com efeito, outras possibilidades educacionais 

precisam se afirmar. Mas o jogo de forças que pressiona por mudanças, que evidencia desejos, 

que produz fissuras com seus movimentos variados e que afirma a escola de hoje como 

campo de luta, seja qual for sua qualificação, não nos daria indicações de que essa mudança já 

está em curso? 

 A parábola bíblica me convenceu, pelas reflexões que suscitou, de que os retalhos que 

eu pensava em descartar da pesquisa, não poderiam deixar de compor esse tecido-tese. Apesar 

de não terem sido o foco do meu estudo realizado no âmbito do Programa de Doutorado 

Sanduíche no Exterior
133

, e por isso não estarem inseridos em uma proposta de estudo 

aprofundado, meu encontro com as experiências escolares da Escola da Ponte (Portugal) e da 

Reggio Emilia (Itália) redefiniram meus modos de perceber essa relação entre o ―tradicional‖ 

e o ―alternativo‖ dos modelos educacionais  assim como o encontro do retalho - novo ou 

velho - modifica o tecido na sua forma anterior.  

 Abriu-se uma possibilidade concreta de perceber as dinâmicas entre o instituído e o 

instituinte ou entre poder e resistência enquanto estruturas móveis, flexíveis, que habitam 

mundos que coexistem, bem como de perceber como os riscos de reterritorialização operam, 

podendo fazer das máquinas de guerra novas máquinas de controle, conforme apontam 

Deleuze e Guattari (1997). 

 Conhecer a experiência das escolas da Reggio Emilia e da Escola da Ponte não estava, 

desse modo, no script da pesquisa. Como boa curiosa que sou, não pude me furtar, estando 

ali, de ver de perto iniciativas citadas como inspiradoras de tantas outras práticas que foram se 
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 Uma indicação do modelo escolar descrito na música e filme The Wall, da banda Pink Floyd, pode ser 

encontrada entre as partes I e II deste trabalho, cujo título é: INTERMEZZO II: tudo era apenas um tijolo no 

muro.  
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 Realizado no período entre setembro de 2014 e agosto de 2015 no departamento de Ciências Políticas da 

Universidade de Bolonha/ Itália. O estágio doutoral contou com financiamento da Capes/PDSE e com a co-

orientação do professor Sandro Mezzadra.    
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desenvolvendo mundo afora. Na Reggio Emília, cidade pequena localizada na Emília-

Romanha na Itália, a experiência escolar se tornou elemento de exploração turística.  

 As escolas da Reggio Emilia são fruto de grande luta social da população e do 

atendimento  paulatino de suas demandas por parte de alguns governos de esquerda que a 

região já vivenciou. Os primeiros asilos, como ainda hoje são chamadas as escolas infantis, 

surgiram em 1861, período em que 75% da população italiana não era alfabetizada 

(BALDINI; CAVALLINI; VECCHI, 2010). Nos anos de 1950 a iniciativa foi expandida 

através da organização de centenas de mães operárias e associações feministas, que lutavam 

por melhores condições de vida das mulheres e das crianças (BALDINI; CAVALLINI; 

VECCHI, 2010).  

 Após a II Guerra, tais associações abrem e gerenciam, junto ao então criado Comitê de 

Liberação Nacional, diversos asilos em várias partes da Itália. Ainda naquele momento, eram 

todos os asilos autogestionados e construídos pelas mãos da população. Somente a partir da 

década de 1970  aumentam as pressões sociais para que os ―problemas femininos‖  tal qual o 

pensamento da época, fossem assumidos como questão política e cultural, o que deu início a 

inserção da experiência que vinha se gestando à um projeto de educação pública, laica e 

pluralista (BALDINI; CAVALLINI; VECCHI, 2010). 

 Pela grande procura de curiosos como eu, estudantes, familiares de outras regiões da 

Itália e profissionais da educação, a partir de 2006 uma regra foi criada aos desejosos em 

conhecer a experiência escolar da Reggio Emilia: toda sua história, desde a constituição ao 

desenvolvimento, estaria reunida e disponível ao público no Centro Loris Malaguzzi, espaço 

de pesquisa e experimentação lúdica que dispõe de ateliês, auditórios, uma mostra permanente 

e um centro de documentação e pesquisa educativa. 

 Minha visita começou ali, onde retornei semanalmente durante o mês de janeiro de 

2015, explorando os espaços lúdicos, passando horas na biblioteca bisbilhotando as histórias e 

tentando extrair dos funcionários informações que trouxessem esclarecimentos às dúvidas que 

iam surgindo. Foi nessa incursão que a visita aos espaços escolares se tornou algo palpável. 

 Desde a constituição do Centro Loris Malaguzzi, a visita às escolas acontece no 

âmbito  das atividades formativas do Centro, que organiza periodicamente eventos como 

seminários internacionais, ciclo de debates e cursos diversos. O valor exigido, uma quantia de 

320 euros, torna a visita aos espaços escolares algo fora de alcance para a maioria dos 

estudantes e pesquisadores bolsistas. No entanto, durante uma semana no mês de janeiro as 

escolas se abrem para a visitação de famílias interessadas em efetuar matrícula escolar.  
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 Numa noite fria e chuvosa de janeiro e misturada aos responsáveis interessados  no 

espaço  e dinâmica escolar, tive meu primeiro contato com a proposta educativa para crianças 

de até seis anos de idade daquela cidade. As atividades propostas na semana de visitação eram 

muito variadas entre as escolas. Algumas de forma mais comum, conduziam as famílias e as 

próprias crianças presentes aos ambientes da unidade e reuniam professores e pais em 

círculos, para discutir propostas e eventuais dúvidas. Outras desenvolviam atividades 

relacionadas ao seu projeto pedagógico, como forma de apresentá-lo às famílias presentes.  

 Além da leitura dos materiais disponíveis no Centro Loris Malaguzzi, que 

historicizavam o processo de constituição dessa experiência escolar, naquela ocasião, pude 

participar de diversas atividades promovidas por seis escolas: reuniões, grupos de discussão 

sobre temas que atravessavam o projeto pedagógico, seminários, dinâmicas de grupo e dois 

jantares organizados pelas escolas que tinham a participação das crianças no preparo dos 

alimentos como parte fundamental do currículo. 

 Em todas elas, havia trabalhos das crianças por todos os lados; armários onde podiam 

depositar seus pertences (todo material necessário às atividades ficava na escola). As crianças 

estavam presentes nas visitas, algumas - curiosas - conheciam os espaços aproveitando os 

brinquedos e amiguinhos ali presentes para brincar. Muitos brinquedos espalhados. O espaço 

trazia o aconchego de uma casa, um grande casarão. Em uma das escolas uma menina, com ar 

de encanto  diz: ―mamãe, olha isso!‖ - apontando para os trabalhos de construção com peças 

do jogo Lego feitos pelos alunos.  

 As escolas se dividem entre os espaços de aprendizagem e a piazza
134

, local de 

convivência entre os nidos e os bambinos
135

. A cada espaço visitado, era perceptível a 

empolgação das crianças com o ambiente, apesar de saberem que passariam ali oito horas de 

seu dia, todos os dias da semana.  

 Sobre a rotina escolar, uma diretora esclareceu que a jornada é iniciada com uma 

assembleia, na qual pode-se conversar sobre qualquer coisa e planejar os trabalhos do dia. 

Não utilizam quadro negro por acreditarem que este instrumento acaba por afastar o professor 

de seus alunos. Sem quadro negro, sem superlotação de turmas (máximo de 24 alunos) e em 

muitos ambientes sem mesas e cadeiras, era no chão, forrados com tapetes coloridos de 

borracha que os trabalhos aconteciam.  

                                                 
134

 As praças públicas são importantes espaços de convivência na Itália como um todo. Ali, pessoas se encontram 

para conversar, tomar um sorvete, tomar sol, ler, estar com e fazer amigos. 

 
135

 A escola da infância na Itália se divide entre o atendimento de crianças de 3 meses a 3 anos de idade (nidos) e 

as de idade superior a 3 anos no limite de 6 anos de idade (bambinos).  
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 Nas seis visitas que realizei, a presença das crianças foi marcante. A elas os 

professores voltavam sua explicação sobre o funcionamento da escola, quando percebiam a 

forma atenta como escutavam o que estava sendo dito. Entre um ambiente e outro se podia 

perceber um brilho irradiante nos olhos  além de expressões como ―uauuu‖ e ―nooossa‖. 

Alguns pais lhes perguntavam: ―gostou mais dessa ou da outra?‖ - deixando a ideia de que a 

presença delas ali se justificava pela necessidade de fazerem parte dessa decisão.   

 O sentimento mais presente em mim era a sensação de adentrar um espaço do qual não 

dava vontade de sair. As escolas dispunham de uma excelente estrutura física, funcionando 

em espaços amplos e aconchegantes. As salas de aula foram substituídas por ambientes de 

aprendizagem, organizados e equipados para trabalhar conteúdos que, sobretudo, pudessem 

despertar interesse e estimular a criação. 

 Mas, apesar de meu encantamento, era perceptível a existência de movimentos que 

pareciam muito familiares: uma grande ênfase nos índices de qualidade, nas orientações 

ministeriais e em certo tradicionalismo que era necessário manter. A respeito dos índices, 

pude verificar que as crianças são avaliadas por provas externas que atestam o nível de 

apreensão das habilidades e competências que cada ciclo de ensino pretende trabalhar. Ao 

meu questionamento sobre o assunto, a diretora explica que a escola ocupa lugar de destaque 

no ―ranking‖ nacional  demonstrando que a política de avaliação que promove certas 

qualificações dependendo do lugar ocupado por cada escola estava também presente ali
136

.   

 A presença de crianças estrangeiras parece causar certa preocupação nos pais e um 

deles questiona se essa ―mistura‖  como narrou  não seria prejudicial à aprendizagem de 

crianças de língua materna italiana  uma vez que  iriam conviver com um uso ―errado‖ da 

língua
137

. Buscamos compor classes mais homogêneas possível‖ -responde uma professora. A 

diretora completa: Podemos contribuir muito para o crescimento de quem tem uma cultura 

diferente.  

 Segundo ela, essa seria uma forma de trabalhar a solidariedade com as crianças. Certo 

ar eurocêntrico pareceu causar grande incômodo não apenas em mim, pois duas mães 
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 Uma discussão sobre o processo de ―rankeamento‖ das escolas do município do Rio de Janeiro pode ser 

encontrada na parte II deste trabalho.  
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 A imigração tem sido por anos uma questão política da maior importância na Itália, devido ao fato do país se 

constituir como porta de entrada principal para os fluxos migratórios que chegam à Europa. A necessidade de 

maior controle das divisas, como medida para o impedimento da entrada ilegal de imigrantes, ocupa lugar 

central nos discursos da população, da mídia e nos debates políticos. A presença massiva de indivíduos 

provenientes da África e da Ásia e as lutas que travam para acessar os direitos de cidadania na Itália tem 

produzido um ambiente de tensão em diversas esferas, inclusive nas escolas. A este respeito, c.f: Brett, 

Neilson; Mezzadra, Sandro. Confini e frontiere. La moltiplicazione del lavoro nel mondo globale. Ed: Mulino, 

2014.  
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estrangeiras, que estavam presentes, se retiraram da reunião antes que pudessem ter acesso 

aos espaços da escola. Saí dali tentando processar aquelas cenas, ainda impactada com o 

efeito produzido pelo choque entre minhas expectativas com a experiência da Reggio Emilia e 

a presença de práticas e pensamentos tão cristalizados na educação escolarizada: 

ranqueamento das escolas, homogeneização, preocupação com índices, etc.  

 Foi quando comecei a perceber o quanto eu também estava imersa na crença em 

modelos idealizados e o quanto isso pode obscurecer o reconhecimento de processos mais 

libertários que se produzem no interior das escolas que não carregam a qualificação de 

―alternativas‖  ―democráticas‖ ou ―transformadoras‖  como vêm sendo chamadas as tentativas 

de produção de outras possibilidades escolares. Levaria comigo para a Escola da Ponte esta 

reflexão, sem saber ainda o quanto essa outra experiência a aprofundaria.   

 A visita a Escola da Ponte já foi iniciada com grande surpresa: ninguém na região 

central do Porto a conhecia. Como a escola havia mudado de local, tentei buscar informações 

junto a taxistas, funcionários da estação de trem, funcionários do hotel que me encontrava, 

padaria, restaurante e no centro de informações turísticas. Ninguém nunca ouvira falar. 

Resolvi tomar um taxi e tentar a sorte já em São Tomé de Negrelos, distrito de Santo Tirso, no 

Porto. No caminho, o taxista lembra que já havia levado brasileiros em uma escola naquela 

região. O que tem lá que chama tanto a atenção de vocês? - pergunta ele, curioso.  

 Nunca ouvira falar numa escola sem divisão de turmas ou idade. A proposta lhe soa 

estranha. Isso funciona? - duvida. O taxista estava antecipando algo que depois a diretora da 

escola mencionaria, em relação às pressões do Ministério da Educação de Portugal para 

enquadrar a escola na sua estrutura instituída e o consequente descrédito à ela atribuído.  

 Apesar de agendada com meses de antecedência, minha visita não era do 

conhecimento da direção e da portaria. Isso resultou em uma espera de quase três horas, 

tempo ganho, diante das questões que pude observar do movimento da escola e da longa 

conversa, recheada de informações, que pude travar com o agente de portaria. Ele me 

questiona sobre o quê se fala da Escola da Ponte no Brasil, já que a maioria dos visitantes são 

meus conterrâneos e por ali ninguém conhece e valoriza a experiência. A partir daí, ele fala 

sobre a precariedade de seu trabalho e da visão que tem sobre a escola.  

 Descobri que tem um professor ganhando 5 mil euros para falar da Escola da Ponte 

em outros países. Enquanto isso eu ganho 375 euros para trabalhar aqui, limpando, 

arrumando e cuidando de aluno. Sua entonação crítica se relaciona à sua condição de 

trabalhador precário: vítima do enorme índice de desemprego que assola Portugal, sobretudo 

nas regiões de interior, como Santo Tirso. Sobrevive com contratos temporários, renovados a 
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cada três anos, que trazem grande incerteza sobre o futuro e remuneram o trabalhador sem 

garantir-lhes um básico de sobrevivência.  

 Pergunto sobre a greve que vejo anunciada em um cartaz na entrada da escola e ele me 

diz que não irá aderir, devido às consequências que sofreu na última greve e pelo pouco 

impacto que ela teve. Sobre a escola, sua avaliação é atravessada por outras experiências que 

vivenciou, em unidades maiores, que traziam os desafios mais intensos dos grandes centos 

urbanos. A Ponte segundo ele é muito pequena, atende a uma região interiorana, dispõe de 

professores selecionados e não enfrenta tais desafios. O peixe que te vendem lá é diferente do 

peixe que comemos aqui - afirma, questionando o ineditismo atribuído à experiência da Ponte.  

 Àquela altura, eu já resgatava sentimentos que me invadiram no encontro com a 

Reggio Emília  de que ―a escola com que sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir‖ 

(ALVES  2001)  de fato talvez não existisse  porque em meu ―sonho‖ não há espaço para 

certas aprendizagens que naturalizamos e valorizamos. Nele, o medo, a desqualificação, a 

culpa  a punição  a exposição ―educativa‖ que remete os atos cotidianos ao julgamento de 

todos, tornando a vida um grande tribunal, não estão contemplados. Alguns destes aspectos 

estavam ali misturados, apesar das práticas mais libertárias que a Ponte instituiu. 

 A visita interna se inicia tendo duas alunas como ―guias‖. Uma do núcleo de 

consolidação e outra do aprofundamento
138

. Começamos pela leitura dos direitos e deveres do 

visitante e seguimos para conhecer o espaço da escola. De longe, um professor observa todo 

nosso percurso.  

 A cada espaço que eu adentrava, uma dupla de alunos deixava o que estava fazendo 

para me recepcionar. Eles tinham muita clareza de suas atribuições na ―responsabilidade‖ - 

equipes organizadas no início do ano, onde os alunos indicam as tarefas e funções que 

gostariam de assumir na escola: organização dos materiais do dia, dos recursos audiovisuais, 

comissão de ajuda, recepção de visitantes, organização da biblioteca, dos banheiros, etc. 

Quando eu andava pelo pátio para observar a arquitetura, uma menina veio me perguntar se 

eu precisava de ajuda. Ela interrompeu sua brincadeira na quadra para desempenhar sua 

função na responsabilidade. O clima de cooperação é bastante perceptível e os alunos 

demonstram satisfação com o trabalho coletivo.  

 Não existem turmas, mas existem núcleos, formados por cerca de 20 crianças e/ou 

adolescentes que se dividem em grupos menores nas salas (sem paredes) para desenvolverem 

suas atividades. Os grupos são acompanhados durante o ano por um professor, chamado de 
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 Os alunos da Ponte se dividem por três diferentes estágios: Iniciação (1o ao 4o ano), Consolidação (5o e 6o 

anos) e Aprofundamento (7o ao 9o ano).  
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tutor. As famosas salas sem paredes funcionam em uma espécie de salão, onde os alunos se 

dividem em mesas compostas por 4 ou 6 pessoas, que geralmente se debruçam em um 

projeto/atividade comum.   

 A autonomia que os alunos demonstram no desempenho de suas funções, o ambiente 

bem estruturado da escola e a organização das atividades me causam ótima impressão. No 

entanto, aos poucos vou percebendo que após 39 anos de existência, a Ponte permanece 

atravessada por práticas que se mantém presentes na escola desde a sua formação, sobretudo 

no que diz respeito à crença no caráter ―educativo‖ do castigo  que aparece como um 

chamado à responsabilização e como algo mais humanizado.   

 No decorrer da visita, percebo alguns alunos sentados nos corredores e pergunto do 

que se trata. Uma das meninas me informa que estavam de castigo, primeira forma de 

conduzir uma situação de ―mau comportamento‖. As outras maneiras  segundo ela  são: 

chamar o responsável, não brincar ou fazer os trabalhos do dia, comparecer na Assembleia 

para que faça um pedido público de desculpas ou ser encaminhado para a psicóloga da escola.  

 Surpreendo-me com o lugar que a produção de comportamentos obedientes parece 

assumir no método da Ponte. Percebi diversas cenas nas quais os alunos foram repreendidos 

(por professores, porteiro e diretora) por questões simples como correr ao avistar o 

responsável chegando na saída da escola. A presença de 240 alunos, crianças e adolescentes, 

parece também incompatível com o silêncio que impera no local.  

 Nos murais, estavam estampadas as normas de comportamento e algumas indicações 

de intervenção caso fossem descumpridas: cartas (chamadas de ―reflexão‖) dos alunos 

assumindo sua responsabilidade em situações de conflitos, com toda descrição do fato e um 

pedido de desculpas. Chamou atenção a recorrência de um mesmo nome, onde alunos e 

professores o apontavam como responsável por ―tumultuar o ambiente‖  ―chamar nomes aos 

colegas‖  ―bater‖ e ―não saber conviver em grupo‖.  

 Ao meu questionamento de como estas situações são encaminhadas, a aluna responde 

que neste caso  o menino era muito ―problemático" e foi encaminhado à psicóloga da escola. 

Que trabalho faz a psicóloga? - insisto eu. Ela trabalha com os alunos especiais, os que não 

conseguem aprender ou não querem obedecer - me responde a aluna, com grande ar de 

naturalização. A mesma questão foi direcionada a diretora, que informa que a atuação da 

psicóloga se volta às ―crianças especiais‖  cada vez em maior número na escola  por não 

encontrarem na rede o atendimento de suas particularidades.      

 No mural também estava exposta a ata da última assembleia, onde após a abertura, um 

aluno foi chamado a pedir desculpas pelo seu comportamento. O acontecido não foi, no 
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entanto, narrado. Apesar de aparecem de forma naturalizada nas falas das alunas guias da 

visita como dispositivos garantidores de maior diálogo  a ―reflexão‖ e a ―assembleia‖  

mostram que nem sempre este diálogo pode ser uma escolha, ao apoiarem-se numa espécie de 

dever de falar.  

 Sobre isso, Foucault afirma que a confissão se tornou uma das principais técnicas 

ocidentais de produção da verdade: 

 

Desde então nos tornamos uma sociedade singularmente confessanda. A confissão 

difundiu amplamente seus efeitos: na justiça, na medicina, na pedagogia, nas 

relações familiares, nas relações amorosas, na esfera mais cotidiana e nos ritos mais 

solenes; confessam-se passado e sonhos, confessa-se a infância: confessam-se as 

próprias doenças e misérias; emprega-se a maior exatidão para dizer o mais difícil 

de ser dito; confessa-se em público, em particular,  aos pais, aos educadores, aos 

médicos  àqueles a quem se ama; […] Confessa-se - ou se é forçado a confessar. 

Quando a confissão não é espontânea ou imposta por algum imperativo interior, é 

extorquida; […] Tanto a ternura mais desarmada quanto os mais sangrentos poderes 

têm necessidades de confissões (FOUCAULT, 1988, p. 59).  

 

 Também na ata, o lugar central que a produção de determinados modelos de 

comportamento ocupa na proposta pedagógica chama atenção, sobretudo pela ênfase dada aos 

deveres, afirmados de forma até repetitiva. Podemos tomar como exemplo algumas propostas 

de alteração dos ―Direitos e Deveres‖ que foram colocadas em pauta. A primeira delas  

sugeria substituir os itens ―tenho o dever de respeitar os outros‖ e ―tenho o dever de respeitar 

a opinião dos outros‖ por ―tenho o dever de ter um bom comportamento‖. A segunda proposta 

seria incluir o item ―tenho o dever de ter um comportamento adequado no momento da 

assembleia‖  o que fora negado por já estar contemplado em outros deveres instituídos.   

 Na mesma direção  outros deveres foram incluídos: ―tenho o dever de respeitar as 

decisões tomadas e cumprir todas as minhas tarefas‖  ―tenho o dever de respeitar as regras 

instituídas‖; ―tenho o dever de ajudar e aceitar a ajuda dos outros‖; ―tenho o dever de ser 

responsável‖; ―tenho o dever de ser educado e estudioso‖; ―tenho o dever de cumprir as 

minhas tarefas e de ter um bom comportamento‖ e ―tenho o dever de ser pontual‖. O tema dos 

direitos não aparece nesta ata, passando-se, após a discussão dos deveres, para outros pontos 

da pauta.  

 No que se refere à obrigatoriedade de ―aceitar ajuda‖  foi perceptível que alguns 

dispositivos de trabalho implementados pela Ponte parecem de afastar um pouco do que se 

conhece a respeito de sua proposta oficial: pensados inicialmente para se configurar num 

mecanismo de cooperação e participação entre os alunos  as fichas ―preciso de ajuda‖  ―eu já 
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sei‖ e ―acho mal‖  onde eles poderiam apontar suas necessidades  são também utilizadas para 

a promoção de um controle de todos por todos.  

 Muitas são as queixas registradas a respeito de impasses nas relações cotidianas, 

afirmações sobre o outro que o colocam na condição de ―errante‖ ou delações próximas ao 

que conhecemos dos chamados ―livros pretos‖  ―livros negros‖ ou ―livros de ocorrência‖  

presentes em muitas escolas brasileiras. Os professores são autorizados também a registrar ali 

suas análises sobre o aluno  como exemplo de um escrito que dizia  na ficha ―preciso de 

ajuda‖: ―para aprender a respeitar e conviver com os outros‖. 

 Junto a isso, a obrigação em ―revelar-se‖  nas situações de conflito  vai atualizando o 

modo como esse dever de falar  que Foucault chamou de confissão  ―já está tão 

profundamente incorporada a nós que não a percebemos mais como efeito de um poder que 

nos coage‖ (FOUCAULT  1988  p. 60).   

 Reconhecer a existência destes processos na experiência da Ponte não me levou a 

descartar todas as suas tentativas de diferir disso que conhecemos como ―tradicional‖. A Ponte 

nos faz perceber que outros modos de operar são possíveis. O deslocamento que ela fez 

acontecer em práticas pedagógicas que pareciam imutáveis nos dá indicações sobre como o 

modo romantizado que Rubem Alves narrou seu encontro com a escola, encontra apoio no 

entusiasmo proporcionado com as mudanças que foram possíveis ali. Outras, no entanto, 

permanecem enquanto algo a ser conquistado para afirmação de outros modos de fazer. 

 Em seu conjunto, as experiências das escolas da Ponte e da Reggio Emilia 

demonstram a necessidade de uma constante problematização das práticas, de modo que os 

mecanismos de controle e assujeitamento que as acompanham não sejam ofuscados por 

discursos que as idealizam.  

 A crença recorrente de que uma alternativa ao modelo escolar ―tradicional‖ passa 

necessariamente por fora de seus espaços, acaba por desqualificar a escola enquanto terreno 

de uma potência coletiva, além de cristalizar determinadas práticas em um modelo ideal de 

resistência, onde os mecanismos normativos e violentos que fazem circular não são sequer 

reconhecidos. 

 Analisando as condições de exercício de poder, Foucault afirma que ele é luta, 

afrontamento, disputa. Partindo deste entendimento, nega que exista propriamente o lugar da 

resistência, mas ―pontos móveis e transitórios que também se distribuem por toda a estrutura 

social‖ (MACHADO  2004  p. 14).  

 Foucault não promulga, neste sentido, um poder emancipador por essência. O que 

existem são expressões de forças que se dão em processos permanentes que se interligam 
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(funcionam em rede) nas práticas cotidianas, produzindo espaços. As práticas de resistência 

nem sempre produzem movimentos emancipadores  ―mas rupturas e novos agenciamentos 

que intervém cotidianamente nas relações sociais‖ (SCHEINVAR  2009  p. 91). As 

possibilidades para afirmação de processos transformadores implicam, neste sentido, uma 

micropolítica  que ―qualifica a transformação enquanto criação de possíveis‖ (ROCHA; 

AGUIAR, 2003, p. 70).  
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7 PARTE III- GOVERNAMENTALIDADE NEOLIBERAL E PROCESSOS DE 

SUBJETIVAÇÃO ESCOLAR 

 

 

7.1 A maquinaria da governamentalidade neoliberal 

 

 

 Impulsionada pela atuação de diferentes atores que se agenciam em torno da criação 

de estratégias sofisticadas de controle da população - ao combinarem diferentes técnicas que 

disciplinam, normalizam, punem, regulamentam - a política educacional contemporânea vem 

instituindo todo um aparato discursivo que narra e qualifica de determinados modos as 

práticas escolares, mobilizando ideias de fracasso escolar, bullying, risco e vulnerabilidade 

social. Todos estes aspectos pautados na definição binária de sujeitos-problema: aquele 

que não soube aprender e o que não soube ensinar; aquele que violenta e o que é violentado; o 

que precisa ser protegido e aquele de quem devemos proteger a sociedade.  

 As diferentes forças que atravessam hoje o campo da educação vêm, neste sentido, 

fortalecendo um modo de subjetivação que convoca os indivíduos a reforçarem os registros de 

referências dominantes, tornando-os demandantes dos modelos apresentados como solução 

universal, baseados em certas formas de ser professor, assistente social, aluno, psicólogo, 

família, etc. Em meio à enxurrada de prescrições, exigências, políticas de premiações e 

ranqueamentos, propostas e projetos mobilizados pelas parcerias público-privadas, a educação 

vem produzindo subjetividades que fazem circular sentidos e ações judicializantes, 

medicalizantes, punitivas e normalizantes.    

 Até aqui busquei problematizar como a educação escolarizada tem constituído e 

diversificado práticas, procedimentos e tecnologias fundamentais para as artes de governar da 

atualidade. Importou reconhecer suas vinculações com a racionalidade política atual - o modo 

de ser do pensamento político, social e econômico que organiza certas práticas de governo e 

verdades que atuam sobre o sujeito.  

 A partir do panorama que o campo educacional aponta, nota-se uma combinação de 

diferentes técnicas descritas por Foucault - pastorais, disciplinares e de segurança - que 

voltam-se ao governo das multiplicidades. Trata-se sempre de seguir ―um fim  ou um 

objetivo  ou um resultado a obter a partir dessa multiplicidade‖ (FOUCAULT  2008  p. 16).  

 A noção de governamentalidade foi desenvolvida por Foucault nos cursos dos anos de 

1978 e 1979, para designar as formas distintas e ao mesmo tempo relacionadas, de práticas de 
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governo desenvolvidas em certo tempo e sociedade. Nas palavras de Marin-Diaz (2009, p. 

11)  a racionalidade dessas práticas ―age como um programa que orienta o conjunto da 

conduta humana‖. Trata-se assim, de fazer circular certas tecnologias de governo dos homens.  

 Com a proposta de efetivar uma história da governamentalidade, Foucault (2008) nos 

mostra diferentes modos de governar, que vão desde a pastoral das almas até a emergência do 

governo político dos homens. O autor (2011) buscou demonstrar também como o governo dos 

outros opera por uma série de regimes de verdade, ou seja, por um conjunto de verdades que 

produzem e são produzidas por certas lógicas, fazendo com que os sujeitos as tomem como 

princípios condutores de sua existência, ao mesmo tempo em que podem estabelecer outros 

modos de se relacionarem com estas verdades.  

 

O encontro entre as maneiras  pelas quais os indivíduos são dirigidos por outros e os 

modos como conduzem a si mesmo, é o que se pode chamar, creio, de governo. 

Governar pessoas, no sentido geral da palavra, não é um modo de forçá-las a fazer o 

que o governo quer; é sempre um ponto de equilíbrio, com complementaridades e 

conflitos entre técnicas que garantem a coerção e os processos pelos quais o sujeito 

é construído e modificado por ele mesmo (FOUCAULT, 2011, p. 155).  

 

 Considerando essas diferentes estratégias, o autor sugere que coloquemos as relações 

de dominação, e não a centralidade de um poder soberano, no centro de nossas análises. A 

teoria da soberania promulga que é a partir de uma unidade de poder que irão derivar outras 

diferentes formas, mecanismos e instituições. Foucault propõe inverter esta fórmula, 

extraindo das relações de poder os operadores de dominação ao invés de fazer os poderes 

derivarem da soberania.  

 Cabe, pois, ―não procurar  […] uma espécie de soberania fonte dos poderes; [mas] ao 

contrário, mostrar como os diferentes operadores de dominação se apoiam uns nos outros, 

remetem uns aos outros, em certo número de casos se fortalecem e convergem, noutros casos 

se negam ou tendem a anular-se‖ (FOUCAULT  2008  p. 51).  

 O autor não nega a existência dos grandes aparelhos de poder, mas afirma que estes 

funcionam sobre a base dos dispositivos locais de dominação. Tomando a escola como 

exemplo, ele sugere que apreendamos o conjunto de aparelhos de aprendizagem de dada 

sociedade que produzem uma multiplicidade de sujeições. Estes aparelhos não derivam de 

algo como uma unidade estatal de soberania, mas por mecanismos locais que definem certo 

número de estratégias globais.  

 Nesta linha, as estruturas de poder, ao invés de encontrarem na soberania sua fonte, 

são ―estratégias globais que perpassam e utilizam táticas locais de dominação‖ (FOUCAULT  
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2002, p. 52). É através destes procedimentos de dominação que Foucault sugere o estudo das 

relações e técnicas de poder.  

 Apontando algumas destas estratégias, Foucault descreve o poder disciplinar como um 

conjunto de técnicas desenvolvidas entre os séculos XVII e XVIII, que centravam-se no corpo 

individual. Estas técnicas buscavam aumentar a força útil dos corpos, submetendo-os a 

exercícios, treinamento, processos de alinhamento, separação e vigilância. Produzir corpos 

mais úteis era também uma técnica de racionalização, de um poder que deveria extrair mais 

produtividade de forma menos onerosa possível, mediante um sistema de hierarquias, 

vigilância, inspeções, relatórios. 

 No entanto, era também para o governo das multiplicidades que esta anatomopolítica 

se voltava: 
 

A disciplina escolar, a disciplina militar, a disciplina penal também, a disciplina nas 

fábricas, a disciplina operária, tudo isso é uma determinada maneira de administrar a 

multiplicidade, de organizá-la, de estabelecer seus pontos de implantação, as 

coordenações, as trajetórias laterais ou horizontais, as trajetórias verticais e 

piramidais, a hierarquia, etc. E, para uma disciplina, o indivíduo é muito mais uma 

determinada maneira de recortar a multiplicidade do que a matéria-prima a partir da 

qual ela é construída. A disciplina é um modo de individualização das 

multiplicidades, e não algo que, a partir dos indivíduos trabalhados primeiramente a 

título individual, construiria em seguida urna espécie de edifício de elementos 

múltiplos (FOUCAULT, 2008, p. 16). 

 

 A segunda metade do século XVIII assistiu a emergência de uma nova tecnologia, não 

para excluir as técnicas disciplinares, mas para integrá-las, operando em outro nível de 

aplicação: não apenas o homem-corpo, mas o indivíduo enquanto espécie. São os processos 

de conjunto que se tornam alvo de intervenção, os ―fenômenos coletivos  que só aparecem 

com seus efeitos econômicos e políticos‖ (FOUCAULT, 2008, p. 293).  

 A esta nova estratégia, Foucault chamou de biopolítica, que se centra num outro corpo: 

―corpo múltiplo  corpo com inúmeras cabeças  se não infinito pelo menos necessariamente 

numerável. É a noção de população" (FOUCAULT, 2002, p. 292). 

 A biopolítica opera por mecanismos de regulamentação e inverte o poder de vida e de 

morte da soberania. Trata-se agora de fazer viver e deixar morrer
139

. Ao contrário de outrora, 

o poder  se pauta no ―direito de intervir para fazer viver  e na maneira de viver  e no ‗como‘ da 

vida  […] o poder intervém sobretudo nesse nível para aumentar a vida  para controlar seus 

acidentes  suas eventualidades  suas deficiências‖ (FOUCAULT, 2002, p. 295).  
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 Foucault (1988) destaca que por muito tempo o poder do soberano foi caracterizado por um direito de vida e 

de morte sobre seus súditos. Um poder que tinha o direito de causar a morte ou de deixar viver. As 

transformações dos mecanismos de poder que atravessam a época clássica provocam um deslocamento: trata-

se, agora, de produzir forças, de fazê-las crescer mais do que eliminá-las. O poder que se exerce positivamente 

sobre a vida é, a partir disso, o que a gere,  fazendo viver ou deixando morrer.  
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 É possível dizer então que a estratégia disciplinar buscou operar sob aquilo que 

escapava ao poder de soberania no nível do detalhe, individualizando o corpo como 

organismo dotado de capacidades; numa perspectiva mais ampla, foi preciso reinventar as 

estratégias, organizando mecanismos regulamentadores de forma a intervir nos fenômenos da 

população e buscando ―controlar a série de eventos fortuitos que podem ocorrer numa massa 

viva; uma tecnologia que procura controlar (eventualmente modificar) a probabilidade desses 

eventos  em todo caso compensar seus efeitos‖ (FOUCAULT, 2002, p. 297).  

 É precisamente o fato de atuarem em níveis distintos que faz com que estes 

mecanismos não se excluam entre si, mas se articulem. Apesar de serem dotadas por 

características próprias, estas técnicas carregam dimensões de outras ordens. O suplício, 

utilizado por Foucault (2008) como exemplo de como as diferentes técnicas se combinam, 

carregava efeitos biopolíticos, uma vez que a punição não estava separada dos efeitos 

corretivos que se estabeleciam para o resto da população. De igual maneira, a punição severa 

de pequenos roubos visava mais a probabilidade do crime do que ele próprio, instaurando 

assim mecanismos de segurança.   

 Ao invés de pensar nestas técnicas como modalidades que tornaram obsoletas as 

outras, Foucault adverte que o que ocorre é o estabelecimento de uma  

 

série de edifícios complexos nos quais o que vai mudar, claro, são as próprias 

técnicas que vão se aperfeiçoar ou, em todo caso, se complicar, mas o que vai 

mudar, principalmente, é a dominante ou, mais exatamente, o sistema de correlação 

entre os mecanismos jurídico-legais, os mecanismos disciplinares e os mecanismos 

de segurança (FOUCAULT, 2008, p. 11). 

 

 A co-existência de diferentes técnicas de governo no campo da educação fornece a 

imagem de um governo político integrado. No entanto, as disputas entre os diferentes atores 

que aí atuam vão deixando pistas de ser esse um processo muito mais heterogêneo e 

complexo. As relações da educação com o sistema de garantia de direitos  de crianças e 

adolescentes são exemplos disso. Ora certas práticas escolares são apoiadas por entes como o 

Conselho Tutelar ou o Ministério Público, ora são diretamente questionadas ou pressionadas 

por eles.  

A título de exemplo, poderíamos citar um fato em que uma das Coordenadorias de 

Educação do Rio de Janeiro acordou com o Conselho Tutelar da área, que este não receberia 

casos encaminhados pela equipe de assistentes sociais, psicólogos e professores da equipe 
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técnica
140

. Havia um jogo de forças entre a equipe, que pressionava para que certas questões 

fossem levadas para fora dos muros da escola, e a CRE, que fazia um esforço para que elas 

permanecessem sem o conhecimento de indivíduos externos. O acordo com o CT foi o modo 

para lidar com a desobediência da equipe, uma vez que a ordem era para que nenhum tipo de 

encaminhamento fosse realizado sem a autorização prévia da Coordenadoria.  

Em outras áreas, práticas opostas estavam presentes, onde o CT se constituía como 

agente de pressão contra a tentativa de algumas Coordenadorias em não acionar os órgãos 

competentes no enfrentamento de questões como expulsão de alunos, agressão física ou 

sexual de estudantes por funcionários da escola, ausência de vagas em determinadas 

modalidades de ensino, etc.  

Do mesmo modo, se dava o diálogo com o Ministério Público e a Vara da Infância, ora 

como apoiadores e conselheiros, ora como instituições que faziam exigências que deveriam 

ser cumpridas à revelia da disponibilidade e vontade dos gestores educacionais.   

 Este panorama se aproxima do descrito por Mezzadra e Brett (2014) a respeito das 

relações híbridas que caracterizam os atuais processos políticos em nível global. Os diferentes 

atores em relação atuam de forma conjugada e ao mesmo tempo desconexa. 

 Na tentativa de promover uma análise do atual quadro institucional em que o Estado 

se inscreve, os autores se apoiam na tríplice foucaultiana soberania - disciplina - biopolítica, 

criticando seu recorrente uso como um mero desenvolvimento cronológico das tecnologias de 

poder, para demonstrar, tal como pretendeu o autor francês, as formas como tais tecnologias 

se articulam, ao mesmo tempo em que mantêm sua especificidade. 

 Resulta daí, a inserção dos Estados no interior do que os autores nomeiam como 

agenciamentos globais de poder, que tendem a excedê-lo. Com o termo ―agenciamento de 

poder‖ Mezzadra e Brett (2014) buscam enfatizar a forma como a articulação entre estas 

diferentes tecnologias operam na afirmação de posições estratégicas e produção de 

mecanismos de controle da população. Estes agenciamentos tendem a reconfigurar a 

autoridade do Estado, mais do que substituí-lo radicalmente.  

 Os agenciamentos de poder operam de diferentes maneiras: comportando 

desenvolvimentos de poderes estatais soberanos, ativando um poder pastoral nas operações 

humanitárias de ONGs e outras agências, recorrendo ao biopoder através de práticas de 

segurança ou na aplicação de tecnologias que modelam as populações por meio de 

mecanismos diferenciais de inclusão. 
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 Refiro-me à equipe do Programa Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares, composta por servidores 

lotados na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro.  
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 Os autores destacam que apesar da transformação ocorrida em relação a constituição 

material da soberania, sua concepção mais recorrente permanece estável desde o século 

XVIII, entendida como uma forma de poder político último, absoluto e centralizado, 

assegurado ao Estado territorial.  

 Neste sentido, uma noção muito difundida sobre a soberania é aquela que analisa as 

relações entre os Estados do ponto de vista dos dominantes e dominados, materializada em 

uma forma de governo global que comanda o mundo aos moldes do imperialismo norte 

americano. Enquanto uns Estados devem se submeter necessariamente às regras do direito 

internacional e exigências do mercado global, outros assumem compromissos meramente 

burocráticos, exercendo grande autonomia para não os colocar em prática.  

 Mezzadra e Brett (2014) fornecem uma outra via, muito mais complexa, para a análise 

da soberania e formas de governamentalidade na atualidade. A ideia de soberania híbrida 

questiona o binarismo presente na literatura política, que trata da relação entre público e 

privado a partir da afirmação dessa relação de subordinação e aponta para o que eles 

chamaram de conflitos de regime, uma relação carregada de tensões, ao invés de representar 

os desejos de um poder único específico. 

 Estes conflitos emergem da relativa autonomia que os diferentes atores dispõem, 

colocando-os recorrentemente em estado de tensão. Definindo o neoliberalismo como um 

complexo meio governamental, que produz não um resultado único e homogêneo, mas efeitos 

múltiplos no governo das populações, que se constitui como uma técnica móvel, Ong (2013) 

acrescenta que os conflitos de regime não se restringem aos interesses contrastantes dos 

diferentes atores, mas também às lógicas e estratégias de governo sustentadas. 

 Neste sentido, afirma que ―a agenda do neoliberalismo pode se encontrar de frente de 

técnicas e racionalidade diversas, que frequentemente operam uma contra a outra‖ (ONG  

2013, p. 130, tradução nossa). Enquanto na Malásia as técnicas de controle da população 

visam manter um trabalho a baixo custo - com baixa qualificação - para atrair investimento 

estrangeiro, Singapura está se transformando em um centro de acumulação de expertise 

internacional. 

 Concentrando suas análises na Ásia, Ong (2013) partilha da perspectiva de não afirmar 

a ideia de um neoliberalismo como forma extrema de imperialismo capitalístico americano, 

apontando que apesar de bastante presente na Ásia, tal ideia não encontra no contexto local 

elementos para ser justificada.   

 Os governos asiáticos adotam seletivamente políticas neoliberais, a fim de criarem 

zonas econômicas especiais e imporem critérios de mercado à cidadania, mas não são 
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configurações neoliberais. Ou seja, não há propriamente uma relação que apenas submeta os 

Tigres Asiáticos a cumprirem as exigências do mercado ou de países mais influentes, uma vez 

que aqueles mantêm o exercício de suas políticas autoritárias, combinando-o ao uso seletivo 

de lógicas neoliberais. 

 O uso seletivo da racionalidade neoliberal é chamado pela autora de exceção, uma vez 

que não impera totalmente no contexto asiático a ideologia do livre mercado que o liberalismo 

político proclama. Ao mesmo tempo, enquanto o Estado mantém sua soberania formal, 

empresas e agências multilaterais exercem um controle sobre a vida da população que reside 

nas zonas especiais. 

 Como exemplo, ela cita as zonas econômicas e regiões administrativas especiais na 

China, espaços instituídos por meio de técnicas de escolha programática que concentram um 

mercado de trabalho particular e uma relativa liberdade administrativa, em comparação ao 

sistema de governo chinês. Essa lógica forja específicas e variadas conexões com os circuitos 

globais. A separação entre controle administrativo, soberania e cidadania - antes concentrados 

nos Estados-Nação - produz uma forma de soberania caracterizada pela intercessão - a mesma 

que Mezzadra e Brett (2014) chamam de híbrida.  

 Através do estudo das migrações, Mezzadra e Brett (2014) chamam de regime global 

de controle dos confins
141

, a circulação, em nível global, de técnicas administrativas de 

controle e programas que influenciam profundamente a formação das políticas migratórias e 

modelos de controle dos confins em todo o mundo. Antes de significar um governo estatal 

centralizado das migrações, tal regime global é sustentado pela atuação de atores 

heterogêneos, ainda que o Estado-Nação permaneça exercendo um papel fundamental. 

 Tais atores, a exemplo dos representantes de ações humanitárias, empresas privadas 

que mobilizam certos serviços, organismos financeiros, etc., não atuam respondendo a um 

poder central que emite um veredicto que deve se cumprir, ou ao estabelecimento de um 

estado de exceção, no qual as normativas dos Estados-nação são indefinidamente suspensas, 

mas ao contrário, as decisões se processam mediante negociações flexíveis, constituindo um 

modelo híbrido de soberania. 

 A face híbrida que a soberania assume hoje se revela a partir da atuação desse 

conjunto diversificado de atores, que sustentam normativas próprias e produzem uma série de 

lógicas e técnicas de governo. Diferentes organizações penetram, assim, no controle estatal, 
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 Confim aqui entendido como um limite de âmbito territorial e de legitimidade do poder de determinado 

Estado. Ao longo do livro os autores excedem essa ideia clássica de confim, utilizando-o como método de 

análise dos atuais mecanismos da cidadania e da globalização. 
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mas também são dotadas de certo grau de autonomia através de acordos de cooperação ou 

pela responsabilidade a elas conferida na execução e gestão de tais acordos. 

 Esse modo de administração flexível caracteriza o que ONG (2013) qualifica como 

soberania graduada ou, como dito anteriormente, soberania por intercessão, consequência da 

inserção dos Estados-Nação no escopo da produção global e dos mercados financeiros e da 

concessão a atores privados de diferentes posições na esfera econômico-política. 

 Mezzadra e Brett (2014) fornecem um exemplo de como operam estas articulações 

híbridas a partir da atuação do G4S, uma empresa de segurança privada envolvida no controle 

dos confins em países como Austrália, Israel, Holanda, Reino Unido e EUA. Junto aos 

governos, o G4S estipulou contratos para a gestão da detenção e deportação dos imigrantes. 

Também forneceu serviços de segurança nos Mega eventos globais, como as Olimpíadas de 

Londres em 2012. Em 2010, a organização produziu o Global Compact das Nações Unidas, 

uma iniciativa política estratégica que promove ações no campo dos direitos, do trabalho, do 

meio ambiente e contra corrupção vinculados a ideia de responsabilidade social 

(MEZZADRA; BRETT, 2014, p. 234).  

 Como as organizações intergovernamentais e ONGs, o G4S não é propriamente 

vinculado ao direito internacional ou a declaração dos direitos humanos. No entanto, elabora 

ativamente afirmações de humanitarismo, ambientalismo e justiça do trabalho através de 

instrumentos como cartas e recomendações, algumas das quais aquisitam um status quase 

jurídico. 

 Organizações como estas desempenham um papel fundamental nas políticas 

migratórias, como, por exemplo, os serviços de segurança privada, que oferecem vigilância e 

transporte para os retidos; instituições de caridade, que oferecem serviços sociais e 

psicológicos, etc. Argumentos humanitários são mobilizados para justificar diferentes 

iniciativas, havendo uma grande referência ao direito internacional e aos direitos humanos.  

 Está em curso, assim, uma nova geografia política onde a soberania não coincide nem 

com o Estado e nem com o mercado, mas opera uma integração entre eles. É a partir destas 

interações entre Estado, mercado e agências internacionais que se criam novas possibilidades 

para o governo da população. 

 Afirmando que na Ásia a relação entre soberania e governamentalidade não 

corresponde aos modos como é descrita em outros países, a exemplo dos discursos 

imperialistas, Ong (2013, p. 41) nos convida a "voar baixo" a fim de produzir uma "teoria 

aderente ao terreno‖. Trata-se de analisar as condições gerais de uma tecnologia de governo 

não por meio de teorias universais, mas a partir de pesquisas situadas. 
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 Uma realidade próxima àquela descrita por Ong (2013) e Mezzadra e Brett (2014) se 

apresenta na educação brasileira, fazendo com que esta se constitua como um importante 

laboratório de análise das estratégias de governamentalidade atuais, uma vez que está também 

atravessada pela atuação de diferentes atores que agenciam estratégias pastorais, disciplinares 

e biopolíticas.  

 A experiência carioca aponta as formas pelas quais os discursos de segurança, 

humanitarismo e utilidade econômica se combinam e se misturam na atuação desses atores. 

Seja em relação ao meio empresarial ou aos organismos de atuação global como a UNESCO e 

a UNICEF, a lógica econômica, pautada no discurso da qualidade, se combina com a lógica 

humanitária e o discurso de direitos humanos na produção de comportamentos. É uma 

racionalidade que se baseia fortemente na ideia de segurança e prevenção de riscos, 

combinando diferentes estratégias. 

 

 

7.2 As malhas do poder 

 

 

 Uma agenda reformadora para a educação vem sendo organizada sobretudo a partir da 

década de 1990, instituindo mecanismos locais que, ao mesmo tempo guardam fortes relações 

ao que vinha sendo organizado para a área em nível global. Concomitantemente, a educação 

vai se tornando cada vez mais o espaço em que entram em jogo não apenas múltiplas 

estratégias de governo, mas diferentes atores que formam um complexo campo de forças.  

Trata-se de um campo marcado por disputas que são em grande medida definidas pelo 

elevado grau de relevância que a educação tem para o mercado global, assim como de sua 

capacidade de produção de uma certa ética de vida. Reconhecer que atores estão em disputa 

nesse campo e as estratégias que afirmam é fundamental no sentido de identificar alguns 

elementos que compõem o mapa das relações de força que se dão no âmbito da política 

educacional atualmente.  

Dentre tais atores, podemos citar os canais midiáticos, que se apoiam no discurso dos 

direitos para sugerir intervenções punitivas para os indivíduos que supostamente os 

desrespeitam, reforçando a lógica penal que atravessa grande parte das ações descritas no 

decorrer deste trabalho. 
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Somam-se a estes, os organismos de atuação internacional como a UNESCO
142

, que 

tomam a educação como elemento estratégico para o desenvolvimento econômico, bem como 

locus de produção da paz e segurança. 

Acrescentam-se ainda a esta malha complexa, as forças do campo empresarial, 

encarnadas em diferentes redes da sociedade civil, que difundem certo modelo de vida, de 

linguagem, de racionalidade. Além disso, descrevem e pressionam por transformações que 

deveríamos seguir para supostamente alcançarmos um maior desenvolvimento.  

São estes alguns dos atores que constituem, atualmente, os processos de 

governamentalidade da educação e apontam uma relação ainda mais íntima entre os processos 

de saber-poder, uma vez que, vão se consolidando como corpos consultivos ou de 

implementação de políticas. São os portadores de saber expert, que ganham importância nas 

ações de definição, cálculo e gestão dos riscos, primordiais aos processos atuais de 

governamentalidade.  

 A título de exemplo, cita-se a UNESCO, que em todo seu processo de existência 

produziu uma teia de saberes que funciona como base de sua atuação - denominado como um 

―acervo de conhecimentos  de experiências e de compromissos fundados na ética e na 

equidade, que [supostamente] a credenciou como uma das organizações mais bem preparadas 

para enfrentar as incertezas e desigualdades do nosso tempo‖ (WERTHEIN  2002  p. 09). 

De reconhecida atuação na educação, a UNESCO foi instituída ainda em 1945, ano de 

criação da ONU, enquanto uma de suas agências especializadas e se configura hoje como um 

dos principais atores atuantes na educação brasileira. Além de ter como função, conforme a 

constituição que lhe deu origem  sugerir ―os métodos educacionais mais adequados à 

preparação das crianças do mundo para as responsabilidades da liberdade‖  a UNESCO é 

descrita pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil como um órgão que lidera os 

governos ―na edição de documentos normativos, na realização de projetos inovadores e na 

criação de competências na Educação‖
143

, o que lhe confere um lugar privilegiado de 

condução desta política.  

 Em meio aos abalos produzidos pelo pós II Guerra, um grupo composto por cinquenta 

Estados-membros assina a carta das Nações Unidas, comprometendo-se a, entre outras coisas, 

―estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados 
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 Apesar de sofrer interferências por diversos outros Organismos e agências da ONU, como o Banco Mundial, a 

UNICEF, a OIT, entre outros, citaremos fundamentalmente a UNESCO devido a sua presença majoritária e 

específica na produção de intervenções na educação brasileira.  

 
143

 C.f: http://brasunesco.itamaraty.gov.br/pt-br/educacao.xml  

http://brasunesco.itamaraty.gov.br/pt-br/educacao.xml
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e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos‖ (Presidência da República, 

1945).  

 O compromisso firmado pelos Estados-membros se concentrou em conjugar a 

manutenção da paz e segurança internacionais e a promoção do progresso econômico e social 

dos povos, de forma que o par segurança-desenvolvimento se afirmasse como mote principal 

de atuação da Organização e seus membros.   

 Apesar de apresentar uma narrativa no plural - ―nós  os povos das Nações Unidas‖ e 

com isso sustentar um discurso de igualdade política e de direito, a ONU se constitui por 

Estados com posições estratégicas muito desiguais, traço que marca a característica de sua 

atuação e de suas agências nestes 70 anos de existência. 

 Desde a criação do Organismo, diversos acordos e tratados foram firmados, que 

instituem intervenções nas políticas brasileiras com a justificativa de ―promover mudanças 

qualitativas e/ou estruturais [no] contexto socioeconômico de forma a sanar ou minimizar 

problemas específicos‖ (BRASIL  2014  p. 09).  

 Com tal propósito, diversos eventos destinados a discutir os rumos da educação no 

mundo ocorreram, sobretudo a partir da década de 1990, tendo a UNESCO como propulsora e 

reunindo representantes de diferentes países, do Banco Mundial e de setores empresariais e 

acadêmicos com elevado status científico e político. Reformas educacionais que guardam 

íntima ligação com o binômio governabilidade-segurança foram propostas a partir daí, como 

salientam Evangelista e Leher (2012). 

 Em atividade no Brasil desde a década de 1960, a atuação da UNESCO no país passou 

a ser mais ampla a partir de 1992, por ocasião da Conferência Mundial de Educação para 

Todos (Jomtien  Tailândia) e sua responsabilidade ali instituída  de ―liderar a Educação para 

Todos (EPT), garantindo a coordenação mundial, e fornecer assistência aos Estados-membros 

para a realização das metas da EPT […]‖ (UNESCO  2010  p. 10).  

 Já no ano de 1993, foi assinado o primeiro plano de trabalho com o Ministério da 

Educação no Brasil, a princípio para auxiliar na elaboração do Plano Decenal de Educação 

para Todos. A partir disso, o escritório da UNESCO no Brasil foi fortalecendo sua atuação em 

todo o território nacional a partir de diversas articulações e convênios de cooperação 

técnica
144

.   

 Além de instituir sua atuação como uma articulação de esforços mundiais em torno 

das metas do EPT, ajudando aos países na formulação de suas políticas educacionais, o órgão 
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 C.f.: http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/ Acesso em 15 de dezembro de 2015. 
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tem como uma de suas estratégias prestar uma atenção particular a alguns países - os menos 

desenvolvidos - entre eles o Brasil.   

 Com o discurso humanitário da defesa da paz e segurança mundial, o Organismo 

prescreve estratégias a serem adotadas, mobilizando um conjunto diversificado de atores para 

atuação na educação e instituindo uma prática de governo pela paz. 

 A UNESCO herdou as atribuições da antiga Liga das Nações, criada em 1919 com o 

objetivo de instituir um pacto de segurança coletiva e garantir a paz futura. A organização 

deixou de funcionar a partir da eclosão da II Guerra Mundial e foi oficialmente extinta em 

1946. A posterior criação da ONU inaugurou uma nova marca discursiva ao que vinha sendo 

afirmado pela Liga das Nações:  a construção da paz, antes centrada na ideia de guerra entre 

nações, passa ao âmbito individual, como um valor que deve ser construído na mente dos 

homens, conforme prevê a constituição que dá origem à ONU. Desde então a educação 

passou a ser um campo ideal para tal pretensão, capaz de viabilizar os objetivos do 

Organismo: ―[…] uma vez que as guerras se iniciam nas mentes dos homens  é nas mentes 

dos homens que devem ser construídas as defesas da paz‖ (ONU  1945). 

 O regime discursivo inaugurado gira em torno das ideias de cultura de paz, temática 

que a UNESCO foi desenvolvendo como central no seu mandato de atuação, até se tornar 

uma produção discursiva de destaque na atualidade. Nos anos 2000, ganhadores do Prêmio 

Nobel da Paz se reuniram em Paris em comemoração dos 50 anos da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos e lançaram o ―Manifesto 2000 - por uma cultura de paz e não 

violência". Foi declarada que a década 2001/2010 seria celebrada como Década Internacional 

da Cultura de Paz e não violência e a UNESCO se afirmou como órgão distribuidor e 

promotor do Manifesto 2000 no mundo.  

 O paradigma da Cultura de Paz
145

 começa assim a ser internacionalizado, tendo como 

mote a construção de um compromisso individual com a paz, a partir da campanha que o 

Manifesto institui: ―a paz está em nossas mãos‖. Discursos de solidariedade  respeito, 

tolerância e ajuda mútua são acionados e atribuídos como tarefa individual, não estando 

claramente estabelecidos os compromissos de governos ou autoridades, além do apoio a ações 

que promovam a ideia de uma paz individual.   

 Ainda nos anos 2000, a UNESCO reuniu no Chile especialistas de vários países das 

Américas e Europa, concentrados em responder a seguinte questão: que visão prospectiva se 
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 Conforme expresso na parte II  tópico 2.2 deste trabalho  entitulado ―Ponto: educação para a paz?‖.  
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pode ter para a educação nos próximos 15 anos na América Latina e no Caribe? (BOMENY, 

2000, p. 01).   

 As perspectivas mais consensuais apontadas pela relatora do evento são aquelas que 

tomam a educação como um ―processo de humanização permanente‖  ―aprimoramento de 

convivência democrática‖ ou ―expressão de valores éticos e morais‖ (BOMENY, 2000, p. 03). 

Coube a UNESCO, por intermédio de seus representantes, traçar um panorama do sistema de 

ensino da América Latina e Caribe, bem como delimitar os temas pedagógicos que deveriam 

ser priorizados na definição de metas e orientações para a educação destes países.   

 O panorama descrito apontava que para responder à necessidade de massificar e 

universalizar o acesso ao sistema público de ensino, a década de 1980 foi marcada por 

problemas de ineficiência, que manteve em 20% o índice de analfabetismo e desigualdades no 

ensino definidas por gênero (precariedade maior no que se refere às mulheres) e região (zona 

rural apresentando os maiores desafios) (BOMENY, 2000, p. 04). A década de 1990 seria 

destinada a enfrentar o problema da qualidade na educação, o que seria alcançado por uma 

agenda reformista.  

 No paradigma de reformas adotado, temas como adoção de novas tecnologias, 

participação social, gestão democrática e sistemas de avaliação ganharam destaque. No 

entanto, foi a necessidade de preparar o indivíduo para o convívio que atravessou todos os 

temas e proposições do encontro, dando o tom de algumas políticas que mais tarde iriam se 

constituir como mote de atuação dos governos destes países.  

 Nas palavras da relatora: 

 
[…] poderíamos dizer que o sentido moral da educação terá que ocupar a agenda 

dos formuladores, da mesma forma que deve orientar a ação dos atores envolvidos 

nas rotinas educacionais. Estar de acordo a respeito da inclusão das dimensões ética 

e moral como constitutivas do processo educacional não diminui, ao contrário, 

amplia o desafio de precisar rotinas, práticas, experimentos que facilitem o 

aprimoramento da ambição civilizadora. Afinal, é isso que está implicado nessa 

grande chamada humanística na construção de um novo paradigma. Ou seja, a 

educação não renunciou ou não pode renunciar ao seu sentido de orientação de 

comportamento, de sinalizar sobre condutas, de se orientar segundo valores 

(BOMENY, 2000, p. 10). 

 

 A questão do comportamento foi, assim, se cristalizando como um foco primordial de 

atuação da educação na busca pela paz, o que invadiu fortemente a educação brasileira. Como 

busquei demonstrar anteriormente, a ideia de que a violência seja apreendida pelos indivíduos 

em suas relações (produzida na mente dos homens) é incorporada pelas escolas, cabendo à 

elas ensinar outros modos de ser.  
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 No entanto, ao contrário de implicar as diferentes instituições sociais produtoras de 

subjetividades, inclusive a escola, sugere-se constantemente que a violência seja um produto 

de determinados modos de vida de famílias e comunidades. A violência se afirma, assim, não 

como algo que os homens produzem no âmbito de suas relações em todos os espaços sociais, 

mas como algo que é trazido ―de casa‖. A produção da paz através de mecanismos de 

proteção e participação controladas se torna também um eixo central para a suposta garantia 

da qualidade da escola pública
146

.  

 Foi também através do mote da qualidade que a UNESCO justificou uma agenda 

reformadora, atribuindo à parceria público-privada a possibilidade de desenvolvimento da 

educação e por consequência, do país. Uma publicação da UNESCO - Construção e 

identidade: as ideias da Unesco no Brasil (WERTHEIN, 2002) - esclarece seu modelo de 

atuação no país  baseado ―em amplas parcerias com os setores público e privado e com 

dezenas de entidades da sociedade civil‖ (WERTHEIN, 2002, p, 09) que busca atuar em 

determinadas áreas de forma a intervir na constituição do ―ser das pessoas‖ (WERTHEIN, 

2002, p. 10). O modelo de gestão adotado na política educacional e grande parte de suas ações 

encontram aqui importantes influências.  

 A integração da agenda de grupos de empresários e de organismos internacionais  na 

educação brasileira demonstra conexões que não são apenas simbólicas. Pegando carona nas 

portas abertas pela agenda reformista organizada nas conferências internacionais, que 

estipularam a necessidade de mobilização de recursos - financeiros e humanos - públicos, 

privados e voluntários (JOMTIEN, 1990, p. 09), a partir da atuação de atores como o Banco 

Mundial, os bancos regionais, a sociedade civil e as fundações (DAKAR, 2000, p. 11), 

organizou-se em 2006 no Brasil um movimento que ficou conhecido como Todos pela 

Educação (TPE). 

O TPE foi organizado no ano de 2006 em São Paulo por líderes empresariais, 

preocupados com os problemas que a baixa qualidade da educação brasileira vinha trazendo 

―para a capacidade competitiva do país  comprometendo também o nível de coesão social dos 

cidadãos‖ (MARTINS, 2009, p. 22 apud SOARES, 2010, p 80). A conclusão do grupo 

apontava que a incapacidade técnica e gerencial dos governos na condução da educação criou 

sérios problemas aos interesses do capital. Levantando a bandeira da melhoria da qualidade da 
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 Em 1994 foi criado o Laboratório Latino Americano de Avaliação da Qualidade da Educação coordenado pela 

UNESCO, o que sinaliza que a questão da qualidade estava se somando a da paz e segurança na definição de 

sua atuação na educação em nível global.  
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educação, o movimento criou uma espécie de cartilha de ações necessárias para impulsionar a 

educação brasileira. 

O movimento se apresenta como uma iniciativa da sociedade civil e conclama a 

participação de diferentes setores sociais em torno de cinco metas: 1. todas as crianças e 

jovens de 4 a 17 anos deverão estar na escola; 2. toda criança de 8 anos deverá saber ler e 

escrever; 3. todo aluno deverá aprender o que é apropriado para sua série; 4. todos os alunos 

deverão concluir o ensino fundamental e o médio; 5. o investimento necessário na educação 

básica deverá estar garantido e bem gerido
147

. 

Um ano depois, em 2007, o governo federal assumiu plenamente a agenda do 

movimento, criando um Plano de Metas que adotou inclusive sua nomenclatura, além de 

garantir a membros deste grupo a ocupação de importantes lugares na condução da política 

educacional brasileira
148

. Simultaneamente ao lançamento do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), o governo divulgou o Decreto n. 6094, que dispõe sobre o Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação.  

Visando a mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica, o plano 

de metas dispõe de 28 diretrizes, adotando os objetivos lançados pelo Movimento de São 

Paulo, mas extrapolando-os. Reconhecido como o carro-chefe do PDE, ele ganhou ainda em 

2007 adesão voluntária de todos os municípios do país, de acordo com informações 

divulgadas no portal do MEC. 

A adesão dos municípios foi firmada através da assinatura de um termo, no qual a 

gestão local se comprometeu a atingir as metas estabelecidas
149

. A avaliação do cumprimento 

de metas fixadas no termo de adesão se pautou no Índice de Desenvolvimento da Educação 

(IDEB), pensado para se constituir num indicador objetivo para aferir a qualidade da 
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 As cinco metas podem ser conferidas em http://www.todospelaeducacao.org.br/. Acesso em 24/03/2012. 
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 São organizadores do TPE o ex-ministro de educação Fernando Haddad, o ex presidente do INEP Reynaldo 

Fernandes, os dois últimos secretários de educação básica do MEC, Maria do Pilar Lacerda e Cesar Callegari, e 

a ex-secretária de Educação do Rio de Janeiro Cláudia Costin, que em abril de 2014 deixou o comando da 

Secretaria de Educação do Município do Rio para compor o Departamento de Educação do Banco Mundial. A 

presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna, que além de co-fundadora do TPE e atual responsável 

pela organização de metas educacionais estipuladas pelo movimento, grande parte integradas à política federal, 

também desenvolve, em diversos municípios do Brasil, projetos financiados pelo poder público (governos 

federal e municipal) que pretendem alcançar as metas que ela mesma ajudou a estabelecer.  
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 Em caso de não cumprimento das metas, a Lei 12.695 de 25 de julho de 2012, que substituiu a lei 11.947 de 

16 de junho de 2009, estabelece que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) poderá 

suspender a liberação das parcelas previstas ( art. 5º) ou exigir a devolução dos créditos transferidos, 

devidamente atualizados (art. 7º).  

http://www.todospelaeducacao.org.br/
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educação básica. A partir dos resultados obtidos pelos municípios no IDEB é que serão 

definidos o repasse financeiro da União e as formas de assistência técnica
150

. 

Conforme apontaram Evangelista e Leher (2012), o TPE vem definindo de forma 

significativa os rumos da política de educação brasileira não só por estabelecer articulação 

com os gestores de diferentes esferas governamentais, mas sobretudo porque parte destes, que 

possuíram grande influência na definição das atuais diretrizes políticas, são integrantes 

daquele movimento.  

Tendo como organizadores Fernando Haddad e Reynaldo Fernandes, respectivamente 

ex-ministro de educação e ex-presidente do INEP à época de criação do Plano de 

Desenvolvimento da Educação, o TPE vem atuando por meio do governo ao mesmo tempo 

em que assume uma identidade autônoma em relação a este – como uma organização da 

sociedade. 

Saviani (2007) atentou para os efeitos positivos da iniciativa do MEC em capitalizar a 

receptividade da opinião pública em torno da qualidade do ensino, inclusive por meio do 

apoio de setores influentes na mídia. No entanto, o autor destaca que, seguindo a trilha 

proposta pelo movimento dos empresários sem as ponderações necessárias, o PDE pode 

incorrer na possibilidade de produzir graves consequências. 

O exemplo do Rio de Janeiro já nos mostra parte destes efeitos. Apontada por 

Evangelista e Leher (2012) como uma das principais articuladoras do TPE, Costin operou 

uma abertura indiscriminada das escolas cariocas à diversas empresas e instituições 

filantrópicas, resgatando um antigo tratamento dispensado pelos governos à área: a 

despolitização da educação. Neste sentido, os problemas da educação  

 

não são tratados como questões políticas, como resultado – e objeto – de lutas em 

torno da distribuição desigual dos recursos materiais e simbólicos e de poder, mas 

como questões técnicas, de eficácia/ineficácia na gerência e administração de 

recursos humanos e materiais. Assim, a situação desesperadora enfrentada 

cotidianamente em nossas escolas por professores/as e estudantes é vista como 

resultado de uma má gestão [...]‖ (SILVA, 1996, p. 18). 

 

O envolvimento de empresas no setor educacional antecede a criação do PDE, mas 

nele encontra importante espaço. O movimento Educar para Crescer, uma iniciativa da 

editora Abril que reúne empresas a ela vinculadas no desenvolvimento de iniciativas na área 

da educação, aponta que há atualmente mais de 19 mil instituições, entre ONGs e fundações 

privadas, atuando pela melhoria da qualidade da educação no país, segundo dados do 
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 A este respeito,  cf. <http://portalideb.inep.gov.br/index.php?option=com_content&view=frontpage 

&Itemid=1>. Acesso em 23/10/2012. 

http://portalideb.inep.gov.br/index.php?option=com_content&view=frontpage%20&Itemid=1
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IBGE
151

.  

Uma publicação do Instituto Ethos, de 1999, intitulada O que as empresas podem fazer 

pela educação, esclarece esta tendência:  

 
Em todo o mundo, cresce o envolvimento empresarial e a participação voluntária de 

indivíduos nas questões sociais. Nos EUA, por exemplo, há mais de 400 mil 

parcerias entre empresas e escolas; lá também atuam 7 milhões de voluntários que 

movimentam US$ 20 bilhões. Cerca de 50% dos americanos dedicam mais ou 

menos três horas por semana ao trabalho voluntário. No Brasil, esses dados são 

inferiores, mas não tanto quanto se pensa. Afinal, em 1998, 15 milhões de brasileiros 

doaram dinheiro a uma causa social e essa cifra aumenta para 21 milhões se 

considerarmos a doação de bens materiais em geral. A filantropia tem movimentado 

R$ 12 bilhões anualmente (ETHOS, 1999, p. 13).   

 

Sobre a roupagem da responsabilidade social, as empresas efetivam o que Silva (1996, 

p. 12) chamou de ―pedagogia mais ampla do ataque liberal‖  que utiliza as escolas como 

―veículo de transmissão das ideias que proclamam as excelências do livre mercado e da livre 

iniciativa‖. Além dos benefícios trazidos pela Lei 9249/95, que concede isenções fiscais a 

empresa que investe em ações sociais, a visibilidade conquistada pelas instituições privadas 

atinge níveis mais do que positivos para sua política de crescimento. 

A Fundação Itaú Social, a título de exemplo, lançou em 2002 um projeto intitulado 

Escrevendo o Futuro, que visava formar professores para fortalecer o incentivo à leitura e 

desenvolver a escrita dos alunos por meio de um concurso de redação, que premiava os 

melhores concorrentes. Em 2007, o projeto foi integrado ao PDE, passando a se chamar 

Olimpíada de Língua Portuguesa - Escrevendo o Futuro. A repercussão nacional do projeto 

foi expressiva, atingindo cerca de 98% das cidades brasileiras, 55 mil escolas, 200 mil 

professores e 6 milhões de alunos
152

. 

Sobre os benefícios para a empresa, a cartilha do Ethos dispara: 
 

Ao associar seu produto a uma causa nobre, a empresa se valoriza diante dos 

próprios funcionários. Se o consumidor puder optar entre dois produtos similares de 

marcas diferentes – um que esteja associado a uma ação social e outro não – 

certamente escolherá o primeiro. Hoje em dia uma visita ao supermercado pode ser 

um ato político, em que o consumidor marca suas opções ideológicas ao comprar ou 

recusar um produto (ETHOS, 1999, p. 14).   

 

Diante deste panorama, cabe o questionamento: o que está em jogo nestas iniciativas é 

a mobilização de diferentes atores ou uma forma específica de governar a educação?  
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 Disponível em: <http://educarparacrescer.abril.com.br/indicadores/empresas-investem-educacao-publica-

478072.shtml>. 
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 Dados disponíveis em: <http://educarparacrescer.abril.com.br/indicadores/empresas-investem-educacao-

publica-478072.shtml>. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/fasfil/2005/
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Em 2006, o MEC, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), realizou o lançamento da primeira edição do Aprova Brasil: o direito de aprender, 

uma publicação que traz um cruzamento de dados da Prova Brasil, identificando fatores 

comuns que favoreceram o desempenho dos alunos das 33 escolas que tiveram o melhor 

desempenho na avaliação. 

Sobre tal publicação, o movimento Educar para Crescer divulgou em seu portal que 

algumas das 33 escolas melhor colocadas no Aprova Brasil recebem ações do empresariado 

brasileiro. Isso reforça a possibilidade de qualificar os problemas da educação pública como 

uma questão de ineficiência do Estado, como se o panorama atual da educação resguardasse 

suas raízes na inoperância e ingerência da administração pública. 

Nessa direção, a superação dos impasses presentes no campo da educação é 

―deslocada do espaço público, social e político e é ressituada no âmbito da iniciativa 

individual‖ (SILVA, 1996, p. 14). De igual modo, noções como garantia de direitos e justiça 

social passam do ―espaço de discussão pública e [cedem] lugar, redefinidas, às noções de 

produtividade  eficiência e ‗qualidade‘‖ (SILVA, 1996, p. 14). 

O caráter perverso deste discurso liberal/empresarial consiste em identificar o Estado 

ao campo do mau – ineficiente, incapacitado para assumir funções gerenciais – e delimitar as 

virtudes da iniciativa privada, sobretudo em sua capacidade de racionalizar e operacionalizar 

serviços de boa qualidade  

Outro aspecto que merece atenção é o conceito de educação que se afirma a partir 

destas parcerias. Há uma preocupação clara do setor empresarial em vincular a educação 

estritamente ao mundo do trabalho, seja pela necessidade de formação de mão de obra para 

seus serviços, ou pela garantia da formação continuada capaz de imprimir maior qualidade 

técnica para seus funcionários. Uma das consequências disso é a disseminação de métodos 

pedagógicos centrados em uma proposta de formação instrumental, que ressalta conteúdos 

travestidos por uma aplicabilidade concreta e desvaloriza aqueles considerados ―sem efeitos 

práticos‖.  

As instituições privadas decidem, neste sentido, seus projetos de investimento de 

acordo com as próprias convicções e necessidades do momento, seguindo linhas de orientação 

de trabalho voluntaristas, descontínuas e com base em interesses particulares. 

As caracterizações de seus objetivos como ―formulação de conteúdos e metodologias 

inovadores‖ operam cada vez mais uma desqualificação do funcionalismo público  

contribuindo para que os problemas educacionais sejam definidos como ineficiência e 

ineficácia de alguns indivíduos. Ao mesmo tempo, suas ações se concentram em áreas 
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específicas - escolas públicas e compostas por alunos residentes em favelas, o que reforça os 

esteriótipos que atrelam pobreza e criminalidade.  

No mês de outubro de 2015, pude participar de uma reunião que objetivava afirmar 

uma parceria entre o Instituto PROMUNDO e algumas escolas da rede. O Instituto, que 

buscou tal diálogo, foi apresentado por um de seus coordenadores executivos no Brasil e uma 

coordenadora de projetos. O objetivo  segundo eles  era ―desenvolver metodologias de 

trabalho inovadoras que possam ser utilizadas nas escolas para a prevenção da violência e 

promoção da igualdade de gênero‖ (Diário de campo  outubro de 2015). Apesar de ter sido 

nomeado como inovador, o projeto proposto parecia uma reedição de outros já implementados 

por diferentes ONGs nas escolas, numa fórmula que se repete até no vocabulário.  

Outra questão que chamava atenção era a falta de conhecimento sobre os múltiplos 

processos que se dão no chão da escola e em consequência, a naturalização de discursos 

cristalizados, como a atribuição das questões de violência aos alunos. Eles eram o foco do 

trabalho proposto. Aos professores, a oferta era de que pudessem ser formados para identificar 

e melhor atuar (acionar a rede de serviços públicos) nos casos de violência. Aos alunos, cabia 

constituírem-se em público de oficinas de conscientização, que visavam o desenvolvimento 

de práticas não violentas. A violência institucional que envolve o professor em suas redes não 

aparecia nem de maneira superficial.   

O recente caso de racismo que ocorreu em uma escola particular, naquele momento 

amplamente divulgado nas redes sociais e mídia
153

, forneceu-nos elementos concretos para 

que questionássemos o foco que estava sendo proposto: um trabalho contra a violência e pela 

paz, mais uma vez realizado na escola pública e com alunos pobres. Visto que muitas outras 

ONGs já atuam com as mesmas propostas na educação pública e considerando que a rede 

particular apresenta questões de violência tão escamoteadas, não seria indicado mudar tal 

foco? E ainda, essa insistência em trabalhar a questão da violência com alunos pobres não 

poderia atribuir à eles a ocorrência do fenômeno, estigmatizando-os mais do que já o são?      

Precisamos seguir as definições de nossos investidores
154

 (Diário de campo, outubro 

de 2015), foi a resposta que recebemos. A articulação entre pobreza e violência não apenas 

estava clara, como também estava posta a ausência de abertura para colocar isso em questão.  
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 Cf. http://oglobo.globo.com/sociedade/mae-diz-que-filha-de-6-anos-sofreu-racismo-em-escola-do-rio-

17692097. Acesso em 27 de outubro de 2015. 
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 É a via humanitária que confere ao PROMUNDO e outros atores dessa rede um status 

de imparcialidade e neutralidade nas intervenções que apoiam ou executam. Ao mesmo 

tempo, a prevalência de certa linguagem que faz uma referência sistemática aos direitos 

humanos, bem como o fato de que muitos projetos não recebem dinheiro público diretamente, 

é capitalizada pelos governos, que afirmam seu coenvolvimento de forma a neutralizar as 

críticas, a se esquivar de responsabilidades e a evitar o debate político em torno das ações e 

concepções que sustentam com tais parcerias. 

Ainda de acordo com a lógica empresarial, e que também encontram apoio no PDE, as 

práticas produtivistas que o município do Rio vem adotando, estão se tornando cada vez mais 

presentes. Apesar de pretender se comprometer com a melhoria da qualidade da educação, o 

PDE se coloca como ―um conjunto de programas que visam dar consequência às metas 

quantitativas estabelecidas naquele diploma legal‖ (MEC, 2007, p. 7, grifos meus.). 

No ano de 2012, a menos de dois meses para a finalização do período letivo, as 

diretoras de unidades educacionais do Rio foram incumbidas pela Secretaria de Educação a 

elaborar um plano estratégico de cinco semanas especificamente para aqueles alunos que 

permaneciam com médias insuficientes para a aprovação. É possível pensar, a partir disso, 

num aprofundamento do que Gentili (1996) chamou de ―mcdonaldização‖ da educação, que 

para além da pedagogia da qualidade total apontada pelo autor, transfere o princípio do fast 

food para a instituição escolar  na lógica de uma ―educação rápida‖. 

Assim, assiste-se a transferência para o campo educacional – sem nenhum tipo de 

mediação – de certo conceito de qualidade, vinculado às práticas empresariais. Considera-se 

que são, pois, estas práticas  ―cujo dinamismo e flexibilidade expressam o avesso de um 

sistema escolar rígido e incapaz, [que] podem promover os mecanismos fundamentais que 

garantem a eficácia e a eficiência dos serviços oferecidos‖ (GENTILI, 1996, p. 17). 

Este cenário nos convoca a questionar os motivos que levam setores empresariais a se 

empenharem na melhoria da qualidade do ensino público. Não se trata de negar qualquer 

estabelecimento das conhecidas parecerias público privadas, mas sim de interrogar a serviço 

de quem elas vem se colocando.  

 

 

7.3 As redes da proteção 

 

 Conforme sinalizado anteriormente, na década de 1990 o regime discursivo em torno 

da qualidade da educação toma vulto em diferentes setores da sociedade, sendo utilizado de 
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mote para a implementação de ações que atuam nos modos de ser dos indivíduos. Tanto a 

busca de respostas às causas dos baixos índices de qualidade quanto a proposição de soluções 

operam a partir de uma forte individualização das questões que se apresentam no contexto 

escolar.  

 Nesta direção, certos comportamentos são recorrentemente afirmados como fatores 

que influenciam negativamente os padrões de qualidade, ao supostamente trazerem riscos 

como violência, evasão, baixo desempenho, etc. É, pois, a partir disso, que ações de 

prevenção de riscos e garantia de segurança encontram apoio, mesmo estando carregadas de 

forte cunho moralizante.  

 A ideia de prevenção de riscos está presente nas escolas brasileiras desde meados do 

século XIX (FIGUEIREDO; MACHADO; ABREU, 2010), inicialmente atrelada à saúde, se 

ampliando posteriormente, sobretudo a partir da implementação de legislações como o ECA e 

o SUAS.  

 Seja para o combate de agravos à saúde, prevenção de violências ou proteção à riscos 

e vulnerabilidades, conforme apregoa o vocabulário moderno que justifica intervenções 

diversas na vida dos indivíduos, a escola vem historicamente ocupando um lugar central nos 

dispositivos de proteção institucionalizada. Sob o jugo da proteção, a escola é tomada como 

local privilegiado para a produção certos modos de viver, intervindo em hábitos, ambientes e 

formas de se relacionar.  

 Conforme destacam Guattari e Rolnik (1996), estes processos de subjetivação se 

constituem em importante matéria-prima para as forças sociais que administram o capitalismo 

hoje. Aquilo que no chega através da linguagem, da formação escolar e familiar, bem como 

por todos os outros equipamentos que nos rodeiam se constitui em uma grande máquina 

produtiva, máquina de controle social que bem mais do que transmitir significações por meio 

de enunciados, define certas maneiras de perceber e estar no mundo.  

 Uma pertinente crítica sustentada pelos autores sugere que enquanto os ―progressistas 

de todo o tipo‖ parecem desprezar a questão da produção de subjetividade  as forças sociais 

que administram o capitalismo hoje a colocam no centro de qualquer outro tipo de produção, 

a exemplo da economia japonesa, frágil em recursos como petróleo, mas detentora de uma 

forma-trabalhador que não só o afirma no mercado mundial, como atrai olhares que desejam 

―japonizar‖ a classe operária em outros países. Assim,  

 

Tais mutações da subjetividade não funcionam apenas no registro das ideologias, 

mas no próprio coração dos indivíduos, em sua maneira de perceber o mundo, de se 
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articular como tecido urbano, com os processos maquínicos do trabalho, com a 

ordem social suporte dessas forças produtivas (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 32). 

 

 A noção de subjetividade mobilizada pelos autores não a toma como algo referente a 

natureza humana  mas algo de uma natureza ―industrial, maquínica, ou seja, essencialmente 

fabricada  modelada  recebida  consumida‖ (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 25). Os 

esquemas dominantes de representação do mundo são, assim, mais do que afirmação de 

ideias,  máquinas produtivas baseadas em modelizações, que nos injetam diversas 

representações, entre elas estão os modelos de autoridade, de cidadania, de ser aluno e 

professor.   

 Especificamente no que diz respeito ao professor, dentre as diversas normativas que 

visam prescrever sua conduta, temos aquelas que estipulam formas de punição naquilo que 

nomeiam como omissão: a ausência de denúncia ou encaminhamento para os órgãos 

considerados competentes, ações que em alguns casos são exigidas mesmo tendo havido 

alguma intervenção no âmbito escolar.  

 Ao ser objeto da produção de tal conduta, os professores vão também, na medida em 

que a ela aderem, impondo-a aos demais profissionais que atuam na educação. Exemplo 

disso, foi a  acusação direcionada a profissionais da equipe interdisciplinar da qual eu fazia 

parte até o ano de 2012: 

 

Não estou aqui para compactuar com o cinismo de uma equipe que não trabalha, 

afirmou uma professora ocupante de um cargo na CRE em relação a atuação da 

equipe interdisciplinar (composta por uma professora, dois assistentes sociais e uma 

psicóloga). Estamos discutindo aqui o nó da educação: o que é avaliação? Como se 

ensina um aluno? Como se avalia um trabalho? respondeu, aos prantos, a 

professora da equipe (Diário de campo, reunião de equipe, fevereiro de 2011). 

 

 Cenas como esta são comuns em diferentes âmbitos da educação: no encontro de 

diferentes profissionais como psicólogos e assistentes sociais com as práticas escolares, nas 

visitas da CRE nas escolas, nas relações da Secretaria de Educação com seu corpo de 

funcionários.  

 O ambiente de hostilidade cotidianamente produzido guarda relações com  os modelos 

cristalizados de como devem ser e atuar os profissionais, bem como de uma desqualificação 

de tudo que não se encaixa naquilo que as leis e manuais técnicos promulgam. 

 A equipe fora acusada pela professora da Coordenadoria Regional de Educação de ter 

sido omissa diante de uma situação que acompanhou na escola. Duvidando da necessidade de 

um encaminhamento ao Conselho Tutelar de uma menina de 09 anos que aparecera com uma 
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marca no braço de um beijo de sucção, a diretora nos solicitou ajuda para avaliar a pertinência 

de tal encaminhamento. Em seu discurso, o medo de não encaminhar e ser culpabilizada 

posteriormente aparecia de forma mais expressiva do que a crença na necessidade do 

encaminhamento.  

 O que a escola esperava era encontrar o respaldo que buscava na equipe 

interdisciplinar, uma vez que já havia feito de tudo: conversado com a menina, com sua mãe, 

observado seu comportamento por algum tempo e avaliado a situação com diferentes 

professores. A criança dissera que havia ela própria deixado a marca no braço, pois havia o 

desejo de ter uma tatuagem. O seu relato e o comportamento pacato levaram as professoras a 

acreditarem que se tratava apenas de uma brincadeira de uma criança que demonstrava toda 

sua inocência diante do significado daquela marca.  

 ―Vão nos questionar porquê não encaminhamos. Vamos ter que responder por isso‖ 

(Diário de campo, setembro de 2012), afirmava incisivamente a diretora, temerosa das 

consequências do não encaminhamento, defendido por duas outras professaras e nossa equipe. 

A crença na inocência do ato da menina e ao mesmo tempo o medo de não encaminhá-la ao 

Conselho Tutelar demonstrava os modos como o discurso do respaldo contra ações de 

culpabilização da escola vem produzindo posturas defensivas e judicializantes no espaço 

escolar, urgencializando situações, sobrecarregando as famílias com inúmeras intervenções 

(de órgãos diversos) e tornando secundárias respostas mais inventivas. 

 No discurso da diretora era perceptível a pressão exercida pela CRE por providências 

da escola em qualquer caso que parecesse ―suspeito‖. Havia uma crença de que naquela 

escola as crianças e adolescentes experenciavam em seus contextos de vida uma liberdade 

própria dos adultos, demonstrando comportamento sexualizado e, muitas vezes, se 

envolvendo em redes de prostituição. As queixas de negligência familiar e violência entre os 

alunos eram também bastante presentes. As orientações emanadas por todos os lados, da SME 

ao próprio Conselho Tutelar,   produzia um constante medo da culpabilização por omissão.  

 Ao mesmo tempo, nosso conhecimento das práticas cristalizadas do Conselho Tutelar 

da região, sempre atuando segundo o mesmo conjunto de procedimentos - convocar as 

famílias, lembrá-las de seus deveres, ameaçá-las em caso de descumprimento, falar 

rispidamente com os adolescentes acreditando que o que eles precisam é de autoridade, etc. - 

nos desencorajava a esperar de tal órgão o ideal de proteção que se costuma atribuir a ele.  

 A conselheira de referência da região onde se localizava a escola atuava por um viés 

extremamente moralista, chegando a afirmar em um evento do qual diferentes órgãos 

participavam que ―enquanto existir bolsa família a escola vai ter que criar os filhos da 
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vagabundagem‖ (Diário de campo  outubro de 2013)  reforçando não só os discursos 

dominantes a respeito do bolsa família e especialmente do beneficiário, como também aquele 

que afirma que os problemas da escola se dão pela ausência da família
155

. Em outra ocasião, 

enquanto aguardava na sala de espera do Conselho Tutelar o início de uma reunião com a 

equipe técnica, presenciei outra conselheira afirmar que não iria atender o pedido de 

abrigamento de um adolescente que lá estava  porque era ―evidente que ele estava pedindo 

abrigo porque queria fugir de algo‖(Diário de campo  julho de 2012).    

 Apesar de tentarmos problematizar as práticas de ―proteção‖ em especial do Conselho 

Tutelar a partir da nossa própria experiência e questionar os efeitos que o acionamento em 

larga escala pela educação vem produzindo na vida das famílias, nossa concordância com a 

decisão pelo não encaminhamento nos rendeu a acusação de omissão, além das inúmeras 

desqualificações proferidas pela profissional da CRE a respeito do nosso trabalho, 

considerado em tal situação uma ausência de trabalho. Junto à acusação, uma demanda-ordem 

se desenhou: a de que qualquer suspeita - de negligência familiar, violência, abuso sexual, 

drogas, etc. - fosse comunicada não apenas ao Conselho Tutelar, mas também ao Ministério 

Público. 

 Estes acontecimentos expressam exatamente o descrito por Guattari e Rolnik (1996, p. 

43): o modo como ―tudo o que é do domínio da ruptura, da surpresa e da angústia, mas 

também do desejo, da vontade de amar e de criar deve se encaixar de algum jeito nos registros 

de referências dominantes‖. Aos processos de culpabilização, neste caso nossa e das 

professoras que conosco optaram pelo não encaminhamento, juntam-se também os de 

infantilização, enquanto principais funções da economia subjetiva capitalística: 

 

A infantilização - por exemplo, das mulheres, dos loucos, de certos setores sociais 

ou de qualquer comportamento dissidente - consiste em que tudo o que se faz, se 

pensa ou se possa vir a fazer ou pensar seja mediado pelo Estado. Qualquer tipo de 

troca econômica, qualquer tipo de produção cultural ou social tende passar pela 

mediação do Estado. Essa relação de dependência do Estado é um dos elementos 

essenciais da subjetividade capitalística (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 42). 

 

 Os autores destacam que é por meio da culpabilização de sujeitos que os processos de 

individuação operam, tentando sempre inserir as tentativas de singularização, portadoras de 

vetores de desejos  na lei dominante. É assim que a ordem capitalística vai incidindo ―nos 
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 Posteriormente, discutiremos os modos como estes discursos sobre a ausência da família são motivados em 

grande medida pela exigência de certos modelos de participação, fazendo com que a presença destas nem 

mesmo seja reconhecida caso não se adequem a tais modelos.  
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esquemas de conduta, de ação, de gestos, de pensamento, de sentido, de sentimento, de afeto, 

etc‖ (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 42). 

 Os processos de individuação são definidos a partir do que se afirma pela integração e 

normalização, nos coagindo a assumir determinados papeis referenciáveis. Os sujeitos são 

pressionados a aderir aos padrões universais, que serializam e individualizam, produzindo um 

verdadeiro processo de esquadrinhamento da subjetividade. Bloquear os processos de 

singularização e instaurar os de individuação é a tentativa incessante da máquina de produção 

capitalística. 

 A ausência de diálogo e a correspondente impossibilidade de problematizar os ideais 

de proteção contidas na ação da professora representante da CRE, reforçam cada vez mais a 

concepção, produzida em nossa história, que idealiza o Estado, depositando nele a expectativa 

de resolver as desigualdades, apesar de suas conhecidas arbitrariedades. Tal crença remonta 

ao período de sua própria constituição.  

 Ainda hoje, os sistemas de Welfare State são, em grande medida, narrados com certa 

nostalgia, sem os paralelos das formas de submissão que o acompanharam, o que produz 

subjetividades ávidas por mais intervenções do Estado, apoiadas na imagem idealizada de um 

Estado protetor e garantidor de direitos.    

 Nesse aspecto, a literatura política é atravessada por duas leituras principais - que 

transitam entre a defesa do público ou do privado - e que deixam muitas brechas abertas para 

se pensar na relação entre os modos de governamento e a garantia de direitos. Há, por um 

lado, um clamor por mais direitos que sempre passam pelos mecanismos de controle do 

Estado e confere aos órgãos e profissionais que atuam no âmbito das políticas públicas uma 

certa blindagem, uma vez que seu mandato social e função legal são cristalizados na lógica da 

defesa do bem comum.  

 Por outro lado, todo um discurso empresarial é mobilizado para denunciar as falhas do 

Estado, considerado supostamente incapaz de gerir com eficiência os bens e serviços 

públicos. Conforme demonstrado na parte II deste trabalho, esta retórica tem invadido 

diversas áreas da política pública, servindo como base de sustentação de projetos e 

intervenções privatizantes.   

 Importante considerar, desse modo, que seja mobilizado por agentes públicos ou 

privados, o discurso da garantia dos direitos ativa também, de ambos os lados, práticas com 

herança punitiva e persecutória, executando-as diretamente, ou mesmo acionando órgãos 

considerados protetivos que sustentam, em grande medida, ações desrespeitosas, vexatórias e 

culpabilizantes. Não se trata de defender uma ação da esfera privada em detrimento da 
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pública ou vice-versa, mas de considerar que a racionalidade individualista e assujeitante não 

é resguardada a uma destas esferas, mas as atravessa historicamente nas suas mais diversas 

intervenções. 

 Questionando as ações de proteção do âmbito estatal, Nascimento (2013) demonstrou 

o quanto estas se constituem enquanto dispositivos para o controle biopolítico da vida, 

ferramentas que se localizam no interior de uma certa arte de governar os corpos, de 

subjetivá-los a partir de padrões moralizantes atravessados pelo discurso da proteção. O 

dispositivo negligência põe em relevo as formas como os discursos vão se modificando para 

se adequarem às exigências legais das políticas públicas, fazendo com que as práticas 

protetivas afirmem certos modos de fazer ao invés de produzir deslocamentos.  

 A pobreza - cuja existência não pode, conforme legislação nacional, justificar retirada 

de suas famílias e consequente institucionalização de crianças e adolescentes - passa a ser 

qualificada por negligência, mantendo exatamente as famílias pobres no alvo da intervenção 

estatal, ao serem qualificadas de tal forma, muitas vezes, por sua condição de privação. Este 

fato revela uma prática que opera nos mesmos moldes do Estado menorista.  

 Apesar de conviverem com linhas mais flexíveis que produzem escapes e desvios, as 

práticas inscritas no campo da defesa de direitos fazem proliferar lógicas de assujeitamento, 

muitas vezes publicizadas nos canais midiáticos. No ano de 2013, uma polêmica em torno dos 

serviços de proteção e seus modos normalizantes e punitivos de operar era noticiada na mídia 

televisiva e jornalística.  

 Uma família de Belo Horizonte recebeu da justiça um ultimato: deveria matricular 

suas filhas, de 13 e 15 anos, no sistema formal de ensino. Tecendo fortes críticas ao modelo 

educacional conteudista, os pais decidiram retirar as filhas da escola, por acreditarem que uma 

forma de educação domiciliar seria mais efetiva naquilo que almejavam em relação a 

escolarização das adolescentes
156

.  

 O  mesmo se repetia numa região do interior de Minas Gerais, onde outra família foi 

acusada de abandono intelectual, adquirindo na justiça uma dívida que ultrapassa dez mil 

reais. Afirmando que ―a escola deve ser a última alternativa‖
157

, os pais optaram pela 

educação domiciliar, sendo acusados pela Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de 
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 Disponível em: http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/02/pais-brasileiros-lutam-pelo-direito-de-educar-

os-filhos-longe-da-escola.html 
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 C.f. http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/02/pais-brasileiros-lutam-pelo-direito-de-educar-os-filhos-

longe-da-escola.html 
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estarem desrespeitando o Estatuto da Criança e do Adolescente, que  obriga a matrícula na 

rede regular de ensino como forma de garantir o direito à educação.  

 A experiência destas famílias mostra como o direito à educação, um sonho jamais 

efetivado como fora produzido, continua sendo descrito como referência de cuidado e 

proteção. Ao mesmo tempo em que a escola é enunciada como local de risco e ineficiência, 

supostamente atravessada por inúmeras violências e métodos pedagógicos desestimulantes, o 

que justifica as intervenções externas que recebe, ela permanece sendo descrita também como 

sendo ideal para a permanência de jovens e crianças.  

 Diferentes órgãos que compõem o chamado sistema de garantia de direitos  de 

crianças e adolescentes também se veem enredados em práticas abusivas justificadas pelo 

discurso da proteção
158

. Em Nova Friburgo, uma jovem de 24 anos perdeu a guarda de um 

filho antes mesmo de dar à luz:  

 

O Ministério Público requer que a suspensão seja no sentido de que a criança não 

receba alta médica até que venham estudos indicando se haveria a possibilidade de 

entrega do bebê à própria mãe ou a sua família extensa. Não havendo essas 

possibilidades, a colocação em família substituta através de adoção159. 

 

 Assim noticiava um telejornal no ano de 2009 a respeito de uma ação que envolveu 

um Juiz da Vara da Infância e Juventude de Nova Friburgo e posteriormente uma promotora 

de Justiça do Ministério Público. A ação fora motivada por denúncias do Conselho Tutelar da 

região de que a mãe, ex moradora de rua, fazia uso de álcool e vendia balas nos sinais de 

trânsito com sua filha de 2 anos, que também foi encaminhada para um abrigo da região. 

Proibida de ver o bebê após o nascimento, o que viria acontecer apenas 15 dias depois, a mãe 

desabafa: ―ele não pode fazer isso comigo, porque eu sou mãe dela, sou um ser humano‖. 

 Mais recentemente, uma situação ocorrida em Pato Minas demonstrou a tentativa e 

criminalizar não apenas práticas corriqueiras, a exemplo das dificuldades de algumas mães 

em se enquadrarem nos padrões normatizantes dos profissionais de saúde e aqueles que atuam 
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 Em 2011, a Relatoria do Direito Humano à Cidade da Plataforma Dhesca Brasil organizou uma missão 

especial no Rio de Janeiro para investigar os impactos da Copa de 2014 e Olimpíadas de 2016 para famílias 

pobres atingidas pelas ações de remoção. Tais ações contavam com uma atuação conjunta de diversas 

Secretarias incubidas da ―proteção‖  a exemplo da Secretaria Municipal de Habitação e de Desenvolvimento 

Social. O discurso do risco foi amplamente utilizado para justificar as ações de remoção, ora com a afirmação 

da impossibilidade de melhorar as condições do território ou sob alegação de possíveis desabamentos, ambos 

aspectos jamais comprovados por perícias técnicas. Uma série de videos produzidos, intitulados Vozes da 

missão, denunciaram as inúmeras violações de direitos vivenciadas pelos moradores. Os videos podem ser 

conferidos em: https://www.youtube.com/watch?v=oa_iro4Xgzk&list=PL0E302F5D5F2F2D81  
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no âmbito da ―proteção‖  como também determinados modos de vida e culturas. Assim dizia a 

reportagem: uma cigana deu à luz em um hospital, mas não pode levar o bebê para a casa, 

porque, segundo o [Conselho Tutelar], a mãe não sabe amamentar, nem trocar fraldas.  

 Questionado sobre o ocorrido por uma equipe de reportagem, o promotor de justiça 

afirmou aguardar um laudo social da família, legitimando como justificativa para a perda da 

guarda, mesmo que temporária, a informação relatada pelo Conselho Tutelar em documento à 

ele encaminhado: de que a mãe ―não sabia colocar a criança para mamar no peito, não sabe 

trocar as fraldas e demonstra uma enorme dificuldade em lidar com o recém-nascido‖
160

. 

 As situações descritas pela mídia se conectam, ainda, a diversas outras com as quais 

deparei-me em meu cotidiano profissional, em que acionar os representantes da rede de 

garantia de direitos significou vivenciar experiências que demonstraram pouca concreticidade 

no que diz respeito à defesa da vida em sua complexidade. Em outras palavras, significou 

empobrecer, em grande medida, o contexto no qual as situações são produzidas, reduzindo-as 

à ética do binômio culpado x vítima / repressão x punição.  

 Apesar disso, é perceptível um aumento cada vez maior da requisição de uma 

intervenção dos órgãos jurídicos ou aqueles imbuídos do exercício protetivo nas situações 

cotidianas: seja como solução para os diferentes conflitos entre os indivíduos, ou para 

situações ―suspeitas‖  ou mesmo naquelas em que os interesses políticos se sobrepõem ao 

próprio sentido da  proteção de direitos, como se tais órgãos habitassem o lugar confortável da 

neutralidade.   

 Cada vez mais convocada a conter supostos comportamentos violentos, a denunciar 

violações de direitos, a exigir das famílias certos padrões de cuidado e operar diferentes 

mecanismos de controle baseados fortemente na ideia da prevenção dos riscos, proteção e 

segurança, a escola - e todos os profissionais que ali atuam - se encontra enredada nas práticas 

de encaminhamento/ acionamento indiscriminado de tais órgãos.  

 Um levantamento realizado pela Faculdade de Direito da USP sobre os 

casos/inquéritos encaminhados à Suprema Corte brasileira referente a educação, constatou 

que das 4.410 decisões tomadas pelo Superior Tribunal Federal entre 1988 e o início de 2013, 

95% se concentravam a partir dos anos 2000 (Ranieri, 2013 apud Felicio, 2014, p. 32). 

 Apesar dos inúmeros exemplos vivenciados no cotidiano e noticiados pela mídia de 

como os aparatos jurídico-políticos e policial se articulam para sustentar uma determinada 

forma de governo das populações, ainda é comum o acionamento da máquina estatal por parte 
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 Disponível em: http://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/noticia/2015/04/cigana-e-impedida-de-

levar-filho-apos-parto-e-alega-discriminacao-em-mg.html 

http://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/noticia/2015/04/cigana-e-impedida-de-levar-filho-apos-parto-e-alega-discriminacao-em-mg.html
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de diferentes profissionais de forma automática, sem a problematização dos efeitos que tais 

ações podem trazer para a vida dos indivíduos.  

 Uma intervenção da 1ª Vara da Infância e Adolescência numa escola em que atuei por 

dois anos seguidos, expressa essa contradição que emerge da crença naturalizada - que 

compõe um dos elementos presentes na lógica de judicialização da vida - na função protetiva 

das instituições estatais e as constantes práticas abusivas que desenvolvem:  

 
Chegamos na escola a fim de dar continuidade ao acompanhamento do Programa X. 

Hiana não quis falar conosco. Se retirou, tampando o rosto com a mochila. Enquanto 

eu interpretei isso apenas como uma recusa à nossa presença, minha colega 

desconfiou que uma certa vergonha poderia estar se anunciando, devido aos últimos 

acontecimentos. No momento em que debatíamos nossas interpretações dos sinais 

que a aluna estava tentando nos dar, a professora chega bastante chateada. Relata 

que ontem compareceu uma funcionária da 1ª Vara da Infância e Adolescência. 

Acredita ser uma assistente social, mas diz não ter certeza. A funcionária, que nem a 

professora nem a diretora sabem como se chama, solicitou uma conversa com 

Hiana, mas ao invés de a chamar individualmente, como de costume, preferiu 

adentar sua sala de aula. As professoras estranharam, mas permitiram. Parece ser 

difícil para esta escola recusar qualquer demanda emanada pela 1ª Vara ou pelo 

Ministério Público, muitas vezes narrados como representantes de uma verdade 

maior. A professora afirma que jamais iria esperar que algo assim pudesse ocorrer: a 

funcionária da 1ª Vara entrou na sala e puxou uma conversa com todos os alunos. 

Fez perguntas a respeito de ―namorar  ficar e fazer sexo‖. Todos os alunos  já 

sabendo da história de Hiana, que não se sabe como se difundiu pela escola, 

demonstraram saber que era por causa dela que a ―moça da justiça‖ estava ali. 

Aquelas perguntas também eram para ela e todo mundo sabia disso (Diário de 

campo, setembro de 2012).  

 

 Hiana
161

, uma adolescente de 11 anos teve sua vida invadida pela 1ª Vara da Infância e 

Juventude (VIJ) e pelo Ministério Público por intermédio da escola. Ela e seu irmão 

participaram por cinco anos de um projeto de apoio social executado pela escola
162

. O projeto 

contava com o acompanhamento dos órgãos que compõem a rede de proteção de crianças e 

adolescentes, o que fazia a escola receber inúmeras visitas que os professores narravam como 

sendo de ―fiscalização‖.  

 A escola inteira era atravessada por práticas cristalizadas de judicialização, no qual o 

Conselho Tutelar e a VIJ eram constantemente acionados. Nos momentos em que 

questionamos o encaminhamento excessivo de diferentes situações a estes órgãos, assim 

como as formas em que a direção da escola os utilizava para ameaçar as famílias, recebíamos 
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 Nome fictício.  

 
162

 Trata-se de um Programa de suporte pedagógico desenvolvido em uma escola de educação básica, do qual 

pude atuar enquanto integrante da equipe interdisciplinar responsável por seu acompanhamento técnico. Não 

menciono os nomes verdadeiros das pessoas envolvidas, da escola e do próprio Programa, de forma a manter 

em sigilo a identidade destes. As informações foram retiradas do diário de campo, referentes ao mês de 

setembro de 2012. 
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dos funcionários respostas muito bem pautadas nos manuais e regulamentos que circulavam 

na escola e davam a eles a certeza de estarem agindo de forma correta. Nossa alternativa era 

questionar aquelas certezas a partir das brechas e contradições que as próprias normativas 

apresentavam. Mas a relação direta da escola com representantes do Conselho Tutelar, MP e 

VIJ, parecia enrijecer ainda mais as suas certezas.  

 A história de Hiana seguiu esta direção. A diretora tomou conhecimento de uma briga 

ocorrida entre ela e o irmão, onde o menino a pedia dinheiro para comprar doces e, diante de 

sua recusa, insinuou para uma funcionária que a irmã ganhava dinheiro em troca da realização 

de sexo oral na região em que moravam. Sem saber o que fazer com aquela afirmação, a 

funcionária relata o ocorrido à direção da escola.  

 Antes de tentar alguma forma de análise da situação junto aos alunos e a responsável 

destes, que constantemente comparecia na escola, ou problematizar o ocorrido com outros 

profissionais envolvidos no trabalho com os alunos, a diretora optou por comunicar à VIJ sua 

suspeita de que Hiana estaria envolvida em práticas de prostituição. A comunicação foi 

acompanhada por uma série de queixas em relação a mãe dos alunos, sempre julgada e 

culpabilizada em suas práticas.    

  A partir disso, as visitas da VIJ passaram a ser mais constantes na escola e a família de 

Hiana passou a ser frequentemente convocada a comparecer em atendimentos da equipe 

técnica. A menina demonstrava enorme desconforto com os atendimentos e um importante 

questionamento com o modo como era interpelada a falar nestes momentos.  

 Em reuniões com os profissionais da VIJ, era possível notar diferentes interpretações 

para o silêncio da aluna - muitas vezes sugerindo uma confirmação do suposto ocorrido. Para 

nós, Hiana era clara em dizer que a falta de vínculo com aquelas pessoas - que a chamavam 

ali uma vez ao mês, em atendimentos pontuais - não a convidava a falar sobre o que quer que 

fosse.   

 As relações estabelecidas entre a escola e os órgãos de ―proteção‖ - neste caso o MP, a 

VIJ e o CT - cristalizavam na figura da diretora a possibilidade de avaliar, apontar, julgar. Era 

ela a pessoa legitimada a dizer a verdade sobre as famílias. Alguns professores sustentavam 

outros olhares que destoavam de suas afirmações rígidas, mas além de desqualificados, não 

encontravam possibilidades de tensionamento junto a tais órgãos. Despotencializados, muitos 

adotavam como estratégia um certo silêncio, que dava a aparência de não existirem diferenças 

ali. 

 Encontramos sobretudo numa professora e em outra funcionária da escola 

responsáveis pelo Programa, um importante canal de fissura daqueles discursos que pareciam 
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homogêneos. Apesar de muitas vezes serem envolvidas na reprodução das verdades que 

circulavam na escola sobre os alunos e suas famílias, elas traziam uma sensibilidade 

fundamental na mediação daquelas relações. Acolhiam os alunos, buscavam problematizar as 

questões e exerciam uma abertura ao diálogo pouco perceptível na prática dos funcionários da 

direção.   

 Com elas procuramos nos agenciar nas disputas dos lugares de saber e poder 

cristalizados na escola e nas relações desta com os citados órgãos de ―proteção‖. As relações 

de saber-poder cristalizadas nos espaços escolares em grande medida desqualificam as 

famílias na certeza de que elas não sabem o que deve ser ensinado, convocando-as a 

legitimarem sem questionamento as decisões da escola e, ao mesmo tempo, produzindo o 

afastamento que os professores tanto se queixam. 

 As políticas de proteção simbolizam, neste sentido, certo lugar de conforto e 

segurança, chegando a fazer com que sua recusa seja estranhada, uma vez que se ocupam de 

garantir direitos. Recusa ao bolsa família ou a uma habitação que impõe certo modo de vida; 

recusa em se formalizar enquanto trabalhador assalariado; recusa aos abrigos que significa a 

permanência nas ruas. Questionamentos interpretados pelo discurso da acomodação natural 

que se tornou tão comum em nós.  

 O ideal de proteção traz com ele efeitos de criminalização, desqualificação de formas 

de vida e judicialização. Um patrulhismo estatal que pretende regular o cotidiano das famílias 

opera com o discurso da gestão dos riscos e baseado em uma determinada noção de cidadania: 

aquela ―afeita a um humano padrão: macho  branco  adulto  ocidental  heterossexual  

civilizado  normalizado e tecida por forte conotação moral‖ (NASCIMENTO, 2013, p. 36). 

 

 

7.4 Tecer o múltiplo 

 

 

Na verdade não basta dizer viva o múltiplo, grito de resto difícil de 

emitir. Nenhuma habilidade tipográfica, lexical ou mesmo sintática 

será suficiente para fazê-lo ouvir. É preciso fazer o múltiplo... 

Deleuze e Guattari 

 

 A problematização da noção de proteção e do modo como a escola a mobiliza, sem 

questionamento dos mecanismos de controle que as acompanham, não visa propor um 
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abandono da conquista de direitos ou desconsiderar sem importância o acesso a bens e 

serviços por parte da população. Ao contrário, trata-se de pensá-los a partir de outras noções, 

mobilizando práticas que encontram sua primeira possibilidade de emergência na 

desnaturalização do caráter protetivo atribuído ao Estado e seus dispositivos como parte de 

uma essência a serviço do bem comum.  

 É a partir da problematização das relações de poder inerentes aos diferentes 

dispositivos  de proteção, cujo status de garantia de direitos os coloca acima do bem e do mal, 

que pode-se produzir uma fissura nos discursos mantenedores das intocadas relações de 

dominação que os sustentam. 

A inserção de assistentes sociais na educação tem sido também marcada por este 

processo de essencialização de noções como direito, cidadania e proteção, naturalizando as 

práticas destes profissionais, que, em tese, pretendem defendê-los. A priorização das reflexões 

sobre o que fazer e como fazer vem ofuscando a análise dos efeitos do que tem sido feito
163

.    

 Diversas são as referências em torno do trabalho do Serviço Social na educação que o 

identifica a defesa de direitos e qualidade de tal política. Nenhum dado sobre as ações 

concretas e os efeitos que elas vêm produzindo é apontado como subsídio de tal afirmação. 

Assim, afirma o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) que  

 

a atuação dos/as assistentes sociais no âmbito da educação tem se dado no sentido 

de fortalecer as redes de sociabilidade e de acesso aos serviços sociais  e dos 

processos socioinstitucionais voltados para o reconhecimento e ampliação dos 

direitos dos sujeitos sociais (CFESS, 2012b, grifos meus.). 
 

 A inscrição de toda uma categoria no lugar da luta por uma educação de qualidade não 

contribui para desimplicá-la de uma maior problematização de sua inserção política e impacto 

de suas ações? A afirmação de ser este um profissional necessariamente comprometido com a 

defesa de direitos da população não seria genérica por demais?  

  A certeza de estar a serviço da ―proteção e garantia de direitos‖ produz nos 

profissionais, por um lado, uma cegueira em relação aos efeitos de suas ações e, por outro, 

certa intransigência e autoritarismo na atuação multiprofissional, por identificar sempre o 

outro como um inimigo que se deve combater ou ignorar.  

 A existência de um certo modelo de atuação política - baseado no confronto direto - e 

de certos modos de enfrentamento às estruturas de poder se afirma, qualificando todos que 

não se inserem nestes padrões como acomodados com os desrespeitos cotidianos, apoiadores 
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 No âmbito da complexidade das situações demandadas a estes profissionais, a preocupação com o que e 

como fazer não perdem sua importância, desde que não sejam reduzidas a um tecnicismo que pouco coloca em 

análise os efeitos produzidos por estas práticas, bem como suas escolhas, caminhos e implicações.    
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de relações de dominação ou simplesmente como indivíduos que não atuam a favor da defesa 

dos direitos.  

 Do mesmo modo, as práticas escolares aparecem em grande medida totalizadas nos 

discursos, denunciadas sempre enquanto violadoras dos direitos. Entre denúncias de tais 

práticas e queixas sobre as impossibilidades inscritas ao trabalho, uma importante dificuldade 

em abrir brechas para uma atuação micropolítica e estabelecer agenciamentos possíveis nesse 

complexo universo se revela, recorrentemente envolvendo os profissionais nas armadilhas da 

culpabilização do professor. 

 Apesar das inúmeras propagandas que veiculam um compromisso do Serviço Social 

contra as formas de exploração da classe trabalhadora, os discursos que identificam o 

professor como  produtor de violências, alienado ou mal formado, parecem não considerar 

todas as investidas estatais, das mais antigas àquelas que se atualizam dia a dia, para sua 

subordinação às condições que buscam o produzir exatamente dessa forma. Em outras 

palavras, a denúncia muitas vezes agressiva às práticas docentes concorrem mais para o 

fortalecimento de práticas estatais que subordinam e precarizam do que para o seu 

questionamento. 

 Como a subjetividade docente vem sendo produzida no contexto da atuação de um 

Estado neoliberal que a todos pretende sujeitar? Como adentrar o campo da educação 

compondo mais do que opondo ou expondo a própria classe trabalhadora que se diz estar a 

serviço? 

 Uma proposta de mudança social, acrescentam Guattari e Rolnik (1996, p. 27), deve 

levar em conta tais questões  uma vez que ―a subjetivação capitalística é produzida a partir de 

sistemas de conexão direta entre as grandes máquinas produtivas, as grandes máquinas de 

controle social e as instâncias psíquicas que definem a maneira de perceber o mundo‖. 

 Confrontar as maneiras com que se fabrica a subjetividade na escola e em outros 

espaços - em escala planetária como nos indicam os autores - e mais especificamente disputar 

os sistemas de significação dominantes que têm produzido também a subjetividade docente 

exige-nos que questionemos sobre os modos como temos narrado as práticas escolares e as 

formas como denunciamos seus excessos e suas violências.  

 Dentre os assistentes sociais, parece haver um importante reconhecimento dos modos 

de operar judicializantes, medicalizantes, punitivos e normalizantes que a política educacional 

- por meio de suas prescrições, exigências, políticas de premiações e ranqueamentos, 

propostas e projetos mobilizados pelas parcerias público-privadas - coloca em funcionamento.  
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 No entanto, reconhecer que não apenas o professor, mas todos nós somos produzidos 

por estas lógicas ao mesmo tempo em que as produzimos, permanece como um desafio. Este 

pode ser um importante caminho para a invenção de outras possibilidades, desde que tal 

reconhecimento não reforce justamente os lugares cristalizados que tais operações visam 

manter: o professor conservador, que adere aos mandos do poder e atua na violação de 

direitos, a escola que se mantém puramente como dispositivo de sujeição e manutenção do 

status quo, etc..  

 No que contribuímos para reforçar os discursos que culpabilizam e despotencializam 

ainda mais o professor? Como analisar e intervir num campo de subjetivação considerando os 

modos pelos quais os indivíduos tornam-se sujeitos
164

? Como  afirmar a produção de modos 

de subjetivação singulares a partir do encontro com a diferença, permitindo que ela também 

nos toque? 

 Não se trata de escolher entre a vitimização ou culpabilização do professor, mas de 

recusar as armadilhas que produzem tais reducionismos. Trata-se ainda de nos perceber como 

um instrumento produtor de individuação, o que nos convoca a assumir uma posição de auto-

implicação. Não numa postura de alguém que vai levar a possibilidade de singularização 

porque resistiu aos mecanismos de sujeição ou porque é detentor de uma verdade que precisa 

ser revelada. Mas como alguém que vai fazer estes enfrentamentos no coletivo, articulando-os 

a constante análise de si mesmo. 

 O contexto da inserção de assistentes sociais na educação aponta, neste sentido, para a 

atualidade do proposto por Guattari:  

 
devemos interpelar todos aqueles que ocupam uma posição de ensino (…) ou no 

campo de trabalho social - todos aqueles, enfim, cuja profissão consiste em se 

interessar pelo discurso do outro. Eles se encontram numa encruzilhada política e 

micopolítica fundamental. Ou vão fazer o jogo dessa reprodução de modelos que 

não nos permitem criar saídas para os processos de singularização, ou, ao contrário, 

vão estar trabalhando para o funcionamento desses processos na medida de suas 

possibilidades e dos agenciamentos que consigam pôr para funcionar (GUATTARI; 

ROLNIK,1996, p. 29)  

 

 Os processos de culpabilização não seriam ativados justamente a partir de ideias que 

denunciam mas não problematizam, que apontam mas não fazem relações com os aspectos 

que concorrem para tal produção e que localizam nos indivíduos a causa de problemas 

produzidos por contextos tão complexos, analisados por perspectivas binárias?  

                                                 
164

 Em um breve comentário sobre suas pesquisas Foucault esclarece: ―eu gostaria de dizer, antes de mais nada, 

qual foi o objetivo do meu trabalho nos últimos vinte anos. Não foi analisar o fenômeno do poder nem elaborar 

os fundamentos para tal análise. Meu objetivo, ao contrário, foi criar uma história dos diferentes modos pelos 

quais, em nossa cultura, os seres humanos tornam-se sujeitos‖ (FOUCAULT, 2004, p.231). 
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 Tendo em vista que a singularização se dá no coletivo, no encontro, nas possibilidades 

de produção de novas conexões entre diferentes modos de pensar é preciso deixar em aberto o 

questionamento constante de como podemos nos agenciar para produzir fissuras e produzir 

desvios. 

 Cristalizar determinados profissionais no lugar da defesa de direitos produz, assim, um 

afastamento de análises co e auto implicadas sobre suas ações, seus discursos, seus modos de 

operar. Os discursos mobilizados em torno da instituição do Serviço Social na educação e na 

atuação concreta dos profissionais, ao contrário de singularizar, guardam relações maiores 

com os processos de individuação, seja cristalizando o professor nos mesmos lugares a ele 

reservados pela hegemonia do regime discursivo culpabilizante ou atribuindo valor técnico ao 

vocabulário que vem sendo utilizado como justificativa para intervenções que controlam, 

calam e despotencializam indivíduos. 

 A forte oposição à atuação dos organismos internacionais e das gestões públicas que 

precarizam e privatizam a educação não vem acompanhada pela reflexão sobre os modos 

como assistentes sociais vêm, em grande medida, reafirmando na e com a escola os discursos 

produtores de sujeição. Não raros são os exemplos em que os profissionais sustentam uma 

prática de encaminhamentos a órgãos como o Conselho Tutelar, o Ministério Público e Vara 

da Infância automaticamente, enquanto efetivação de uma ―técnica‖ ou ainda como 

compromisso ético de seu fazer profissional.  

 O recorrente acionamento automatizado dos mecanismos jurídico-protetivos, bem 

como a postura que atribui a garantia de direitos às próprias estruturas de poder do Estado - 

representados pelas gestões das escolas, das CREs e da SME
165

 - sugerem uma fragilidade na 

análise dos jogos de poder constitutivos da política pública. 

 Numa adesão sem críticas à tônica da defesa dos direitos, muitos profissionais 

"tornam-se máquinas de gestão dos riscos sociais, exercem a função de cães de guarda do 

sistema" (PATTO, 2009, p. 408). As práticas cerceadoras de liberdade e adaptativas dos 

indivíduos ao que deles se espera são creditadas a um passado distante da profissão, que 

apesar de apresentar ainda hoje linhas de continuidade, passaram a ser questionadas a partir 

da década de 1980, quando o Serviço Social atinge seu processo de reconceituação.  

 Apesar de afirmar como um constante desafio a superação de todo o tradicionalismo 

que por longo tempo orientou a prática profissional, grande parte da literatura sobre o tema 
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 Abusos e violações são recorrentemete denunciados às altas estruturas da gestão política da educação na 

expectativa de providências, sem a consideração de que tratam-se, em grande medida, de estruturas cooptadas 

ou co-produtoras de tais violações.  
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atribui a determinados profissionais a reprodução de uma herança conservadora, como se ela 

também não estivesse presente ainda hoje na formação acadêmica e no âmbito dos órgãos 

orientadores e normativos da profissão. Em outras palavras, tal tradicionalismo aparece como 

próprio de uma frente conservadora que ainda habita o Serviço Social, e não como uma força 

historicamente produzida que atravessa as práticas em seu conjunto, enredando a todos, 

incluindo aí os setores considerados críticos da categoria.  

 Neste sentido, Braz (2004, p. 56) define o projeto ético-politico do Serviço Social 

como ―um conjunto de valores e concepções ético-políticas por meio das quais setores 

significativos da categoria dos assistentes sociais se expressam, tornando-o representativo e, 

por vezes, hegemônico‖. A ideia de que a categoria de assistentes sociais estaria dividida entre 

os setores que se comprometem com tal projeto, imprimindo em suas ações os ideais ali 

promulgados
166

, e aqueles que a ele não se vinculam, reproduzindo as marcas conservadoras 

da profissão, encontra nesta formulação seu apoio. 

 Importante salientar que a tentativa de estabelecer uma orientação ético-política para 

uma ação profissional se faz fundamental, sobretudo quando ela é tomada como elemento 

problematizador das práticas e de suas implicações. Mas a tendência ao binarismo vem 

impondo uma separação dos indivíduos entre críticos e não críticos, conservadores e não 

conservadores, defensores ou opositores do projeto ético-politico, que os imprime, mais do 

que uma potência, uma natureza necessariamente transformadora ou reprodutora do status 

quo.  

 Contraditoriamente, são exatamente as demandas e explicações individualizantes, 

características dos primórdios do Serviço Social brasileiro, que conferem utilidade a estes 

profissionais no campo da educação. O contexto de inserção dos assistentes sociais na área 

guarda relações com as pressões cada vez mais constantes do meio social e escolar para a 

resolução dos problemas de aprendizagem dos alunos, muitas vezes traduzidos pela noção de 

fracasso escolar. A identificação direta das dificuldades de aprendizagens às condições de vida 

de cada indivíduo, sobretudo nas suas particularidades afetivas e materiais, é utilizada como 

justificativa para a afirmação da necessidade de profissionais legitimados para atuarem nestas 

esferas.  

 Tais ideias são em grande medida ainda reforçadas pelos discursos do Serviço Social, 

seja em relação aos profissionais atuantes na política educacional, ou mesmo nos documentos 

                                                 
166

 Conforme a mesma publicação, o projeto profissional do serviço social, apesar de não ser um projeto 

societário, está vinculado a um projeto de transformação social, visando a ruptura com a ordem social vigente. 

Netto (1999) define o projeto profissional como uma auto-imagem da profissão, que apresenta seus valores, 

objetivos, funções, requisitos para seu exercício e balizas da sua relação com os usuários. 
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oficiais que normatizam ou orientam a prática profissional. Assim, afirma o parecer jurídico 

23/ 2000 que trata da implantação do Serviço Social nas escolas da rede pública de ensino 

fundamental e médio: 

 
Os inúmeros problemas sociais que atingem os alunos, mormente aqueles que 

frequentam as escolas públicas, provocam, sem dúvida, a chamada evasão escolar; 

um baixo rendimento; desinteresse pelo aprendizado; problemas com disciplina; 

insubordinação a qualquer limite ou regra escolar; vulnerabilidade a drogas; atitudes 

e comportamentos agressivos e violentos (CFESS, 2001, p. 22, grifos meus).   

 

 O documento segue atrelando as insuficiências do ensino aos níveis de pobreza da 

população, reunindo os mesmos argumentos que uma série de projetos em execução na 

educação carioca se utilizam, sobretudo aqueles que identificam os problemas educacionais a 

questões externas à escola  centradas em ―sujeitos-problema‖ específicos.  

 Os indivíduos caracterizados como violentos e indisciplinados são postos no alvo das 

ações, tal como promulgam os projetos centrados na educação para a paz ou educação para 

valores problematizados na parte II desta tese. O vocabulário utilizado aqui objetifica o aluno 

pobre como indisciplinado, agressivo e violento, não se diferenciando do regime discursivo 

que vem sendo dominante na educação - aquele que tecnifica seus problemas, desqualifica seu 

público e empobrece o contexto da produção de seus impasses.  

 Em especial nos cursos de 1978 e 1979, Foucault demonstrou que o neoliberalismo 

atua fortalecendo as relações entre poder e saber, onde as atividades de governo não apenas 

são reconfiguradas como problemas que exigem soluções técnicas (baseadas num certo saber 

de mercado), mas fundamentalmente sustentadas por cálculos e discursos com status 

científico, que fornecem os elementos necessários para a instituição de uma política de 

assujeitamento. Conforme nomeou Ong (2013), trata-se de uma forma de governamentalidade 

empreendedorial que reúne experts, saberes e competências de fontes diversas. 

 A recorrência dos discursos de risco, qualidade, proteção e cidadania, igualmente 

mobilizados pelas políticas públicas e por atores que se opõem a suas lógicas, nos indica a 

necessidade de problematizar o vocabulário que mobilizamos e concepções que fazemos 

circular, percebendo no que elas são compatíveis com este aparato. 

 Ao estabelecer paralelo entre a contribuição do trabalho do assistente social e a esfera 

da pobreza, identificando fatores de risco que podem influenciar a evasão escolar e 

dificuldades de aprendizagem, o documento do CFESS aponta o pobre como foco de 

intervenções, tal como as propostas da gestão educacional do Rio operam.  
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 Assim, os discursos que historicamente foram fornecendo todo argumento "técnico e 

científico" pra afirmação de tais propostas, como as encontradas nas ações do IAS, Uerê 

Melo, Justiça restaurativa, entre outras, não habitam um lugar distante da nossa história, como 

postulado pela categoria, mas permanecem presentes e pautando nossas ações. São discursos 

como estes que foram produzindo subjetividades docentes que clamam por diagnósticos e 

encaminhamentos judicializantes das relações. Ao mesmo tempo, sem considerar nossa 

contribuição histórica para a ativação de tais ideias, os culpabilizamos quando tais demandas 

nos são encaminhadas.  

 No afã de defender um espaço ocupacional, o CFESS, órgão representativo mais 

importante do Serviço Social, reafirma a teoria da carência cultural, fornecendo o aporte 

necessário para as ações vinculadas a tal perspectiva. Como nos lembra Patto,  

 

a teoria da carência cultural foi discurso oficial gerado por forças-tarefa criadas por 

órgãos estatais que reuniram psicólogos, sociólogos, antropólogos, economistas, 

pedagogos, educadores, assistentes sociais, linguistas. A essência da explicação das 

desigualdades sociais gerada por esses especialistas é tautológica: a pobreza 

econômica (entendida como falta de recursos para atender às necessidades de todos) 

gera pobreza cultural que, por sua vez, produz pobreza psíquica decorrente de 

desenvolvimento deficitário de todas as capacidades e habilidades mentais 

(PATTO,2009, p. 408). 

 

 Estes discursos sobre a carência cultural instituem modos de pensar e agir 

individualizantes e medicalizantes, que pressionam por uma elaboração de políticas públicas a 

eles compatíveis. A visão determinista que atrela evasão, baixo rendimento escolar e 

desinteresse pela escola à pobreza ofusca os múltiplos processos excludentes que a própria 

escola produz em sua prática.  

 Ao mesmo tempo, apesar da necessidade de assumir a existência de tais processos, 

questionando-os e problematizando-os, cabe exercer um cuidado para que a inserção de 

outros profissionais no campo educacional não se afirme como elemento desqualificador das 

práticas escolares, que corrobora com os discursos de mera culpabilização dos profissionais 

que ali atuam.  

 Os discursos presentes no parecer que visa justificar a necessidade desses profissionais 

na educação se conecta, assim, à afirmação do lugar do especialista, reforçando as 

expectativas de que estes possam resolver problemas sociais de todas as ordens. Assim, a 

inserção de outros saberes na escola vai produzindo como demanda um clamor para que o 

discurso científico sustente lógicas despotencializadoras de sujeitos e práticas que circulam 

neste espaço.  
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Nessa direção, o saber especialista cristaliza uma separação entre os indivíduos que 

denota uma afirmação de poder: o professor que não constrói com a família uma proposta 

pedagógica, o psicólogo que individualiza questões produzidas em determinados contextos 

que as propiciam, o gestor que não promove a democratização do espaço escolar.  

A existência de tais situações justificaria a necessidade da intervenção do assistente 

social, não a partir do reconhecimento de que este seria um campo de possibilidades para a 

atuação profissional, na tentativa de produzir desvios nestes modos de operar, mas pela 

afirmação de que ele se configura como o profissional necessariamente legitimado para fazê-

lo, uma vez que suas ações se inscrevem, a priori, no âmbito da defesa de direitos e maior 

qualidade da educação.    

A tentativa de afirmação de um lugar para outras práticas profissionais na educação 

tem gerado, neste sentido, uma disputa de quais seriam os agentes mais ou menos autorizados 

a falar e intervir em determinados fenômenos. A técnica e o procedimento tomam grande 

relevância, acreditando-se que podem ser definidores do reconhecimento da importância 

destes profissionais. 

O questionamento das ―verdades técnicas‖  que compartimentalizam saberes e fazeres  

bem como a própria dimensão social constituidora dos sujeitos, não pretende reduzir a 

discussão, – como em muitos momentos tenho presenciado – a importância ou pertinência da 

inserção de outros profissionais na educação.   

O que se pretende aqui é a defesa de que a educação, tal como outras políticas 

públicas, se efetive enquanto campo do múltiplo, atravessado por diferentes saberes em suas 

variadas esferas. Saberes que se agenciam mais na defesa de um maior cuidado com a vida do 

que na garantia de um lugar para as especialidades.  

A potência da inserção de outras práticas profissionais na educação se assenta, desta 

forma, mais na possibilidade de disputar sentidos, de afirmar uma prática desnaturalizadora, 

sustentando um campo de indagações, de produzir o comum do que na necessidade de 

produzir respostas técnicas
167

. No entanto, é justamente o saber técnico, especialista, que 

afirma a ―utilidade‖ destes profissionais  o que torna um desafio a possibilidade de adentrar 

nestes espaços abdicando da postura de já saber o que se passa ali, ou de ter respostas já 

prontas para serem aplicadas.   

 Em 2012, uma importante publicação do Grupo de Trabalho de educação do CFESS 

anunciou alguns traços de deslocamento das concepções que fundamentam o parecer jurídico, 
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 Responder a um problema é diferente de problematizá-lo, ao buscar se estabelecer apenas respostas, se 

reduzem as possibilidades de promoção de maiores pressões sobre o que está instituído. 
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demonstrando que diferenças importantes nas formas de pensar vêm sendo produzidas neste 

campo. O próprio titulo do texto substitui a palavra parâmetro - cujo significado aponta para 

uma linha constante e invariável, segundo o Dicionário Léxico, ou conforme o Dicionário 

Dicio, padrão ou modelo baseado numa regra,- para a palavra subsídio, que remonta a uma 

ajuda ou um auxilio que pode ser utilizado numa análise ou estudo. 

 A simples orientação prescritiva se desloca, assim, para a abertura de um diálogo que 

assume as ―inúmeras dificuldades e incertezas  sobretudo no que se refere à forma de inserção 

profissional na política social de educação e à socialização do debate acumulado entre a 

categoria‖ (CFESS  2012, p. 03).  

  Apesar disso, o parecer jurídico 23/ 2000 permanece pautando as discussões dos 

profissionais e dos seus órgãos representativos, que a ele se referenciam conforme publicação 

mais recente do conjunto CFESS-CRESS (2012) que também cita ―um considerável aumento 

da inserção da categoria profissional na área da educação‖ a partir da década de 1990  sem  no 

entanto, promover uma análise das condições de possibilidade de tal aumento. O não 

investimento do Estado na educação, explicitado por meio da referência aos processos de 

reforma neoliberal do Estado que promoveram importantes ajustes fiscais e ampliaram a 

influência dos organismos internacionais na educação - é citado como constitutivo do 

contexto em que a ampliação da atuação de assistentes sociais na área se deu.  

 Mas quais são os aspectos que tornam o assistente social um profissional necessário 

nos sistemas formais de educação diante desse contexto? Sem estabelecer uma 

problematização dessa relação, o documento deixa tal pergunta em aberto. A tal questão, 

outras poderiam ser somadas: qual a utilidade de institucionalizar a atuação de um 

profissional que em seu discurso visa contribuir para a democratização e maior qualidade da 

educação em um contexto no qual o próprio Estado afirma uma acentuada precarização da 

área? A quais demandas a inserção dos assistentes sociais responde neste contexto?     

 Estes questionamentos encontram sua raiz na convicção de que a expectativa em torno 

da inserção destes profissionais na educação é muito mais atravessada pela imagem que sua 

representação social ainda carrega - de atuação com a pobreza, controle e adaptação dos 

indivíduos, tutela e cobrança de responsabilidades, do que pelo investimento em qualidade e 

democratização. A utilidade do profissional se afirma, pelas demandas a ele direcionadas, 

mais pelo dever do que propriamente pelo direito, contradição em que os próprios discursos e 

ações dos profissionais estão enredados.  

 Além disso  o que se nomeia como ―não investimento‖ (CFESS  2012) representa  ao 

contrário, um particular tipo de investimento operado pela atuação público-privada. Daí a 
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importância da promoção de uma análise dos mecanismos atuais de governamentalidade e 

problematização da inserção dos assistentes sociais nessa máquina de governo da população.  

 A denúncia dos modos de submissão da política educacional aos ditames dos 

organismos internacionais e aos interesses da iniciativa privada - fundamental, porém 

insuficiente
168

 - deve ser acompanhada de tal análise, de forma a tornar possível uma reflexão 

mais cuidadosa dos lugares que o assistente social vem sendo chamado a ocupar. 

 Como afirmam, Mezzadra e Brett (2014, p. 353), as lutas pela preservação dos 

sistemas públicos não são necessariamente lutas pelo comum
169

. Para se transformarem, é 

preciso que coloquemos em discussão os processos de inclusão diferencial e exclusão que são 

constitutivas pelo público e por suas configurações subjetivas simbolizadas pela cidadania. 

 Mais do que afirmar uma natureza revolucionária e defensora de direitos, cabe 

questionar continuamente: como tem atuado o assistente social na educação? A quais fluxos 

tem se agenciado? Que instituições tem rompido ou reforçado?  

 

 

7.5 A trama da Participação 

 

 

 As práticas que defendem direitos são atravessadas, como procuramos demonstrar 

anteriormente, por um ideal abstrato de proteção e também de cidadania, no qual, 

constantemente, é o reforço do dever que predomina. É a partir desta ideia de cidadania que 

surge a noção de direito enquanto modo de subjetivação. Longe de ser um instrumento 

naturalmente garantidor de liberdade, o direito e a cidadania se manifestam pelo dispositivo 

contrato. Ser cidadão está atrelado à correspondência dos indivíduos a determinado pacto 

social e norma moral.  
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 A insuficiência aqui sinalizada reside nas formas binárias em que a relação público-privada permanece sendo 

analisada no campo da política pública, na qual ações que fragilizam a vida são identificadas 

fundamentalmente ao âmbito privado - precarização, lógica meritocrática e individualista,  como se estas 

lógicas não fossem aquelas pelas quais o Estado opera, mas apenas se submete devido a uma relação 

desfavorável de poder.  
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 Na tradição teórica atualmente referenciada como pós operaísmo, a ideia de comum está atrelada a processos 

de subjetivação produzidos a partir de lutas e não meramente como algo objetivo (como os bens comuns). 

Neste sentido, o comum não se caracteriza por um conjunto identitário, seja em relação a um território 

geográfico, raça, nacionalidade, religião etc., mas pelo estabelecimento de múltiplas formas de relações, onde a 

diferença se manifesta como potência. O comum deve ser entendido, sobretudo, a partir da capacidade de 

criação e invenção que envolve as práticas de liberdade. C.f: MENDES  Alexandre. Para além da Tragédia do 

Comum: conflito e produção de subjetividade no capitalismo contemporâneo. Tese de Doutorado. 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Faculdade de Direito - 2012.  



192 

 

 O direito vem acompanhado, em primeiro lugar, por deveres que instituem modos 

corretos de ser. Neste sentido  ―proteger  enquanto política de Estado  se torna dispositivo de 

controle biopolítico, ferramenta da arte de governar os corpos, subjetivá-los em identidades 

fixadas em padrões moralizantes e balizados pelos discursos hegemônicos de uma maioria 

dominante‖ (NASCIMENTO  2013  p. 05). 

 Com base numa relação contratual, o Estado mobiliza ideias de participação popular, 

representatividade e democracia no escopo da cidadania. É esta relação que impõe condições 

para que os direitos sejam garantidos, conforme pressuposto sobre os quais o direito moderno 

está calcado.   

 Os modos como a escola - e os espaços de política pública em geral - mobilizam o 

direito à participação nos fornecem importantes elementos para problematizar as fragilidades 

das linhas que, em tese, separam direito-dever e inclusão-exclusão, além dos modos como as 

práticas de liberdade mobilizadas pelos indivíduos são capturadas pelas dinâmicas e 

mecanismos de governamento. 

 A participação é exigida com o discurso da garantia de processos democráticos, mas 

enreda os indivíduos numa trama de cobranças que os culpabiliza por tudo: pelo andamento 

da política, pelo fracasso escolar, pelos rumos de uma gestão, etc. No caso da escola, a 

participação se torna, ao invés do exercício de um direito, uma exigência a ser cumprida. A 

obrigação em participar produz uma nova subjetividade quando desrespeitada: as famílias 

negligentes.  

 O não reconhecimento das várias formas de participação mobilizadas pelas famílias e 

alunos nas suas relações com a escola - modos que extrapolam e subvertem os modelos 

formais oferecidos e nos quais tais práticas não se encaixam - produz um ciclo viciado e 

vicioso: as famílias são desqualificadas na sua capacidade de participação e 

despotencializadas, confiam a educação de seus filhos àqueles tidos como mais competentes 

para tanto. Ao mesmo tempo, a escola, que produz certo afastamento das famílias, aponta a 

sua suposta falta de participação como entrave para o processo escolar, quando não se 

consegue atingir o que dele se espera. 

 Além da recorrente determinação por parte das escolas de quem pode ou não exercer a 

função de representatividade, como ocorre nos mecanismos institucionais de participação 

como os grêmios estudantis e os conselhos escola-comunidade, as relações entre a família de 

Hiana e a equipe gestora - narrada no tópico 3.3 deste trabalho - revela alguns dos elementos 

que indicam ser falaciosa a ideia que credita à escola a ampliação da democracia.  
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 O envolvimento constante de seu irmão Sávio, uma criança de onze anos, em brigas 

com seus colegas era a justificativa para que a escola convocasse sua mãe a comparecer 

também de forma constante. Sobre o comportamento do aluno, a direção da escola se 

queixava de grande agressividade  que motivava a ocorrência de ―surtos‖ e ―atitudes 

descontroladas‖ de sua parte. No entanto  pouco era dito a respeito do contexto que gerava tal 

comportamento.  

 Sávio era aluno da unidade desde os sete anos e a partir dos nove, a escola passou a 

solicitar que sua mãe o submetesse a consultas e exames com especialistas como neurologista 

e psiquiatra, acreditando que suas dificuldades de aprendizagem eram motivadas por questões 

que extrapolavam o âmbito pedagógico. Resistente, sobretudo pelo fato de não perceber no 

menino nenhum sinal que demandaria tais exames, a mãe por muito tempo desconsiderou o 

pedido escolar, cumprindo-o apenas naquele momento, em que passou a ser interpelada com 

maior insistência pela direção e Sávio havia completado onze anos.  

 Um mês após entregar para a escola um laudo médico que, apesar de apresentar 

diagnóstico  ainda inconclusivo, sugeria a existência de algum tipo de transtorno - entre 

transtorno do comportamento e do déficit de aprendizagem e hiperatividade - a mãe é 

novamente chamada na escola devido a situações de briga. 

 Qualificada pela direção como ―aquela que não esta nem aí para os filhos‖, nosso 

contato com a mãe não nos possibilitava encaixá-la naquele perfil. Ao contrário da ausência 

de participação  ou transferência de suas responsabilidades como a escola se queixava, ela 

sustentava uma postura altamente questionadora dos modos de fazer da escola, produzindo 

uma série de conflitos dos quais éramos chamados a intervir.    

 Em uma destas situações, a direção da escola nos convocou afirmando que em uma 

semana  Sávio havia ―surtado‖ três vezes  agredindo colegas e desrespeitando professores  o 

que tornava sua permanência na escola insustentável, caso a mãe não tomasse para ela a 

responsabilidade pelas ações do filho. Sobre tal ocorrido, a direção não soube dizer muita 

coisa  além de destacar o comportamento ―inadequado‖ do menino. 

 A conversa com a mãe foi muito mais esclarecedora: ―ela arrancou meu filho à força 

da sala. Ele estava quieto e saiu chorando‖  desabafou em relação a diretora. A mãe 

questionava ainda o uso que a escola fazia do laudo médico que tanto insistiu para ter, uma 

vez que não havia modificado sua atuação com Sávio, apesar de ter sido informada das suas 

dificuldades para se adaptar à situações de mudanças. 

 Por este motivo, a mãe se recusou a assinar, quando solicitada, o livro em que a escola 

registrava as ocorrências disciplinares. ―Não quis assinar [o livro de] ocorrência porque só 
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meus filhos são registrados ali‖. Questionando o fato do contexto das brigas não estar relatado 

na ―ocorrência‖  o que contribui para culpabilizar seu filho  recebeu como resposta da diretora 

que uma comunicação ao Conselho Tutelar seria feita pela escola.  

 O contexto do dito ―surto‖ do menino  segundo ela, teria sido informado por um 

funcionário da secretaria: a professora de Sávio, que acabara de entrar na escola, estava 

formalizando um processo de afastamento e por isso havia estado ausente algumas vezes 

naquela semana. Apesar das dificuldade de Sávio com situações novas - primeiro mês de aula 

do ano, professora nova, muitas vezes ausente, alunos novos com os quais ele ainda não havia 

se habituado - tal funcionário pôde negociar com o menino sua permanência em outra turma, 

da qual após já estar instalado, a diretora o retirou contra a sua vontade.  

 Com a autoridade conferida pelo saber de professora
170

, a diretora se justificou 

afirmando que a turma não era apropriada para o menino, motivo pelo qual ela o retirou 

apesar de seu pedido para lá permanecer, desencadeando uma reação que depois qualificou 

como ―violenta‖ de sua parte. ―Ela não vai me questionar como professora‖  reagia em 

relação aos questionamentos da responsável. Contraditoriamente, era essa uma gestora que se 

queixava imensamente da ausência de participação das famílias. 

 Em sua atuação cotidiana, tal escola tinha por hábito, como muitas vezes pude 

presenciar, contatar as famílias exigindo sua presença imediata em situações conflituosas que 

envolviam seus filhos. A grande frequência destes chamados era questionada por muitas, 

inclusive a mãe de Sávio, que afirmava não poder atender as exigências da escola com tal 

frequência em função de seu emprego.  

 Outra questão apontada era o modo alarmante como a escola realizava os contatos, 

sempre afirmando que algo ―muito grave‖ havia acontecido e por isso sua presença estava 

sendo solicitada. A responsável se queixava que em muitas ocasiões compareceu na escola 

ainda com ―o coração palpitando‖  se deparando com situações de brigas e mau 

comportamento, o que em sua visão, não coincidia com o tom dramático e ameaçador que 

exigia seu comparecimento imediato. 

 Os contatos da escola foram pouco a pouco sendo desacreditados por ela mesma, que 

pôde  confirmar aquilo que a escola dela se queixava: não atendia aos chamados com tanta 

prontidão, apesar de não deixar de comparecer constantemente na escola, não o fazia no 

momento exato da solicitação. Reproduzindo muitas vezes a máxima ―se teve filho  então que 

cuide‖  a direção da escola qualificou isso como negligência da mãe, passando a realizar tais 
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 O funcionário que negociou a permanência de Sávio em outra turma foi o merendeiro da escola, fato utilizado 

pela diretora para ratificar sua ação.  
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contatos por intermédio do Conselho Tutelar, o que produziu ainda mais conflito e um 

processo de judicialização deste com a família
171

.  

  Pouco tempo depois de ter acompanhado tal situação, deparei-me, nos corredores da 

Secretaria de Educação, com uma outra mãe que solicitava atendimento de um assistente 

social. A história narrada era bastante similar: seu filho estava frequentando, há apenas uma 

semana, uma escola nova. A direção já havia exigido seu comparecimento na unidade por três 

vezes  devido a ―problemas comportamentais‖ da criança  que tinha seus oito anos de idade.  

 Ao fim da semana, a mãe foi comunicada pela direção que a criança não mais poderia 

permanecer naquela unidade  em função de sua ―não adaptação‖ às regras escolares. Sendo a 

única escola com horário compatível com seu emprego, a mãe resolve procurar diretamente a 

Secretaria de Educação em busca de uma alternativa. No decorrer do atendimento, nos foi 

revelado que tratava-se da mesma escola de Sávio. 

 Estas cenas demonstram que é no cotidiano, no espaço da intervenção diária, que o 

discurso igualitário da norma política - aqui expresso pelo direito à participação - é tensionado 

por práticas que demonstram o abismo existente entre as propostas formais e as maneiras 

como são efetivadas. O choque produzido no momento em que a população encontra meios 

de se manifestar e colocar em xeque estas contradições, nos abre um terreno potente para o 

questionamento e abalo das instituições que atravessam a escola. O conflito que se estabelece 

no enfrentamento dos seus lugares de saber torna mais visível o campo de forças e jogos de 

verdade que habitam este espaço. O conflito assume, neste sentido, o lugar de acontecimento-

analisador das relações que se estabelecem e dos efeitos que dai derivam.  

 As queixas constantes de que os alunos são desimplicados e as famílias ausentes nos 

indicam que parte dos conflitos que emergem no chão da escola mantém relação, por um lado, 

com o não reconhecimento de expressões participativas diferentes daquelas já consolidadas 

por mecanismos formais e cristalizadas em determinados modelos de comportamento, e por 

outro, por uma ausência de análise sobre os efeitos produzidos pela escola nos modos como se 

relaciona com as famílias, numa afirmação de hieraquirzações, cobranças, ameaças e 

culpabilizações.  

 Neste sentido, o que é qualificado como ausência pode coincidir com a estratégia 

encontrada  pelas famílias para lidar com as exigências que lhes são impostas e que não 

encontram meios de atender: resolver os ―problemas comportamentais‖ dos filhos  
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 Após as queixas feitas pela escola  a mãe caiu nas redes da ―proteção‖ do Conselho Tutelar, tendo sido 

convocada por duas vezes e orientada quanto a possibilidade de inserção de seus filhos - Sávio e a irmã - no 

Programa Família Acolhedora (PFA), caso ela não pudesse se responsabilizar por estes. O PFA é uma forma 

acolhimento de crianças e adolescentes afastados da família por medida de proteção. 
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comparecer com frequência e nos horários em que se encontram trabalhando ou corresponder 

a certos modelos de família e participação exigidos.  

 Comparecer, legitimar as decisões da escola, tratar com um respeito que beira a 

submissão os representantes da autoridade naquele espaço, cumprir os papéis à ela 

historicamente conferidos. O confronto que se estabelece entre tais exigências e seu não 

cumprimento, nos convida a ouvir os conflitos com outros ouvidos. 

 Estas cenas apontam, ainda, que o bloqueio a uma efetiva participação se produz e se 

enrijece nas práticas cotidianas, quando alunos e professores são convocados a ocuparem 

lugares que lhes foram instituídos. Aos alunos a obediência, aos professores, um saber que 

conduz e orienta. Antes de ser um limite operado por certa gestão governamental, os 

bloqueios à participação se produzem na sala de aula, no pátio, no refeitório, nas formas como 

as decisões são tomadas e implementadas por aqueles que ocupam o lugar de detentores do 

saber. 

 Não se trata, com isso, de identificar o professor como sendo um vilão que faz de sua 

força-saber um instrumento para barrar processos democráticos, seja pela ideia de que na 

tentativa de afirmar uma suposta autoridade perdida ele seja imbuído de práticas autoritárias, 

ou pela afirmação de que sua recusa em ampliar os canais de participação direta seja motivada 

por um medo das consequências possíveis dessa participação.  

 Abordar o problema a partir de tal perspetiva reforça o entendimento de que sua 

solução se assenta na necessidade de submetê-lo a leis mais rígidas, que o obriguem a 

modificar sua prática, ou que, numa perspectiva menos punitiva mas igualmente limitada, 

bastaria submetê-lo a processos contínuos de capacitação
172

.   

 Ultrapassar a mera culpabilização do professor, implica por um lado, reconhecer as 

formas como estes foram subjetivados por esta noção de cidadania, que institui modelos mais 

corretos de ―ser‖ e nos faz exigi-los, produzi-los, reafirmá-los. Por outro lado, requer que 

consideremos os efeitos que o modo de funcionamento da educação, e da política pública em 

geral, produzem nas práticas escolares.   

 Temos, no campo da política pública, diversos instrumentos legais e propostas de 

governo que se comprometem com a ampliação dos canais de participação e de 
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 A ideia de capacitação pode assumir diferentes significados. A crítica que busco estabelecer aqui se refere ao 

seu uso e entendimento mais corriqueiro: aquela que credita a mudança das práticas não ao encontro com as 

diferenças - modos de vida, sujeitos e saberes - e portanto através da prática cotidiana, mas aos bancos 

universitários ou aos cursos de formação, na expectativa que eles ensinem os modos mais corretos de ser 

professor. A Secretaria Municipal de Educação do Rio promove encontros anuais de capacitação, além 

daqueles que se processam nas escolas nos momentos dos Centros de Estudos, o que indica a insuficiência de 

tais dispositivos diante da expectativa à eles atribuída.  
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democratização. Por outro lado, a mesma ação governamental que institui legalmente 

mecanismos facilitadores de participação social é, ao mesmo tempo, aquela que exclui seus 

funcionários da elaboração de propostas e orientações que dizem respeito ao seu próprio 

processo de trabalho. 

 A participação garantida aos professores se dá, muitas vezes, por imposições, 

exigências e cobranças, quando não se transmuta em uma ação de comunicação ou explicação 

das decisões após já terem sido tomadas. Sobre isso, um dos encontros ocorridos no ano de 

2013 no âmbito dos eventos preparatórios da Conferência Nacional de Educação do ano 

seguinte (CONAE 2014) dá sinais da noção de participação que a educação carioca vem 

ativando em sua prática. 

 Em uma mesa destinada à discussão sobre ―gestão democrática  participação popular e 

controle social‖  a expositora  diretora de uma escola de segundo segmento localizada na zona 

sul do Rio, dava um exemplo de como a gestão escolar deve se abrir à participação da 

comunidade, afirmando que muitas vezes a escola precisa de uma porta nova para o banheiro, 

enquanto as famílias reivindicam melhorias na quadra de esportes. O papel do diretor seria 

convocar uma reunião com o fim de explicar às famílias a ―real‖ necessidade da escola para 

que o dinheiro público seja destinado aos investimentos corretos.  

 Outro exemplo foi a respeito da participação dos alunos representantes de turmas nos 

momentos de conselho de classe (COC). Segundo ela, grande parte dos professores eram 

contrários a tal participação por acharem que assim não poderiam falar livremente e avaliá-

los, uma vez que, sua presença poderia trazer certo constrangimento. A estratégia sugerida 

pela palestrante seguia uma prática já conhecida na escola: os alunos não precisariam 

participar de todos os momentos do COC, de modo que a avaliação poderia ser mantida como 

uma etapa fechada e restrita à participação dos professores.  

 A própria forma como o corpo de funcionários foi convocado a aderir a pré-

conferência municipal de educação mostra o caráter altamente burocrático e autoritário em 

que a participação é trabalhada: ao contrário de conferências de direitos de outras áreas, como 

assistência social e direitos humanos, a educação realizou a sua em um sábado, com o 

discurso de que os professores não poderiam ser retirados de sala de aula durante a semana. 

Não sendo um dia de trabalho, a participação de muitos deles, já descrentes com os espaços 

da Conferência, foi garantida por meio de ameaças e intimidações por parte de seus 

superiores.  

 Esta forma de participação ditada guarda relações com as maneiras como o próprio 

Estado tenta capturar processos de reivindicação e organização política que não se adequam 
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aos meios instituídos
173

. A análise dos canais de participação na educação carioca aponta tanto 

para o modo como a noção de cidadania é naturalizada, como também torna duvidoso o 

mandato da escola, igualmente naturalizado, de ser o local onde se aprende a ser cidadão.  

 As práticas cotidianas extrapolam essa cidadania medida e cerceada, usurpadora do 

desejo e da possibilidade de pensar e se pensar de outros modos. A cidadania produzida pela 

escola está atravessada, neste sentido, pela noção de cidadania que a produziu. 
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  Os eventos ocorridos em junho de 2013 foram emblemáticos. Provocados inicialmente por um 

movimento autônomo que declarara a ausência de uma liderança - o Movimento Passe-Livre - houve uma 

insistente exigência dos representantes governistas para que as negociações fossem estabelecidas entre 

indivíduos escolhidos, que pudessem ser os porta-vozes de todo o movimento, conforme os modelos de 

representação e organização política instituídos operam.   
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ARREMATANDO OS FIOS: DA POLÍTICA À POÉTICA 

 

 

A maior riqueza do homem é sua incompletude. Nesse ponto sou 

abastado. Palavras que me aceitam como sou — eu não aceito. Não 

aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que 

olha o relógio, que compra pão às seis da tarde, que vai lá fora, que 

aponta lápis, que vê a uva etc. etc. Perdoai. Mas eu preciso ser Outros. 

Eu penso renovar o homem usando borboletas. 

Manoel de Barros. 

 

 

Se a pretensão desta tese nunca foi esgotar as interrogações que atravessam as práticas 

que ela problematiza, posso afirmar, com Manoel de Barros (2000)  que ―não preciso do fim 

para chegar‖. As considerações  que neste momento carregam a pretensão de serem finais  

compõem caminhos que não almejam chegadas definitivas, mas a possibilidade constante de 

novas partidas.  

A rápida transformação das paisagens nas quais se debruçou trouxeram, para a lenta 

gestação dessa tese, importantes desafios. Os reveses das práticas, as mudanças das normas 

instituídas, certezas abaladas, dúvidas perturbadoras, lógicas que se repetem, 

descontinuidades que se anunciam, prazos a cumprir. São muitos os elementos que tornaram 

complexa a aventura que me lancei.  

Deleuze (2002, p. 18) diz que desenhar um mapa é dar passagem aos fluxos da 

experiência. E por isso ele é antes de tudo um mapa de intensidades. Larrosa acrescenta que a 

―experiência supõe sempre uma aventura  um risco  um perigo‖ uma vez que não é capaz de 

exercitá-la ―aquele que se põe, ou se opõe, ou se impõe, ou se propõe, mas não se ex-põe‖ 

(DELEUZE, 2002, p. 22).   

 Larrosa nos adverte, ainda, que o termo experiência vem sendo exageradamente 

utilizado de modo banalizado, para se dizer sobre algo que aconteceu. Sugere, assim, que 

pensemos a experiência não como algo que passa, ou se passa, mas como algo que nos passa, 

como uma forma de habitar o mundo. O sujeito da experiência é, desse modo, um território de 

passagem, que maquina afetos, encontros, que se abre a este algo que passou para que ele 

deixe suas marcas. 
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A abundância de estímulos característica de nossa época, sobretudo com as facilidades 

de acesso à informação trazidas pelas mídias digitais, não vem sendo acompanhada pela 

produção de inquietudes, de questões que nos des-formam e que nos co-movem (LARROSA, 

2002, p. 12-13). 

Conforme as sugestões de Deleuze e Larrosa, busquei, neste trabalho, dar passagem 

aos fluxos da experiência, me enveredando por um caminhar que se deparou com estradas 

escuras e sem sinalização, de onde era difícil de sair. Estradas longas, cujo trajeto produz 

calos, cansaço e vontade parar. Mas neste mesmo caminho pude pegar caronas, produzir 

encontros, criar atalhos, desvios e desveres
174

 que iam me dando forças para continuar o 

percurso.   

Estão aqui organizados alguns escritos do diário que acompanhou esta viagem. Alguns 

foram descartados, por serem confusos, sem tempo hábil para melhor elaborá-los. Outros se 

mostraram incompletos. Eles traziam cenas e histórias que deveriam ser melhor explicadas. 

Mas a intensidade que elas carregavam produziam certa inércia: me faziam passar horas 

diante do computador escrevendo e apagando, sentindo o coração palpitar com os sentimentos 

que as histórias resgatavam. Até serem abandonadas, na certeza de que não queria revivê-las. 

Além da construção de novos trajetos, das análises, conexões e agenciamentos que 

este trabalho proporcionou, foi possível produzir uma escrita que entre pausas e retomadas ia 

se constituindo como experiência de si, como uma forma desertar o eu, nas suas amarras aos 

modos dominantes de pensar e viver. 

 Barthes afirmava que através da escritura, o saber se reflete incessantemente sobre o 

saber  fazendo com que ―à medida que ele [o eu] fosse entrando na escritura, a escritura o 

esvaziaria‖ (BARTHES, 1981, p. 92). A escrita que esvazia seria esta que me faz ―ser outra 

coisa que eu. Não outro eu, ou outro como eu, mas outra coisa que eu. Quer dizer, algo outro, 

algo completamente outro  radicalmente outro‖ (LARROSA  2002, p. 06). Um sujeito que, 

como propôs Foucault (2001), na medida em que escreve, não para de desaparecer.   

Os caminhos percorridos na construção desse outro eu se afastam das recorrentes teses 

do fim - da história, da resistência, da escola. Talvez se trate do fim ou esgotamento de certos 

modos de se contar a história, de certos dispositivos pelos quais se resiste, de certa forma-

escola. 
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 Em inspiradora declaração  Manoel de Barros fala a José Castello em entrevista para o jornal O Valor: ―No 

caminho, as crianças me enriqueceram mais do que Sócrates. Pois minha imaginação não tem estrada. E eu não 

gosto mesmo de estrada. Gosto de desvio e de desver (…). Agora eu vivo por gosto de engolir a linguagem e 

não porque gosto de compreender. O mundo eu só quero desver‖. In: CASTELLO  J. O presente de um Poeta. 

Jornal O Valor, Curitiba, 16/03/2012. 
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 Particularmente no que tange à escola, identificá-la enquanto estrutura apenas 

reprodutora de sua configuração inicial, fomenta uma série de concepções que fortalecem os 

discursos hegemônicos e corroboram com a dificuldade em se abrir para certas incertezas. 

Ideias que apontam que a escola não mudou, que as práticas são retrógradas e que o problema 

é metodológico (técnicas de ensino, formação, capacitação). Ideias que despolitizam a análise, 

individualizam os problemas e totalizam as práticas.   

 Conforme se procurou demonstrar no decorrer do trabalho, este processo vai 

conformando um circuito de desqualificações e culpabilizações que é alimentado por todos os 

lados: os professores que encaminham demandas medicalizantes e punitivas aos especialistas. 

Estes que  por outro lado  afirmam que ―o‖ problema é o professor - sujeito rígido, que 

idealiza um modelo de família na qual nem a dele se encaixa. Órgãos de justiça e proteção 

que prescrevem práticas. Representantes estatais e da sociedade concentrados em ensinar 

determinadas formas de ser. Todos atravessados pelas concepções e modos de se relacionar 

que já naturalizamos, muitas vezes acreditando serem os únicos ou os melhores que podemos 

ter. 

 Apesar de tal panorama e do fato de partilharem de pressupostos e lógicas comuns, as 

escolas se organizam por uma infinidade de fazeres e saberes que tornam cada chão um 

espaço onde a diferença se afirma. Neste sentido  ―mais que enfatizar o caráter reprodutor da 

escola, precisamos apreender em suas criações cotidianas ações que desfazem a manutenção 

de práticas instituídas‖ (HECKERT  2004  p. 274). 

 Desse modo, a escola pode ser palco de novas experimentações, prática de afeto, 

espaço de liberdade que potencializa a partir dos encontros que possibilita. As práticas são de 

sujeição, mas há devires, linhas desobedientes, subjetividades minoritárias.  

 Com base na leitura de Deleuze e Guattari em torno da literatura menor, Gallo (2002) 

propõe a construção de uma educação menor, produzida não em oposição às políticas, 

ministérios, secretarias e gabinetes, mas por dentro deles, nas salas de aula, pátios e 

corredores do chão da escola.  

 O novo não assume, neste sentido, uma ideia de profecia, se revelando como mero 

anúncio de sua possibilidade. Ao contrário, vivendo as misérias do mundo é que seria 

possível, por dentro delas, fissurar os fluxos instituídos, as ações regulamentadoras e os 

efeitos disciplinares.  Produzir diferenças, desterritorializar, fazer conexões: esse é o caminho 

apontado para a produção do novo, mobilizado mais pelos atos cotidianos do que pelas 

políticas gerais.  
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 A potência das práticas humanas em produzir vetores de diferenciação e de liberdade é 

que qualificam o novo enquanto ato de singularização, capaz de se contrapor à investida 

homogeneizante da norma. Identificar os fluxos de resistência e com eles se agenciar é, pois, a 

alternativa que se coloca para fazer emergir uma cidadania aberta, imanente, não reduzida à 

lei, mas que, ao contrário, se afirme e se produza na potência de criação da vida. 

 Com base em tal análise, comecei a me questionar, no decorrer da pesquisa, sobre o 

que permite a cada dia que professores a alunos saiam de suas casas para viver a experiência 

escolar. Amor à servidão? Naturalização da sujeição? Ou seriam motivados pela vida que 

pulsa naquele chão? Que vida é essa? Que laços é capaz de criar? O que ela tem de potente, 

de alegre, de criativo? Perguntas que se abrem, renovam interesses e demandam novas 

partidas. 

 A problematização das linhas rígidas que constituem as práticas escolares foram 

produzindo outros interesses. As leituras, a escrita, o exercício sobre os diários de campo me 

possibilitaram reconhecer nuances que eu não conseguia enxergar com as lentes que utilizava. 

Ao mesmo tempo, a análise dos processos de sujeição presentes nas práticas escolares 

produziram em mim grande tristeza.  

Seguindo a filosofia proposta por Espinosa (apud DELEUZE, 2002), grande parte das 

análises que trago para esta tese se pautam no desejo de denunciar tudo o que nos separa da 

vida. Resta agora aprofundar vontade de reconhecer e festejar aquilo que nos aproxima dela. 
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