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“A pátria não subsiste sem liberdade, nem a 
liberdade sem a virtude, nem a virtude sem os 

cidadãos (...) Ora, formar cidadãos não é questão 
de dias; e para tê-los adultos é preciso educá-los 

desde crianças”. 
(Rousseau) 
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  RESUMO 

 
 
 
 
Como romper com as culturas escravocrata, clientelista e patrimonialista ainda presentes no 
referencial do povo brasileiro? Analisar como se dá o trabalho de formação cidadã em uma 
escola de referência da rede privada da cidade do Recife que atende a um público específico – 
o que representa a elite da nossa cidade – nortearam nosso estudo.. Assim, apresentamos um 
estudo de caso etnográfico através da observação dessa escola “por dentro”, por um período 
de um ano. Nesse período, focamos o nosso olhar sobre seus principais atores: alunos, 
professores e pais. A pesquisa, de base qualitativa, envolveu análise documental, bem como a 
aplicação de questionário junto a 28 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e a realização 
de entrevista com três professores desses alunos. Utilizamos como referencial teórico, dentre 
outras, a teoria da filósofa Hannah Arendt sobre espaço público, que constitui o campo 
privilegiado do exercício da cidadania Os pais foram observados através de suas condutas em 
relação à escola e aos seus profissionais, sendo possível o registro sobre valores, hábitos, 
atitudes, representações e opiniões desse grupo e de outros indivíduos envolvidos na 
comunidade escolar. Com um discurso diferente do proferido pelo da escola pública, voltado 
para os “excluídos”, o discurso da escola privada está voltado para os “bem-nascidos” e isso 
traz grandes diferenças nesse “preparo”. A análise dos dados obtidos, associada à pesquisa 
bibliográfica pertinente a esse estudo, permitiu identificar, dentre outras coisas, que o preparo 
para a educação cidadã em nossas escolas privadas, não conseguiu romper, ainda, com 
aquelas culturas tão marcantes em nossa sociedade e apontam para a necessidade de mudança 
na concepção de “escola-cidadã”, entendida como aquela que mostrará os direitos de uns 
(escola pública) ou incentivará a solidariedade de outros (escola particular). Confirmamos, 
também, que a escola privada não é um espaço democrático, onde a cidadania possa ser 
plenamente exercida por seus membros, o que confirma que a cidadania se exerce no espaço 
público, com voz e ação, e que o seu preparo só fará sentido se, de fato, competências forem 
desenvolvidas para que esse sujeito possa, futuramente, participar das decisões públicas, junto 
com outros sujeitos, tendo como finalidade o bem comum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: escola; cidadania; formação cidadã; democracia.  
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ABSTRACT 

 
 
 
 
How to break the patrimonialist culture of slavery and petty patronage still present in the 
Brazilian people’s references? This work is based on the analysis of the citizen forming 
education in a school that is reference for the private school network in Recife, a school that 
has a very specific customers – the elite of the city, Thus, we present an ethnographic case 
study by observing that school "from the inside" for a period of one year. During this period, 
we focused our attention on its main actors: students, teachers and parents. The research 
was based on qualitative analysis of documents and  involved a questionnaire of 28 
students of the 9th grade of elementary school and interviews with three teachers of these 
students. For theoretical reference, we did use, among others, the philosopher Hannah 
Arendt’s theory of public space as a privileged field of citizenship. The parents were observed 
through their behavior in relation to the school and its workers and we also did register 
the values, habits, attitudes, opinions and representations of this group and other individuals 
involved in the school community. With a discourse that differs from the one delivered at the 
public school, which is focused on the “excluded”, the discourse of the private school focuses 
the “well-born”, thus bringing a great difference in the citizen’s upbringing. Analysis of the 
data associated with the literature relevant to this study, identified, among other things, that 
the preparation for the citizenship education in our private schools could not yet break with 
the pervading cultures that shape our society, and this analysis also shows the necessity of 
changing the concept of “citizen-school”, understood as the one that will show rights of some 
(public school) or encourage the solidarity of the other (private school). We also confirm that 
the private school is not a democratic space, where citizenship can be fully exercised by its 
members, which points out that citizenship is exercised in the public space, with voice and 
action, and that its preparation will have meaning only if skills are developed so that the 
subject can, in the future, participate in public decisions, along with other subjects, with the 
purpose of the common good.  
   
   

 

 

 

 
 
 
Keywords: school, citizenship, civic education, democracy.  
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INTRODUÇÃO 

O fim de qualquer associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses 
direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão.  

(Art. 2 - DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO) 

 

 
A democracia, no conceito grego, é o “governo de muitos”. O principal critério dessa 

definição é o princípio de igualdade política, apoiado na cidadania de base igualitária. Assim, 

esperamos com esta pesquisa trazer à tona os princípios filosóficos e pedagógicos que 

norteiam o trabalho de formação cidadã na escola da rede particular de ensino da cidade do 

Recife.  

“O homem nasce livre”. É importante, ao falarmos em democracia, falarmos também 

em liberdade e em política. Hannah Arendt (2007) diz que “[...] sem um âmbito público 

politicamente assegurado, falta à liberdade o espaço concreto onde aparecer” (p.195). 

Tomamos aqui a liberdade, ou a sua consciência, enquanto condição para relação com o outro, 

apresentando uma significação política.  

A liberdade, no âmbito da política, implica em o homem ser dotado do “dom da ação”. 

Um estado de homem livre que se move no mundo e se encontra com outras pessoas em um 

espaço público comum, um mundo politicamente organizado, onde cada homem livre 

participa com palavras e feitos, ou seja, com voz e ação. 

A motivação em investigar a formação da cidadania no espaço escolar da rede 

privada justifica-se por ser um espaço no qual atuamos há 25 anos. Nossa atuação sempre foi 

na área acadêmica, quer seja como professora, quer seja como coordenadora pedagógica, 

acompanhando e orientando o trabalho dos professores. Tivemos inserção nos diversos 

segmentos da educação básica e, recentemente, no ensino superior.  

Ao longo dessa trajetória, observamos situações em que a famosa e ameaçadora 

pergunta “Você sabe com quem está falando?” fez-se presente, também, nesse espaço. 

Segundo DaMatta (1986), os seres humanos, que se sentem autorizados a se dirigir dessa 

forma aos outros, colocam-se na posição de pessoas: são titulares de direito, são alguém no 

contexto social. Os seres humanos a quem tal pergunta é dirigida são, para as pessoas, meros 

indivíduos, mais um na multidão, um número.  

Ressaltamos, ainda, que há um grande interesse sobre a questão por nossa formação 

em Direito, por acreditarmos ser a cidadania uma condição para a geração de direitos e 
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deveres dentro de um Estado Democrático de Direito e acreditarmos que a escola, enquanto 

instituição social, contribui para a efetivação da democracia no Brasil. Nosso interesse é o de 

produzir e incentivar o debate sobre a escola, enquanto espaço de preparação cidadã; 

sobretudo, a escola privada - tema pouco abordado em pesquisas neste Programa. Enfim, 

esperamos contribuir e ampliar os estudos e debates sobre o tema através de maior 

fundamentação teórico-metodológica. 

Benevides (1991) afirma que o maior desafio colocado às instituições que buscam 

contribuir para a formação de cidadãos conscientes é o de romper com as culturas 

escravocrata, clientelista e patrimonialista que estão presentes no referencial do povo 

brasileiro. Diz que “[...] ninguém nasce governante ou governado, mas pode vir a ser, 

alternadamente” (BENEVIDES, 1998, p. 157). Assim, levantamos a seguinte questão: como 

as escolas da rede privada de ensino preparam para o exercício da cidadania os filhos da 

classe mais favorecida economicamente da nossa cidade?  

A abordagem da pesquisa é qualitativa, um estudo de caso etnográfico. A análise foi, 

desenvolvida a partir de observações ocorridas em uma escola da rede privada de ensino, 

localizada na cidade de Recife/PE. O critério para a escolha da escola foi o de atender a 

alunos de classe média alta e que fosse de reconhecimento e prestígio na nossa cidade. Para a 

coleta de dados, utilizamos os seguintes instrumentos: análise de documentos atuais das 

escolas, questionário com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, entrevistas junto aos 

professores dos respectivos alunos e observação do espaço escolar e das posturas e condutas 

dos pais. A coleta de dados foi realizada no período de março de 2010 a maio de 2011, por 

meio de uma observação participante. 

A pesquisa foi organizada da seguinte forma: no 1º capítulo contextualizamos o objeto 

de pesquisa no cenário atual da sociedade brasileira, enfatizando as culturas escravocrata, 

clientelista e patrimonialista ainda presentes em nossa sociedade; no 2º capítulo apresentamos 

a metodologia utilizada na pesquisa de base qualitativa, sendo um estudo de caso etnográfico; 

no 3º capítulo discutimos sobre aspectos da formação cidadã na escola da rede privada, 

enfatizando como se dá essa preparo para o exercício da cidadania; no 4º capítulo 

apresentamos a escola como ela é, seu formato e seu interior, abordando sobre os seus 

aspectos físicos e sobre os componentes da comunidade escolar: alunos, professores e pais; 

em seguida, realizamos as análises dos dados, a partir das observações do cotidiano da escola 

e dos documentos formais e informais da mesma, das entrevistas dos professores e dos 

questionários respondidos pelos alunos participantes. Assim, apresentaremos, aqui, as 
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significações presentes na sociedade brasileira a partir da escola privada, como parte 

constitutiva da “identidade nacional”. 

Utilizamos o pensamento da filósofa Hannah Arendt sobre espaço público para 

fundamentar o nosso pensamento sobre o exercício de cidadania e sobre o conceito de 

democracia, assim como de outros teóricos que pensam a cidadania enquanto ação ativa no 

espaço público. Defendemos, ainda, que a escola não é um espaço onde a cidadania se exerça, 

mas um espaço de transição entre o privado e o público, por isso um lugar político e um lugar 

do diálogo. Um lugar onde as crianças e os jovens estarão protegidos “do público” até que se 

desenvolvam e amadureçam para, futuramente, exercerem com plenitude a sua cidadania, 

buscando o bem comum. 

A pesquisa, em torno da escola da rede privada, ainda é pouco realizada no meio 

acadêmico. Sabemos que não é a escola para todos, mas para poucos. Mesmo assim, é 

importante compreendermos que são os alunos que frequentam essas escolas que estarão à 

frente das grandes empresas, que ocuparão a maioria quase absoluta dos cargos do Poder 

Judiciário e grande parte dos cargos dos Poderes Executivo e Legislativo. Afirmamos isso 

porque essa tem sido a ordem “natural” dos fatos, até então. Assim, analisarmos e discutirmos 

a questão da formação cidadã nesse espaço torna-se de grande importância para a escola e 

para a educação de modo geral. 

Diante do que presenciamos, ao longo da nossa experiência na rede privada, 

acreditamos que ainda há muito a se fazer, uma vez que, na contemporaneidade, estratégias de 

dominação política e exploração econômica ampliaram-se, resultando em um estado de elites 

no qual não existem compromissos reais com os interesses da população, agindo em benefício 

de interesses individuais e de pequenos grupos (MARTINEZ, 1997).  

Assim, refletimos sobre o resultado efetivo do trabalho de formação cidadã realizado, 

no decorrer desses anos, pelas escolas que “educaram” e continuam “educando” a elite do 

nosso país. Uma escola que está a serviço das classes que detêm o poder e que buscam 

perpetuá-lo. Uma escola que desenvolve uma prática que requer um longo convívio com a 

cultura e com a linguagem formal, “privilégios das crianças oriundas das classes econômica e 

culturalmente dominantes”. 

Nessa perspectiva, essa escola foi analisada como um espaço onde as classes 

dominantes buscam perpetuarem e reforçarem a sua dominação. Como ela reage? Ela procura 
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realizar mudanças nesse quadro ou passa a ser mais uma “aparelhagem” que permite a 

reprodução da hierarquia das classes sociais? 
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1º CAPÍTULO 

 

1. CONTEXTUALIZANDO O OBJETO DE PESQUISA 

 
Toda sociedade em que a garantia dos direitos não é assegurada, nem a separação dos poderes 

determinada não tem constituição. 

(Art. 16 - DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO) 

 

 

“Todos são iguais perante a Lei”; Art. 5º da Constituição Federal de 1988. Nossa 

Constituição Cidadã. 

Assegurar e ampliar o exercício da cidadania em nosso país implica questionar o 

caráter excludente de nossa sociedade e efetivar e aprimorar a democracia no Brasil. 

Educação não é democracia, mas, hoje, não se pensa em democracia sem educação. 

A educação para a democracia abrange duas grandes dimensões: a formação para os 

valores republicanos e democráticos e a formação para a tomada de decisões políticas. Tomar-

se-á aqui a concepção de Hannah Arendt (1989) sobre espaço público, pois são as relações 

estabelecidas nele com os diversos homens que representam a atividade dignificadora do ser 

humano. No espaço público, o homem iniciará relações únicas, marcadas por sua existência 

unívoca e iluminadas por suas particularidades. Nessa esfera, cada ação tem sua importância 

exatamente porque é fruto da atividade livre de cada indivíduo específico, revelando a 

identidade única e singular daquele que age.  

A ação política, advinda da liberdade e da singularidade de cada um, revela o seu 

agente aos demais e confirma para si mesmo quem de fato ele é. Sem a companhia dos iguais, 

a relação do eu com o mundo se parte pela falta de ratificação do senso comum. Por isso, é 

apenas quando o indivíduo está em companhia de outros homens diferentes de si, em um 

espaço público, é que ele realmente age, confirmando sua singularidade e sua identidade com 

o advento de relações inéditas que refletem a si mesmo, como agente único na totalidade da 

comunidade humana. E é somente nesse momento que ele atualiza sua dignidade. Sua 

cidadania. 

A educação, enquanto preparo para o exercício da cidadania, em nosso país, é um 

direito e, por isso, ressaltamos aqui textos de lei: Art. 205 da Constituição Federal: “A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
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colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (grifo nosso); e a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB), sancionada em 1996, que diz em seu Art. 2º: “A educação, dever 

da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (grifo nosso). 

Compreendemos o quanto a educação, por si, contribui tanto para conservar quanto 

para mudar valores, mentalidades e práticas; enfim, o quanto pode contribuir para a 

consolidação e fortalecimento da democracia e o exercício da cidadania. Em uma sociedade 

tão heterogênea, para que serve o conhecimento? Ou melhor, a quem serve o conhecimento? 

Educação escolar não constitui cidadania, mas surge como uma das condições para que a 

cidadania se constitua. 

Pesquisar sobre formação cidadã nos parece, hoje, um grande desafio. O termo 

cidadania ganhou várias interpretações, vulgarizando-se. Tornou-se, como diz Gadotti, “uma 

palavra perigosamente consensual, um envelope vazio no qual podem tanto caber sonhos de 

uma sociedade de iguais, uma sociedade de direitos e deveres, quanto uma sociedade dividida 

por interesses antagônicos. Nela cabem hoje todos os sonhos e todas as realidades” 

(GADOTTI, 2008, p. 66). 

Assim, colocamos as questões: o que é educar para a cidadania? O que é uma 

formação cidadã? Comecemos por conceituar o que é cidadania. Enveredamos pelo Direito, 

uma opção que se justifica pela nossa formação, a fim de conceituar o termo. Do jurista 

brasileiro Dalmo Dallari1 a palavra se relaciona diretamente a um estado de direito:  

A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de 
participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania 
está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando 
numa posição de inferioridade dentro do grupo social (DALLARI, 1998, p.14).  

 

A pergunta continua. Então, o que é educação para e pela cidadania? Como educadora, 

buscamos a resposta de um educador. Paulo Freire, em entrevista à TV Educativa do Rio de 

Janeiro, falou sobre a sua concepção em relação à educação cidadã: 

 

                                                
1Dallari é professor catedrático da UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura.  
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A Escola Cidadã é aquela que se assume como um centro de direitos e deveres. O 
que a caracteriza é a formação para a cidadania. A Escola Cidadã, então, é a escola 
que viabiliza a cidadania de quem está nela e de quem vem a ela. Ela não pode ser 
uma escola cidadã em si e para si. Ela é cidadã na medida mesma em que se exercita 
na construção da cidadania de quem usa o seu espaço. A escola Cidadã é uma escola 
coerente com a liberdade. É coerente com o seu discurso formador, libertador. É 
toda escola que, brigando para ser ela mesma, luta para que os educandos-
educadores também sejam eles mesmos. E como ninguém pode ser só, a Escola 
Cidadã é uma escola de comunidade, de companheirismo. É uma escola de produção 
comum do saber e da liberdade. É uma escola que vive a experiência tensa da 
democracia (FREIRE, 1997 apud GADOTTI, 2008, p. 68). 

  

Fica claro, nas duas concepções, que cidadania expressa direitos e deveres de diversas 

ordens e que a formação cidadã é um compromisso da escola que se compromete com o 

fortalecimento da democracia no Brasil. Em uma ordem democrática, o indivíduo é, de fato, 

cidadão. Para Milton Santos (1997), a cidadania define-se teoricamente por franquias 

políticas, de que se pode efetivamente  dispor, acima e além da corporeidade e da 

individualidade, mas, na prática brasileira, ela se exerce em função  da posição relativa de 

cada um na esfera social. 

Brayner (2008) afirma que o discurso de “escola-cidadã” parece ter elegido um 

público bem específico: os desfavorecidos, ou seja, a maioria que frequenta a escola pública 

no nosso país. 

Estimo que, quando falamos de “aluno-cidadão”, de “escola-cidadã” estamos, na 
verdade, alvejando um público específico: os desfavorecidos! Um discurso, pois, 
que não se dirige a todo público escolar. Como se os bem-nascidos não tivessem 
necessidade de uma educação cidadã; como se não precisássemos, também, de 
educar o soberano para agir e se relacionar com o outro no universo público 
(BRAYNER, 2008, p. 43). 

 

É impossível uma república sem uma educação republicana, uma educação igualitária 

em um regime que não seja igualitário. Fica evidente, assim, a importância da formação 

cidadã democrática em todas as escolas, seja ela da rede pública ou da rede privada de ensino. 

Seja ela para os “desfavorecidos” ou para os “bem-nascidos”. Hannah Arendt (1989) descreve 

que em uma verdadeira política, calcada nos pressupostos da liberdade e da igualdade, não há 

uma relação de comando e obediência, mas de opiniões divergentes que têm como objetivo a 

melhor tomada de decisão. No espaço público, os cidadãos reúnem-se para a ação e o 

discurso.  

Em conversa com professores da escola pesquisada (Escola A), solicitamos que 

escrevessem, de forma objetiva, qual a diferença do trabalho que eles realizavam em relação 
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ao preparo para a cidadania na escola pública e na escola privada. Vejamos os depoimentos de 

dois professores do Ensino Fundamental, ambos ensinando nas duas redes: 

R.S.N.J - Professor de Geografia das redes públicas e privada de ensino: 

A abordagem desse tema na rede pública acontece de forma diferente da rede 
privada. A escola pública discute com os alunos os direitos coletivos (políticas 
públicas) e sobre as responsabilidades dos cidadãos, contribuindo para a 
emancipação dos grupos menos favorecidos. Já no contexto da rede privada, a 
cidadania é discutida a partir da reflexão da prática assistencialista e da manutenção 
da desigualdade (R. S. J. - exerce a profissão há 09 anos). 

 

B.A.F - Professora de Língua Portuguesa das redes pública e privada de ensino: 

Trabalhar cidadania, na escola pública, e conscientizar o aluno de que não se deve 
ser apenas um espectador dos acontecimentos e das decisões políticas. É informar, 
coerentemente, os deveres e levá-los a ter consciência de seus direitos. Na escola 
privada, a preocupação é conscientizar o aluno da importância do seu papel social, 
fazendo-o refletir, constantemente, sobre ética, justiça, solidariedade, respeito e 
limites – princípios morais (B.A.F. - exerce a profissão há 23 anos). 

 

De acordo com os depoimentos, fica evidente que os professores compreendem que o 

processo de formação cidadã deve acontecer ou acontece de forma diversificada nas escolas 

pública e privada de ensino. A proposta de preparo para a cidadania passa, então, a ter 

concepções diferentes, nos diferentes espaços educativos e para os “diferentes” alunos. Por 

um lado uma escola concebida como um centro de acolhimento social, para os pobres, com 

uma forte retórica da cidadania e da participação; por outro lado, uma escola centrada na 

aprendizagem, e nas tecnologias, destinada a formar os filhos dos ricos. 

Observamos, nas falas, que há uma preocupação dos referidos professores em 

trabalhar uma cidadania voltada para “princípios éticos”, na escola da rede privada; e na 

escola da rede pública, um trabalho voltado para a conscientização dos direitos e deveres do 

cidadão “menos favorecido”. Na elaboração de uma proposta educacional democrática, um 

aspecto que deve ser discutido é o sentido da atividade educativa. “Pois, fala-se muito em 

globalização, pós-modernidade, novos paradigmas da educação, etc., mas os currículos 

permanecem desatualizados, congelados, e boa parte dos manuais escolares constitui baluartes 

ideológicos cristalizados de um passado serôdio” (MOTA, 2008, p. 31). 

A imprensa divulga constantemente escândalos ocorridos nos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário. Apesar de cidadania ser uma ideia em expansão e cada vez mais 

presente nos discursos políticos, não reconhecemos ainda, nesta sociedade, o bem comum 

como meta principal. Ações públicas estão, quase sempre, voltadas para instituições privadas, 
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ou melhor, privilegiadas. Impera, hoje, assim como na época da colonização, o interesse 

individual sobre o interesse coletivo. Do clientelismo das oligarquias, sucedeu o nepotismo 

desenfreado. Reina a forma de “parentesco”, de cumplicidade e de compadrio entre os iguais 

e, entre os desiguais, a forma de favor, de clientela, da tutela ou da cooptação (CHAUÍ, 2005). 

É necessário que cidadania seja entendida como uma condição do homem social e que 

esta condição seja gerada para a atuação (voz e ação) no espaço público. Assim, ressaltamos a 

necessidade da formação do cidadão responsável para todos, independentemente da sua 

origem, uma vez que cidadania vem sendo entendida como necessidade apenas para alguns e 

sabemos que ser bem nascido não é sinônimo de nascer com credenciais de cidadão.  

Encontramos, na escola aqui enfatizada, da rede particular de ensino, relações de 

superioridade dos alunos e suas famílias em relação aos funcionários e aos professores, um 

reflexo das relações que exercem fora do espaço escolar, na sociedade. Professores nos 

relataram que algumas expressões são comuns, tais como: “Quem foi a professorinha que 

gritou com meu filho?” 2;  “Eu não preciso disso aqui nem de você, serei dono da empresa 

do meu pai e terei muitos empregados”;3 “Tia, minha mãe vem brigar com você”.4   

Analisar como se dá o preparo para o exercício da cidadania em escolas que recebem 

alunos “pessoas” e não alunos “indivíduos”, utilizamos aqui o conceito Roberto DaMatta5 

(1986), é uma forma de compreender o que está sendo feito, efetivamente, para que as 

referidas culturas citadas por Benevides possam ser rompidas e possamos, de fato, pensar em 

uma sociedade democrática ou, ainda, compreender por que elas ainda continuam como 

referências em nossa sociedade. Sobre a classificação das pessoas dentro da sociedade, 

DaMatta (1986) diz que isso apenas nos diz de um sistema com enorme e até agora inabalável 

confiança no credo segundo o qual, dentro dele, “cada um sabe muito bem o seu lugar”.  

Bourdieu (2010) afirma que a educação perde o papel que lhe fora atribuído de 

instância transformadora e democratizadora das sociedades e passa a ser vista como uma das 

principais instituições por meio da qual se mantêm e se legitimam os privilégios sociais. Onde 

se via igualdade de oportunidades, meritocracia e justiça social, passa-se a ver reprodução e 

legitimação das desigualdades sociais. Afirma que: 

                                                
2 Fala de um pai de aluno de 15 anos – 9º ano - para um funcionário da Coordenação. 
3 Fala de um aluno de 11 anos – 6º ano - para um professor de Matemática. 
4 Fala de uma aluna de 06 anos para a sua professora do 2º ano. 
5 O autor se refere ao indivíduo e à pessoa como duas formas distintas de conceber o universo social e de agir. É 
o contraste entre impessoal e pessoal, público e privado, anônimo e conhecido, universal e biográfico.  
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Todo sistema de ensino institucionalizado deve as características específicas de sua 
estrutura e de seu funcionamento ao fato de que lhe é preciso produzir e reproduzir, 
pelos meios próprios da instituição, as condições institucionais cuja existência e 
persistência são necessárias tanto ao exercício de sua função própria de inculcação 
quanto à realização de sua função de reprodução de um arbitrário cultural do qual 
ele não é o produtor - reprodução cultural - e cuja reprodução contribui à reprodução 
das relações entre grupos ou classes - reprodução social. (BOURDIEU, 2010, p. 76). 

 

Observamos que a educação transmite diferentes modelos sociais de comportamento, 

pois a sociedade é dividida em classes sociais antagônicas e que ser filha de um operário ou 

de um advogado fará diferença sobre a concepção de mundo para a criança, uma vez que 

essas classes têm concepções diferentes da vida, do trabalho, das relações humanas e 

traduzem essas concepções em seus ideais. 

O Brasil apresenta um caso típico de aplicação regressiva dos recursos públicos em 

educação: os filhos das famílias de classe alta frequentam escolas primárias e secundárias 

privadas de boa qualidade, onde obtêm o preparo que lhes permite ser aprovados nos 

exigentes exames de ingresso às universidades públicas gratuitas e de boa qualidade. Sendo, 

portanto, no Brasil, a escola primária segmentada, e o Estado não consegue assentar as bases 

da igualdade de oportunidades. Ainda em relação ao debate sobre a instituição privada, os 

principais argumentos mencionados para justificar a necessidade de expandir o ensino privado 

são: “a pressão de determinados grupos para manter seus padrões culturais” e “em virtude da 

revalorização do conhecimento como fator de produção”. (TEDESCO, 2007, p.107).  

Apagar marcas não é fácil, às vezes, é até impossível. Por isso é tão importante uma 

formação cidadã na qual o indivíduo compreenda que cada homem é responsável por 

pertencer à humanidade, pois todas as suas ações atingirão à totalidade de pessoas de que faz 

parte, e serão reflexos de si mesmo. A dignidade de se pertencer à comunidade traz consigo, 

categoricamente, responsabilidade, porque dignidade e responsabilidade são correlatas 

(ARENDT, 1989).  

Assim, a educação assume ação de socialização e moralização. Mas, a socialização só 

passa a ter sentido quando o indivíduo, além de respeitar as regras, chega a pensá-las, a 

questioná-las e a julgá-las, e o critério desse juízo passa a ser algo moral: igualdade dos 

homens como seres racionais. Assim, o indivíduo educado percebe a ilegitimidade de 

qualquer sistema ou lei que lhe imponha o não respeito ao outro. Ao refletir sobre o sistema 

legal e institucional, o indivíduo chega ao plano político. 

Canivez (1991) diz que a educação do juízo político não é a educação que indica o que 
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o indivíduo deve pensar, deve, sim, definir os critérios negativos do juízo, permitindo que o 

indivíduo determine o que é inaceitável. O educador não pode indicar o que deve ser decidido 

pelo aluno, mas indicar quais as decisões irracionais ou contrárias ao direito. “Disso resulta 

que a educação do juízo político é, fundamentalmente, uma educação para a discussão (p. 

117). 

Portanto, o indivíduo educado é aquele que reconhece a legitimidade de toda lei que 

lhe impõe um comportamento admissível e aceitável por todos. Mas, é individualmente que o 

indivíduo vai elaborar o que é para ele sensato e satisfatório. Em uma democracia, a escola 

deve educar cidadãos ativos. O cidadão é tanto mais ativo quanto mais participar do governo, 

são governantes potenciais. Canivez afirma que: 

A cidadania ativa repousa também em uma educação da faculdade de julgar. O 
cidadão deve saber pensar, ultrapassar a mera expressão de seus interesses 
particulares, acender a um ponto de vista universal, encarar os problemas 
considerando o interesse da comunidade em seu conjunto (1991, p. 162). 

 

 A educação do cidadão ativo deve, portanto, oferecer os meios (informação e método), 

o gosto e o hábito da participação na discussão. Isso implica a prática do diálogo, o que 

confere um sentido moral e político à ação dos educadores. Assim, ela deve ter uma prática 

dialética e o educador deve levá-lo a pensar, o que é diferente de dizer-lhe o que ele deve 

pensar. 
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1.1 Caminho Metodológico da Pesquisa 

 

Realizamos um estudo de caso etnográfico. Trata-se de uma modalidade de pesquisa 

qualitativa que une características do estudo de caso com a etnografia.  

O que nos levou a optar pelo estudo de caso foi a possibilidade de representar os 

diferentes pontos de vista presentes em uma situação social, assim a realidade pode ser vista 

sob diferentes perspectivas. Segundo Marli André e Menga Lüdke (1986), o estudo de caso é 

rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma 

complexa e contextualizada. Para essas autoras, para haver a apreensão do objeto de estudo é 

necessário considerar o contexto em que o mesmo se situa e os resultados do estudo de caso 

podem ser representados de formas diversificadas. 

  A abordagem qualitativa é utilizada quando se pretende compreender um 

determinado fenômeno de natureza mais subjetiva, uma vez que, para a realização dos 

objetivos propostos, o objeto a ser pesquisado requer uma análise a partir da subjetividade dos 

sujeitos que estão inseridos em um determinado contexto histórico, aqui, professores, alunos e 

pais. A investigação qualitativa trabalha com valores, hábitos, atitudes, representações e 

opiniões de grupos ou indivíduos. Nesse sentido, Minayo afirma: 

A rigor, qualquer investigação social deveria contemplar uma característica básica 
de seu objetivo: o aspecto qualitativo. Isso implica considerar sujeito de estudo: 
gente, em determinada condição social, pertencente a determinado grupo social ou 
classe com suas crenças, valores e significados. Implica, também, considerar que o 
objeto das ciências sociais é complexo, contraditório, inacabado, e em permanente 
transformação (MINAYO,1993, p. 22). 

 

Etnografia é um método de pesquisa oriundo da antropologia social, o significado 

etimológico pode ser “descrição cultural”. Uma tentativa de estudo da sociedade e da cultura, 

seus valores e práticas. Segundo Geertz: 

Praticar etnografia é estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos, 
levantar genealogias, mapear campos, manter um diário, e assim por diante. Mas não 
são essas coisas, as técnicas e os procedimentos determinados, que definem o 
empreendimento. O que o define é o tipo de esforço intelectual que ele representa: 
um risco elaborado para uma descrição densa (1989, p.15). 

 
 Em compilação das principais características da pesquisa etnográfica em educação, 

André (1995) destaca a tentativa de captar e descrever os significados atribuídos pelos 

sujeitos a si próprios e a suas experiências. Atento ao contexto, multidimensional, o olhar 

reside nos processos e não nos produtos, suscitando perguntas do tipo “como” e “por quê”. Na 



25 
 

 

área educacional, a pesquisa etnográfica ganhou maior força a partir do final da década de 

1970, em função da sua profundidade e da riqueza de suas análises (EZPELETA e 

ROCKWELL, 1986; BOGDAN e BIKLEN, 1994; ANDRÉ, 1995). O estudo de caso 

etnográfico possibilita um contato “face a face” com a realidade escolar, permitindo uma 

compreensão mais densa e profunda dos processos que nela acontecem, tornando visíveis 

processos até então considerados invisíveis. André afirma que a etnografia coloca, pois: 

Uma lente de aumento na dinâmica das relações e interações que constituem o seu 
dia a dia, apreendendo as forças que a impulsionam ou que a retêm, identificando 
estruturas de poder e os modos de organização do trabalho escolar e compreendendo 
o papel e a atuação de cada sujeito nesse complexo interacional onde ações, 
relações, conteúdos são construídos, negados, reconstruídos ou modificados 
(ANDRÉ, 1995, p. 41). 

 

A pesquisa de campo no estudo etnográfico, geralmente, é realizada em uma unidade 

escolar específica. A escolha da escola pesquisada foi uma decisão tomada através de 

considerações sobre seus aspectos. Destacamos, nesta pesquisa, como considerações 

fundamentais: ser uma escola da rede privada de ensino; possuir um bom conceito 

educacional e atender a um público da classe média alta, em sua maioria. É importante 

ressaltarmos que o critério de escolha por essa escola é por representar, por si só, um caso 

digno de ser estudado e, ainda, porque é representativo de outros casos de escolas da rede 

privada de ensino da cidade do Recife. 

Assim, buscamos, com o nosso olhar subjetivo, analisar o que outros já viram, 

contudo, de forma diferente de pensar determinada realidade, a partir de experiências e 

conhecimentos pessoais e, por isso, únicos. De acordo com Chizzotti (1995), o sujeito 

observador é parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos 

atribuindo-lhes um significado. 

Dessa forma, o nosso intuito foi o de analisar, com maior proximidade possível, como 

a escola da rede privada de ensino do Recife realiza a formação cidadã de seus alunos e, para 

isso, elegemos como categorias de análise os conceitos básicos de formação cidadã e de 

democracia. 
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Objetivo Geral 

 

 Analisar como a escola da rede privada do Recife realiza a formação cidadã entre os 

alunos de extração social média alta. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar, nos documentos formais e informais da Escola, propostas de formação cidadã; 

 

1.1. identificar na prática pedagógica dos professores ações que correspondam à 

materialização do discurso sobre educação-cidadã proposto pela escola em seus documentos; 

 

1.2. verificar as intenções dos professores do Ensino Fundamental - 9º ano - em relação ao 

trabalho de formação cidadã propostos por eles aos alunos; 

 

1.3. verificar as percepções dos alunos sobre o exercício da cidadania; 

 

1.4. analisar comportamentos das famílias, enfatizando posturas que correspondam ao 

exercício da cidadania ou não. 

 

Campo de Investigação 

 

 Desenvolvemos a pesquisa de campo em uma escola da Rede Particular de Ensino da 

cidade do Recife. A escolha da escola deu-se a partir de critérios previamente estabelecidos. 

A fim de estabelecer a escolha, iniciamos com uma pesquisa sobre os valores das 

mensalidades, pesquisa realizada através de visitas às principais escolas localizadas em 

bairros nobres da cidade do Recife. 
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 O principal critério foi que atendesse a alunos de classe média alta, ou seja, alunos 

cuja família tivesse uma situação financeira favorecida. Para isso, buscamos escolas que 

tivessem a mensalidade de valor alto, reconhecimento e prestígio educacional na cidade. As 

mensalidades da escola escolhida variavam entre R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e 

R$ 1000,00 (hum mil reais), de acordo com o segmento da série do aluno. 

A identidade da instituição será mantida em sigilo e a escola será designada, aqui, 

como “Escola A”. Referida escola goza de grande prestígio social e atua há trinta anos no 

mercado educacional. Tem, em média, hum mil alunos - da Educação Infantil ao Ensino 

Médio. Apresenta instalações físicas de excelente qualidade e preservação. Destacamos 

alguns aspectos, como: salas climatizadas, pátio para recreio, cantina, jardim, quadra 

poliesportiva, sala de jogos, sala de judô, sala de dança, academia, parque com brinquedos, 

auditório com recursos multimídia, laboratório de informática, laboratório de ciências e 

biblioteca.  

 

Participantes da Pesquisa 

 

Para a seleção dos participantes da pesquisa, estabelecemos os seguintes critérios: 

 

1 – todos os alunos deveriam ter, no mínimo, quatro anos de estudo na escola selecionada a 

fim de se posicionarem com maior propriedade sobre o trabalho realizado pela instituição; 

2 – alunos matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental, na faixa etária entre 14 e 15 anos 

e que não fossem beneficiados por bolsas de estudos. Nosso intuito, ao escolher esse grupo, 

foi ouvir a voz de adolescente, fase em que as ideias sociais começam a ser fomentadas e as 

perspectivas profissionais iniciadas; 

3 – professores ensinando nessa série e atuando na instituição há mais de quatro anos, para 

garantir a familiaridade com o Projeto Político Pedagógico da escola. 

  

Os participantes foram assim distribuídos: 

 

28 alunos – do 9º ano – 15 meninas e 13 meninos; 
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03 professores – 01 de cada disciplina (Ciências, História e Língua Portuguesa), disciplinas 

da base comum da Matriz Curricular do Ensino Fundamental e com maior ênfase dos 

professores em relação ao trabalho de formação cidadã. A seleção dos participantes foi por 

adesão e que atendesse aos critérios previamente estabelecidos.  

Em respeito à organização hierárquica da escola, procuramos, inicialmente, o corpo 

diretivo e gestor, a fim de explicar os objetivos da pesquisa e pedir permissão para a sua 

realização. Deixamos claro que a relação de confiança entre pesquisador e pesquisado é um 

processo que acompanha todo o decurso do estudo e, principalmente, que não se trata de 

estudo que visa a julgar a escola, mas sim compreender a complexidade que envolve sua vida 

diária. 

Consideramos de grande importância uma conversa com professores e funcionários 

da escola, com o objetivo de apresentar a pesquisa e ganhar a confiança para iniciar o 

trabalho de coleta de dados. Como a pesquisa envolve também alunos, partindo do princípio 

ético, realizamos uma apresentação formal da pesquisa por escrito, solicitando a devida 

autorização das famílias para a participação dos seus filhos. 

A entrada em campo requer delicadeza no trato com toda a comunidade escolar, não 

sendo essa uma prerrogativa apenas do início dessa relação, mas permanente durante todo o 

processo de estudo, inclusive no momento de análise do material coletado. De fato, o 

processo de negociação do pesquisador na escola toma todo o trabalho de campo, nas 

pequenas e grandes decisões. É importante construí-las de forma participativa, 

democratizando o processo de construção da pesquisa.  

Nossa intenção foi demonstrar o desejo de realizar o referido estudo e, na primeira 

conversa de apresentação, percebemos uma boa receptividade da direção. A nossa 

familiaridade com profissionais da escola da rede privada de ensino facilitou o acesso, além 

de o tema CIDADANIA ser de grande interesse dos educadores, em geral.  

Em nosso primeiro contato, aproveitamos a oportunidade para observar os espaços 

físicos da instituição, bem como coletar o material de propaganda distribuído na fase de 

renovação de matrícula (folder de matrícula para o ano letivo de 2010). Nosso intuito foi 

observar se nesses materiais de propaganda da escola havia referência à educação cidadã ou 

trabalho de cidadania como destaque na prática pedagógica da escola. Confirmamos que 

destacaram em seus folders a palavra CIDADANIA. O Slogan “Formando o aluno para que 
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realize vivências e participe de atividades que o preparem para o exercício da cidadania” 

estava presente em alguns materiais de propaganda. 

 

Instrumentos para a Coleta de Dados 

 

A pesquisa de campo etnográfica é realizada por meio da utilização de variados 

procedimentos, dentre os quais figuram como consagrados a observação, as entrevistas e a 

análise documental. Para além das três modalidades de procedimentos da pesquisa de campo 

etnográfica, figura como possibilidade interessante para conhecer a complexa realidade da 

vida escolar a realização de encontros em grupos de reflexão, os quais podem envolver os 

atores da comunidade escolar (docentes, discentes e familiares). 

 

Observação participante 

 

 Optamos pela observação participante, reconhecida como importante instrumento de 

pesquisa no contexto educacional, pois permite que o pesquisador mantenha contato pessoal 

e estreito com o fenômeno pesquisado. Diz Becker: 

O observador se coloca na vida da comunidade de modo a poder ver, ao longo de 
certo período de tempo, o que as pessoas normalmente fazem enquanto realizam 
seu conjunto diário de atividades. Ele registra suas observações o mais breve 
possível depois de fazê-las. Ele repara nos tipos de pessoas que interagem umas 
com as outras, o conteúdo e as consequências da interação, e como ela é discutida e 
avaliada pelos participantes e outros depois do evento (1994, p. 120). 

 

Esse procedimento de pesquisa supõe uma relação “face a face” entre pesquisador e 

pesquisados. Como afirma Haguette (1987), a participação deve significar “um envolvimento 

maior do pesquisador, um compartilhar, não somente com as atividades externas do grupo, 

mas com os processos subjetivos – interesses e afetos – que se desenrolam” (p. 63). Assim, o 

grande desafio é trabalhar o envolvimento e a subjetividade, mantendo o necessário 

distanciamento que requer um trabalho científico. Distanciamento esse que preserve o rigor. 

Utilizamos duas formas de registros das observações: o diário de campo e os relatos 

ampliados. No diário de campo, registramos todos os aspectos possíveis observados, sendo 

escrito no momento exato da observação ou imediatamente após a mesma. Depois, referido 
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diário de campo foi transformado em relatos ampliados. Tais relatos englobam tanto os 

aspectos descritivos quanto os aspectos reflexivos e comentários pessoais, incluindo, quando 

importante, as sensações atribuídas ao vivido (BOGDAN e BIKLEN, 1994). 

Nesta pesquisa, os espaços e as vivências observados foram diversos: salas de aula, 

pátio de recreio, reunião pedagógica dos professores, reunião de pais e mestres, atividades 

extraclasse (aulas passeio) e eventos da escola (festividades). 

É importante salientarmos que a observação, como técnica de coleta de dados 

empíricos na pesquisa qualitativa é descrita por vários autores, entre os quais Minayo (1994), 

Triviños (1987) e Lüdke e André (1986) como forma de captar a realidade. É considerada 

por Goode e Halt (1979) como a mais antiga e, ao mesmo tempo, a mais moderna das 

técnicas de pesquisa, mas para que se torne válida e fidedigna, requer planejamento em 

relação ao que observar e como observar.  

 

Entrevistas  

 

Entendemos que a entrevista semiestruturada ocupa papel importante na construção da 

pesquisa etnográfica. Para a qualidade do depoimento seja garantida, é necessário ao 

pesquisador “saber ouvir”. Estar aberto à compreensão do sentido do que foi observado para 

os participantes da pesquisa; e também ser ouvido. Assim, cria-se uma relação de interação, 

na qual a influência entre quem pergunta e quem responde é recíproca (OLIVEIRA, 2000). 

O procedimento foi o da entrevista individual. A entrevista é uma técnica através da qual 

o pesquisador se coloca diante do participante para quem faz perguntas com o objetivo de 

obter informações que contribuam para a investigação. Trata-se de um diálogo assimétrico 

em que o pesquisador busca coletar dados e o interlocutor se apresenta como fonte de 

informação.  

As entrevistas procuram explorar o que as pessoas sabem, creem, esperam, sentem e 

desejam. O pesquisador, neste caso, deve estar atento às possibilidades temáticas que o 

processo de pesquisa for sugerindo, explorando-as sempre que se mostrarem pertinentes ao 

problema da pesquisa. A intervenção do pesquisador na entrevista constitui, portanto, um 

recurso dos mais importantes. A qualidade de sua intervenção pode ser avaliada pelo volume 

de discussão que suscita. 
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As entrevistas foram marcadas com antecedência e gravadas, com o consentimento da 

escola e dos professores pesquisados. O uso do gravador permitiu ampliar o poder de registro 

e captação de elementos de comunicação, como: pausas de reflexão, dúvidas ou entonação 

de voz, dando subsídios à compreensão da narrativa. 

 Por ser uma entrevista semiestruturada, selecionamos uma lista de questões ou 

tópicos para serem respondidos, como se fosse um guia. A entrevista tem relativa 

flexibilidade. As questões não precisam seguir a ordem prevista no guia e, no decorrer da 

entrevista, novas questões poderão ser formuladas (MATTOS, 2005).  

As entrevistas no ambiente escolar, ambiente dinâmico, às vezes não garantem a 

mesma qualidade das que são realizadas em outros ambientes. Devemos considerar que, 

aqui, elas visam a enriquecer e complementar o material obtido em outros procedimentos da 

pesquisa de campo, incluindo as conversas informais realizadas ao longo das observações. 

Os três professores das séries e disciplinas já indicadas foram os entrevistados. 

Buscamos analisar a percepção que eles têm sobre o trabalho por eles desenvolvido, tendo 

como referência a formação cidadã dos alunos. Reconhecemos que houve dificuldade em 

relação à disponibilidade dos professores para a referida entrevista, uma vez que o professor 

do Ensino Fundamental - séries finais - cumpre uma determinada carga horária na instituição 

e que, normalmente, trabalha em mais de uma; é o conhecido “professor horista”. A fim de 

facilitar o processo, utilizamos o horário de “aula branca” ou de folga dos professores 

(geralmente utilizados para a correção das atividades ou a elaboração das mesmas). 

Em relação à transcrição, consideramos de muita importância, foi realizada pelo 

próprio pesquisador, tendo em vista ser um momento rico de análise inicial de seu conteúdo. 

Esse processo simboliza a escuta em detalhe, tornando possível reavivar seus contexto e 

dinâmica. 

É importante ressaltarmos que, nesse trabalho, analisamos representações e 

percepções. Assim, realizamos uma reinterpretação das experiências vividas, percebidas e 

imaginadas pelos sujeitos. Portanto, por mais que nos aproximemos da realidade, não damos 

conta do real e da totalidade dos fenômenos investigados.  
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Análise de Documentos Escolares 

 

Muitos são os documentos escolares que podem contribuir para a pesquisa etnográfica. 

Documentos referenciais e obrigatórios da escola, como: o Projeto Político Pedagógico (PPP), 

os Planos de Ensino e os Diários de Classe. Mas, tão importante quanto eles, para a nossa 

análise, são os bilhetes (da escola, de alunos, de famílias, nas múltiplas variações de 

remetentes e destinatários), relatórios, comunicações interna, avisos, provas, avaliações, 

cartazes, convites, folders, etc. Entendemos que todos esses documentos revelam a vida 

escolar da comunidade. 

A história documentada deve sempre ser, quando possível, complementada pela 

história não documentada, essa conhecida por meio da convivência escolar. O contato com 

documentos sempre é um contato com um produto pronto, do qual raramente participamos do 

processo de elaboração. Assim, cabe ao pesquisador observar o que os documentos analisados 

revelam de importante ou específico para a sua pesquisa (VIÉGAS, 2007). 

 

Questionário 

 

Segundo Parasuraman (1991), um questionário é tão somente um conjunto de 

questões, feito para gerar os dados necessários para se atingir os objetivos do projeto. Embora 

o mesmo autor afirme que nem todas as pesquisa utilizam essa forma de instrumento de coleta 

de dados, o questionário é muito importante na pesquisa científica, especialmente nas ciências 

sociais. Parasuraman afirma também que construir questionários não é uma tarefa fácil e que 

aplicar tempo e esforço adequados para a construção do questionário é uma necessidade, um 

fator de diferenciação favorável.  

A nossa proposta foi a de elaborar, a partir de situações reais, situações problema 

acontecidas na sociedade e divulgadas nos meios de comunicação, permitindo que o aluno 

expressasse a sua opinião sobre situações explicitadas e contextualizadas. Apresentamos 

questões do cotidiano da escola e da sociedade contemporânea. A partir das questões postas, 

verificamos as reflexões e os posicionamentos dos alunos diante dos fatos apresentados. 

Elegemos temas geradores para as questões que abordadas, como: 
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na escola – preconceitos e bullying;  

na sociedade - bem público, racismo, sexismo, corrupção e nepotismo.  

 

Análise da Pesquisa Etnográfica 

 

Na pesquisa etnográfica, a análise qualitativa do material é realizada durante todo o 

trabalho de campo, e não quando este termina. Não visa a confirmar hipóteses, pois estas são 

aventadas baseando-se na inter-relação de muitas “peças singulares” do campo. Para Bogdan 

e Biklen (1994), “não se trata de montar um quebra-cabeça cuja forma final conhecemos de 

antemão. Está-se a construir um quadro que vai ganhando forma à medida que se recolhem e 

examinam as partes” (p. 50). 

Quando o pesquisador sistematiza os dados e prepara o relatório, a teoria se reveste de 

um importante papel no sentido de fornecer suporte às interpretações e às abstrações que vão 

sendo construídas com base nos dados obtidos e em virtude deles (ANDRÉ, 1995, p. 47). 

Erickson (1986) entende que é tarefa da análise compreender a escola tanto em seus 

aspectos únicos e específicos quanto nos genéricos e globais. A principal preocupação do 

estudo qualitativo deve ser a particularização, e não a generalização. Assim, “os universais 

manifestam-se concreta e especificamente, e não em abstrato e genericamente (1986. p 30). 

Erickson caracteriza a fase de análise de dados como uma etapa de reflexão deliberada e 

duradoura sobre todo o material obtido. 

O fundamento de um efetivo relatório de pesquisa consiste nas descrições geral e 

particular dos dados, descrições essas entremeadas por comentários interpretativos, que 

efetivam as conexões entre o relato específico e os argumentos mais teóricos e abstratos (id., 

p.151).  

Assim, o estudo de caso etnográfico fornece uma visão profunda, ampla e articulada 

de uma unidade social complexa, possui capacidade de retratar situações vivas do dia a dia, 

clarifica os vários sentidos do fenômeno estudado e, com isso, é considerado relevante na 

construção de novas teorias e no avanço do conhecimento. 
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2º CAPÍTULO 

 

AFINAL, A ESCOLA FORMA O CIDADÃO? 

___________________________________________________________________________ 

Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem ser 
fundadas sobre a utilidade comum.  

(Art.1 - DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO) 

 

 

Entre 422 e 421 a.C., foi encenada, pela primeira vez, a tragédia grega Antígona6, 

escrita por um dos maiores dramaturgos da história ocidental, Sófocles (1999). O enredo da 

tragédia trata da briga entre os irmãos de Antígona, Etéocles e Polinice, pelo trono de Tebas. 

O segundo invade a cidade, gerando uma guerra que não dá resultados. Os irmãos, então, 

disputam o poder em uma batalha na qual ambos morrem. O trono é herdado por seu tio, 

Creonte, que manda enterrar Etéocles com todas as honras, mas não permite que Polinice seja 

sepultado, em castigo ao ataque que ele fez à cidade. Antígona desrespeita a ordem e enterra 

seu irmão Polinice com as próprias mãos. Ela é condenada pelo tio a ser enterrada viva.  

O dilema de Antígona consiste na dúvida entre seguir a lei do Estado ou a sua moral 

própria; a vontade geral ou a particular. Creonte representa o espaço público no texto. Ele 

dirige à Antígona as seguintes palavras: “E todo aquele que acima da pátria colocar o seu 

amigo, eu o tenho como Nulo”. 

Mais de dois mil anos depois, no Brasil: "Aos amigos, tudo! Aos inimigos, a lei.” Há 

dúvida se essa frase foi proferida pelo Presidente Artur Bernardes (1922-26) ou o Presidente 

Getúlio Vargas (1930-45). De uma forma ou de outra, a máxima retrata a imagem do poder no 

nosso país. A intenção, aqui, não é retratar tragédias gregas nem tão pouco a Era Vargas ou 

qualquer outro governo. Interessa-nos, sim, falar sobre o que Sérgio Buarque de Holanda 

(2006), em seu livro intitulado Raízes do Brasil7, chamaria de “o homem cordial”. A 

cordialidade dos brasileiros, segundo o historiador, consiste em virtudes como generosidade e 

hospitalidade, que podem ser confundidas com boas maneiras, mas são manifestações do alto 

grau de emotividade do povo. “São antes de tudo expressões legítimas de um fundo emotivo 

                                                
6 Antígona (em grego ) é uma figura da mitologia grega, filha de Édipo e Jocasta. 
7 Raízes do Brasil inscreve-se como uma das verdadeiras obras fundadoras da moderna historiografia e ciências 
sociais brasileiras. 



35 
 

 

extremamente rico e transbordante”, afirma o autor. Dessa forma, os brasileiros têm 

dificuldade em internalizar regras objetivas, abstratas. 

A consequência mais direta desse fenômeno é a transferência de características 

pertencentes às relações familiares, afetivas, para as relações construídas na esfera pública. 

Ousamos dizer que, hoje, a consequência mais direta desse fenômeno é transferência de 

privilégios e favores para as relações construídas na esfera pública. Talvez não tenha sido 

apenas uma iluminação poética quando Manuel Bandeira (1986) escreveu “Vou-me embora 

pra Pasárgada8”. Lá, ele era amigo do rei! 

Entendemos que democracia requer não apenas a distribuição ex parte populi9 do 

poder - herança do conceito de democracia dos antigos - mas também a limitação do poder – 

herança do conceito de democracia dos modernos. Essa ideia pressupõe, arendtianamente10, 

“o direito a ter direitos” como meio indispensável para conter o onipresente risco do abuso do 

exercício do poder. Este tem como um dos elementos de sua contenção a transparência desse 

exercício, base do direito à informação que permite a participação consciente da cidadania na 

vida democrática.  

Segundo Bobbio (2004), a democracia moderna repousa na soberania não do povo, 

mas dos cidadãos. A palavra “povo” aparece como algo abstrato e à medida que a democracia 

real se foi desenvolvendo, tornou-se cada vez mais vazia e retórica. Assim, em uma 

democracia moderna, quem toma as decisões coletivas, direta ou indiretamente, são sempre e 

somente os cidadãos uti singuli 11.  

Em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda (2006), analisando o processo da 

democracia, cita que alguns fatores dificultam a sua concretização, uma vez que essa 

democracia foi importada por uma aristocracia rural e semifeudal, acomodando-a de acordo 

com os seus interesses particulares. Assim, os movimentos reformadores, em nosso país, 

sempre partiram de cima para baixo, sem a participação da população, ou melhor, de todos os 

cidadãos.  

O autor afirma, ainda, que a família é mais forte do que o Estado e o controla, torna-se 

um forte obstáculo à formação do Estado moderno. “No Estado patrimonial neoportuguês a 

gestão pública é assunto de interesse privado”. Buarque atacou o Estado neoportuguês, 
                                                
8 O poeta modernista disse sobre o poema: “Pasárgada, onde podemos viver pelo sonho o que a vida madrasta 
não nos quis dar” (Itinerário de Pasárgada, 1954). 
9 Expressão latina que significa “de uma parte para o povo”. 
10 Refere-se ao pensamento de Hannah Arendt, filósofa alemã. 
11 Emprega-se com referência a coisa ou pessoa considerada individualmente. 
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apontando que falta a este organização impessoal e burocrática. Para ele, a burocracia estatal 

não era organizada para se obter mais agilidade e eficiência, mas para acolher e proteger 

familiares, amigos e clientes. “A administração pública não se interessa por questões 

objetivas, pois está dominada por questões privadas, afetivas, pessoais”.  

É difícil falarmos em cidadania, e não recorrermos ao conceito de democracia, no qual 

estão presentes valores como igualdade e liberdade. A origem da palavra cidadania vem do 

latim “civitas”, que quer dizer cidade. A palavra cidadania foi usada na Roma antiga para 

indicar a situação política de uma pessoa e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer. 

A cidadania define a pertença a um Estado, dando ao indivíduo um status jurídico (direitos e 

deveres). Além de questões jurídicas ou constitucionais, a cidadania também diz respeito ao 

modo de inserção do indivíduo em sua comunidade, seu modo de agir socialmente. 

 A experiência da escravidão foi tão marcante que a prática do coronelismo, 

caracterizada por coronéis que detinham o poder, funcionava como um sistema de dominação 

em âmbito nacional. Com o desaparecimento da figura do coronel, as relações precisaram 

mudar. O que antes era identificado como coronelismo, passa a ser substituído pelo 

clientelismo. “Dependente não tanto dos proprietários de terra quanto daquele que estivessem 

instalados na esfera do poder estatal” (WEFFORT, 1992, p. 26). Estratégias de dominação 

política e exploração econômica ampliaram-se resultando em um estado de elites no qual não 

tinham compromissos reais com os interesses da população, agindo em benefício de interesses 

individuais e de pequenos grupos. Martinez (1997) afirma: 

“Os expoentes mais notáveis, e talvez mais numerosos, da política brasileira foram 
profissionais liberais, sobretudo médicos, advogados, engenheiros, e, em segundo 
plano, outros intelectuais, jornalistas, escritores, artistas. Muitos deles saíram da 
pequena e média burguesia e enriqueceram na política, servindo aos interesses de 
protetores ocultos. Por não serem eles próprios donos de fortunas, podiam propor 
leis e projetos governativos de interesse das elites, como se fossem para o bem geral 
do país, sem serem acusados de legislar e governar em causa própria” (p. 34). 

 

Confirmamos que a prática do clientelismo permanece até os dias atuais. Por muitos 

anos, esperamos uma nova sociedade civil, mas a herança colonial não é fácil de ser 

(ultra)passada. Sobre a classificação das pessoas dentro da sociedade, DaMatta (1986) afirma 

que as possibilidades são ilimitadas, e isso apenas nos diz de um sistema com enorme e até 

agora inabalável confiança no credo segundo o qual, dentro dele, “cada um sabe muito bem o 

seu lugar”.  
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  No dia 15 de novembro de 2009, completamos cento e vinte anos de República e a 

história mostra-nos que ela caminhou no sentido oposto aos preceitos que a (supostamente) 

inspiraram. No período que vai de 1889 a 2009, estiveram, também, no comando do nosso 

país, a corrupção e o patrimonialismo - usurpação do patrimônio público e do uso do Estado 

para obtenção de vantagens individuais. No Brasil, o patrimonialismo fora implantado pelo 

Estado colonial português, quando o processo de concessão de títulos, de terras e poderes 

quase absolutos aos senhores de terra legou à posteridade uma prática em que o público e o 

privado não se distinguem perante as autoridades. Assim, torna-se muito "natural" a confusão 

entre o público e o privado em nossa sociedade. 

Recorremos, mais uma vez, ao pensamento de Sérgio Buarque de Holanda (2006) e 

citamos os resultados das últimas eleições no país, realizadas nos dias 03 e 31 de outubro de 

2010: jovens deputados eleitos para a Assembleia e a Câmara classificados pelos jornais 

como a bancada do “DNA”, uma avalanche de filhos de políticos eleitos, quinze dos quarenta 

e nove eleitos para a Assembleia e cinco dos vinte e cinco escolhidos para a Câmara Federal. 

Sérgio Buarque enxergava o Estado como algo que não é um prolongamento da família, mas 

descontinuidade e até oposição. “No Estado, mora o cidadão, indivíduo público, com deveres 

e direitos, submetidos às leis abstratas, racionais, impessoais, gerais. Na família, está o 

indivíduo privado, corpóreo, afetivo, concreto”. Ele não previa que a figura do “homem 

cordial” permaneceria durante tantos anos. 

O historiador Raimundo Faoro (1979) afirma: 

Sobre a sociedade, acima das classes, o aparelhamento político - uma camada social, 
comunitária embora nem sempre articulada, amorfa muitas vezes - impera, rege e 
governa, em nome próprio, num círculo impermeável de comando. Deitou-se 
remendo de pano novo em vestido velho, vinho novo em odres velhos, sem que o 
vestido se rompesse nem o odre rebentasse (p. 737). 

 
Observamos que o patrimonialismo torna-se cada vez mais fortalecido pela 

concentração de renda nas mãos de poucos – donos do poder – fruto dos latifundiários da 

cultura do café e, aqui, no Nordeste, da cultura da cana-de-açúcar. Como a democracia é um 

regime político que se funda na soberania popular, no Brasil, ela encontra-se muito mais no 

plano formal que no plano real e, sendo a educação um ato político, há uma relação intrínseca 

entre o tipo de regime político e o sistema educacional. “Pois, se fala muito em 

‘globalização’, ‘pós-modernidade’, ‘novos paradigmas da educação’ etc., mas os currículos 

permanecem desatualizados, congelados, e boa parte dos manuais escolares constitui baluartes 

ideológicos cristalizados de um passado serôdio” (MOTA, 2008, p. 31).  
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 A escola continua sendo, hoje, um mecanismo de legitimação meritocrática, supondo-

se que, através dela, há uma seleção objetiva dos mais capazes para a ocupação de cargos e 

funções mais relevantes. Assim, os indivíduos interiorizam seu destino, sua posição social e 

suas oportunidades como responsabilidades pessoais. Isso tem dado uma grande vantagem aos 

alunos das escolas privadas, uma vez que seus resultados, através de concursos externos, têm 

comprovado que os alunos que frequentam essas escolas obtêm os primeiros lugares. Os 

índices do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), recentemente reformulado pelo 

Ministério da Educação, vêm sendo utilizados como forma de seleção unificada nos processos 

seletivos das universidades públicas e tem como principal objetivo democratizar as 

oportunidades de acesso às vagas federais de ensino superior. 

O conceito de cidadania tem se ampliado muito. Direitos humanos, direitos políticos, 

direitos civis e até a forma de uma pessoa se comportar em espaços públicos estão presentes 

nos variados conceitos da palavra cidadania. Assim, hoje, a ética, a moral, a solidariedade, o 

respeito, dentre outros valores, fazem parte do grande arcabouço do que designamos 

necessário para ser um cidadão. Portanto, fica cada vez mais difícil definir, com precisão, o 

que é cidadania e, em sentido restrito, se é possível a escola, de fato, preparar um cidadão.  

 Arendt (2007) coloca-nos uma grande questão sobre educação: 

Mas, mesmo às crianças que se quer educar para que sejam cidadãos de um amanhã 
utópico é negado, de fato, seu próprio papel futuro no organismo político, pois, do 
ponto de vista dos mais novos, o que quer que o mundo adulto possa propor de novo 
é necessariamente mais velho do que eles mesmos. Pertence à própria natureza da 
condição humana o fato de que cada geração se transforma em um mundo antigo, de 
tal modo que se preparar uma nova geração para um mundo novo só pode significar 
o desejo de arrancar das mãos dos recém-chegados sua própria oportunidade face ao 
novo (ARENDT, 2007, p. 226).  

 

Para Arendt (2007) uma educação mal pensada pode destruir a capacidade de inovação 

da criança. Sendo o nascimento um começo absoluto, o novo ser é singular, inédito e 

imprevisível. Assim, a educação deve ser conservadora, no sentido de conservar a herança do 

saber e das experiências recebidas do passado e transmiti-las às novas gerações, permitindo-

lhes encontrar seu lugar no mundo e nele começar algo novo.   

Ao educador, cabe mostrar o mundo tal qual é, dando a possibilidade aos recém-

chegados de tomarem seu lugar nele, de continuá-lo. Arendt (2007) afirma que a esperança 

reside sempre no elemento de novidade que cada geração traz com ela e que destruiremos 

tudo se tentarmos canalizar esse elemento novo para que nós, os antigos, possamos decidir 
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como será. Exercer cidadania é ser visível no espaço público, com voz e ação. A ação é uma 

maneira singular de estar no mundo. É uma das experiências humanas fundamentais. 

Assim, refletimos se cabe à escola formar o cidadão. Pelos textos de lei – Constituição 

Federal e Lei de Diretrizes e Bases da Educação, já citados anteriormente, afirmamos que sim. 

Mas, de fato, a formação acontece? Aprendemos a ser cidadãos nos bancos escolares? A 

questão da cidadania vai além dos termos jurídicos e constitucionais, é o modo de ser e agir 

no espaço público. É importante ressaltarmos que, na sociedade moderna, o status 

fundamental que se atribui ao indivíduo não é o de cidadão, mas sim o de trabalhador e de 

produtor e, recentemente, o de consumidor; o que torna essa função de formar o “cidadão” 

ainda mais complexa. 

Outra grande questão é que as fronteiras nacionais estão sendo ultrapassadas. Hoje, já 

ouvimos a expressão “cidadão do mundo”. Citamos aqui a Teoria da Complexidade, de Edgar 

Morin (1991), que indica que tudo se liga a tudo, de forma relacional e interdependente. 

Afirma o filósofo francês que nos tornaremos verdadeiramente cidadãos do mundo, ou seja, 

cosmopolitas, quando formos vigilantes e respeitadores das heranças culturais e 

compreensivos face às necessidades de revitalização. “É por isso que assumimos essa palavra 

cosmopolita que significa (literalmente) cidadão do mundo e (concretamente) filho da Terra - 

e não indivíduo abstrato que perdeu todas as raízes” (MORIN, 1991, p.17). 

Nesse contexto, parece-nos que a cidadania tornou-se algo complexo também para ser 

definida. Diante dessas grandes possibilidades, o que cabe à escola formar? Que temas devem 

ser abordados e que trabalhos devem ser desenvolvidos a fim de se formar o cidadão? Os 

textos de lei são amplos, ficando a critério de cada escola que tipo de cidadão ela quer formar 

(se é que podemos afirmar que formem!). Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para 

o Ensino Fundamental, em sua introdução para os terceiro e quarto ciclos, definem que: 

A sociedade brasileira demanda de uma educação de qualidade que garanta as 
aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos autônomos, críticos e 
participativos, capazes de atuar com competência, dignidade e responsabilidade na 
sociedade em que vivem e na qual esperam ver atendidas suas necessidades 
individuais, sociais, políticas e econômicas (Introdução aos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, 1998, p. 16).  

 

 Estes mesmos PCNs sugerem temas a serem abordados em salas de aula, reforçando o 

trabalho de formação cidadã. São os chamados temas transversais, destacando temáticas 

como: Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde e Orientação Sexual. Não são novas 

áreas de conhecimentos ou novas disciplinas que devem fazer parte da Matriz Curricular, a 
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orientação é que devem ser abordados de forma transversal no trabalho educativo já existente 

na escola e nas diversas disciplinas do curso. 

A ideia de trabalhar com temáticas contemporâneas na escola parece ir de encontro a 

diversas propostas de entidades que abordam direitos humanos e cidadania. Questionamos, no 

entanto, a formação que os professores têm para dar conta de temáticas tão abrangentes e 

diversificadas. Pesquisas já comprovaram, inclusive, que poucos professores leram ou leem 

esses documentos; inclusive, nas escolas privadas, documentos referenciais como os PCNs 

não são enviados pelo Ministério da Educação (MEC). Apenas as escolas públicas do país 

recebem tais documentos, assim como os seus professores, respectivamente. Estariam as 

escolas privadas de ensino desobrigadas dessas orientações ou, ainda, estariam as escolas 

privadas mais livres e com maior autonomia para decidir os temas relevantes a serem 

abordados em seus currículos? Há então currículos diferenciados para públicos diferenciados?  

 De acordo com os resultados divulgados pela imprensa no último mês de julho de 

2010, a rede privada continua dominando os melhores resultados do ENEM. O ranking das 

escolas no ano de 2009 revela que, entre as mil escolas com melhor desempenho no exame, 

91% são particulares. Todas as estaduais da lista são escolas técnicas. Sobre esses resultados, 

ressaltamos aqui o comentário de César Callegari, integrante do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), que lembra que não se pode ignorar os problemas “estruturais” que afetam 

as escolas públicas há anos: falta de material didático, de estrutura física adequada, de 

professores e de recursos financeiros. Ele pondera, no entanto, que considera outro fator 

fundamental para o melhor desempenho das escolas privadas: a origem dos estudantes. “As 

escolas privadas são seletivas em relação a seus alunos. Eles são, basicamente, os filhos da 

classe média, que têm condição de oferecer, desde o início da vida, estímulo à leitura, acesso 

à cultura. Isso faz muita diferença” (Ultimo Segundo - Educação, 2010). 

 Segundo Habermas (1975), sobre as recentes versões da ideologia do rendimento, o 

êxito no mercado é substituído pelo êxito profissional, representado pela educação formal. 

Assim, essa ideologia constitui, para as classes privilegiadas, uma legitimação de seus 

privilégios culturais, que sofre uma transformação da herança social em mérito pessoal. 

Enguita diz que “[...] socializar hoje sistematicamente as crianças no individualismo, na 

competição e na falta de solidariedade é preparar o terreno para que amanhã se lhes torne 

difícil erigir outro gênero de relações entre eles” (ENGUITA, 1989, p. 199). 
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Reconhecemos que a escola não é o espaço exclusivo para a formação cidadã, mas, 

sendo um espaço de socialização, é, por natureza, um lugar onde se deve aprender a participar 

da vida pública. Um lugar onde se estabelecem relações com o outro. Segundo Flávio Brayner 

(2008), a escola com ideais republicanos deve promover a integração cidadã de todos ou não 

será republicana. Para isso, ela deve oferecer aos que a frequentam “mínimas condições de se 

tornarem visíveis”. O autor cita algumas “competências republicanas” que devem ser 

proporcionadas pela educação escolar, não como privilégios de alguns, mas para todos, ou 

não seria possível falar em educação para a cidadania. 

 Antes de iniciarmos uma reflexão sobre as referidas competências, é importante 

esclarecermos a concepção de “competência” no discurso educacional hoje. No contexto das 

políticas educacionais formuladas a partir da atual Lei de Diretrizes e Bases (LDB), o 

conceito de competência assume papel central. O interesse crescente do capital pelo 

conhecimento produzido e pela produção científica o faz investir cada vez mais em setores 

como o da educação, não apenas porque ela própria tende a se transformar em mercadoria, 

mas também porque a competição exige a produção de conhecimento científico cada vez mais 

sofisticado. O conhecimento torna-se alvo de disputas acirradas e de investimentos vultuosos, 

bem como de investidas ideológicas que pretendem transformá-lo na chave de sucessos 

pessoais e empresariais.  

Marise Nogueira Ramos (2001) remete ao exame crítico, de caráter teórico e político, 

do conceito de competência e da constituição do que denomina de "pedagogia das 

competências". Tal pedagogia é compatível com o que, segundo os discursos correntes, é 

demandado dos "novos" trabalhadores. Diante desse tipo de proposta, a autora questiona se tal 

pedagogia conduz à autonomização dos sujeitos a ela expostos ou à sua mera adaptação às 

mudanças no trabalho e na vida social. 

Em seu texto, Brayner (2008) esclarece que as competências às quais ele se refere não 

se tratam de competências que têm a ver com uma “mentalidade performática”, pensadas 

como “um conjunto de meios racionais, instrumentais que nos permitam atingir 

indistintamente qualquer objetivo” e, nem tão pouco, possam ser apropriadas por sujeitos 

isolados, pois só fazem sentido na relação com o outro (BRAYNER, 2008). Assim, 

percebemos que as competências cidadãs, defendidas pelo autor, em nada têm de recorrente à 

“pedagogia das competências” que, contrária à base democrática, fortalecem a 

competitividade entre os sujeitos e a soberania de uns sobre outros. 
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A primeira competência citada por Brayner é a competência argumentativa e, parece-

nos que ela é colocada como uma competência central, estando atrelada a outras para que 

possa de fato acontecer. Através da palavra argumentada, no espaço público, o seu usuário se 

fará visível, fazendo uso da possibilidade “sempre aberta e renovada do encontro de 

alteridades”. Ele traz, muito evidente, a ideia que Arendt tem sobre cidadania: a construção do 

cidadão enquanto membro da esfera pública depende, dentre outras coisas, da capacidade que 

o indivíduo tem de posicionar-se, assumindo, assim, responsabilidades sobre os 

acontecimentos do seu mundo. No espaço público, espaço do aparecimento, da relação entre 

os iguais e da liberdade, busca-se o bem comum.  

O historiador segue com a competência proposicional e a competência decisória. De 

fato, estão todas imbricadas, não podemos propor se não argumentarmos e só podemos 

decidir se avaliarmos os argumentos propostos. Seria tudo mais simples de a escola oferecer e 

de o aluno desenvolver se não houvesse uma condição: a reflexão a partir dos interesses 

comuns, sem levar em conta o interesse privado. E isso, definitivamente, não é simples! 

Ao refletirmos questões sobre cidadania em encontros com alunos do 9º ano da Escola 

A, levantamos algumas questões e ouvimos declarações como: “Um negro assusta mais que 

um branco”; “Quando conhecemos pessoas influentes, elas mexem seus pauzinhos para que 

tenhamos mais destaque em meio aos outros, abrindo assim muitas portas”; “Assumindo 

cargo público de prestígio, eu ajudaria meus parentes e amigos”. 

Assim, como explicar porque alunos que estudam nesta instituição há mais de 04 anos, 

instituição de referência no estado e que traz em seu Currículo atividades voltadas para a 

formação cidadã, pensam dessa forma? Refletimos se, de fato, essa formação é eficaz. Essa 

análise não é para julgar um sistema ou uma instituição, mas a questão é a do sentido da ação 

educativa nesse espaço. 

À escola cabe, de direito, formar o cidadão, mas uma cidadania ativa. A preocupação 

não é a de ensinar o indivíduo a defender os seus interesses nem prepará-los para a 

competição do poder. Não cabe à escola iniciar a criança ou o jovem na vida política. Deve, 

sim, dar-lhes a cultura e o gosto pela discussão e assim torná-los aptos a compreender os 

problemas e às políticas pretendidas, e a debater sobre isso. 

Para Canivez (1991) a finalidade da educação é levar as crianças à maturidade de seres 

agentes e, para isso, a escola é uma instituição intermediária entre o privado (família) e a vida 
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pública (política e social), devendo garantir progressivamente essa transição, preservando-as 

dos rigores de uma vida “pública”.  
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3º CAPÍTULO 

 

A ESCOLA COMO ELA É 

__________________________________________________________________________ 

A livre comunicação do pensamento e das opiniões é um dos direitos mais preciosos do homem; todo 
cidadão pode, pois, falar, escrever, imprimir livremente, tendo que responder pelo abuso dessa 

liberdade nos casos previstos pela lei. 

 (Art.11 - DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO) 

 

 

 Neste capítulo, descreveremos sobre a Escola pesquisada “por dentro”. Seu cotidiano, 

seus conflitos, suas relações. A escola foi observada, sistematicamente, por um período de um 

ano e dois meses (março de 2010 a maio de 2011). Focamos nosso olhar cuidadoso e atento 

sobre alguns membros dessa comunidade, foram eles: alunos, professores e pais. De uma 

forma mais indireta, também foram observados profissionais que trabalhavam mais 

diretamente com esses grupos, como coordenadores, diretores e funcionários. Sendo uma 

observação microssocial, registramos sobre os diversos espaços da escola, as atribuições de 

sentidos desses ambientes, as relações interpessoais entre os membros da comunidade escolar, 

os ritos das reuniões pedagógicas e de pais e os eventos festivos e pedagógicos. 

No ano letivo de 2010, a escola contava com 1054 alunos, 75 professores, 09 técnicos 

pedagógicos, 04 diretores, 21 funcionários administrativos e 30 funcionários de serviços 

gerais. A escola atende a alunos a partir dos dois anos de idade até os dezessete, distribuídos 

na Educação Infantil (Maternal, Níveis 1, 2, e 3), Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e Ensino 

Médio (1º, 2º e 3º anos). Funciona nos turnos da manhã e da tarde.  

Localiza-se em um bairro de classe média da cidade do Recife e tem 31 anos de 

atividades. É composta por um prédio principal e de dois prédios anexos na mesma rua. Fica 

próxima a uma comunidade carente, o que deixava alguns pais de alunos preocupados. Para 

manter uma “boa” relação com a comunidade vizinha, possuía um segurança que ficava 

próximo à portaria da escola. Mesmo assim, vez ou outra, alguns carros de pais e funcionários 

da escola apareciam arranhados. 

 As mensalidades da escola, no ano letivo de 2010 foram de R$ 642,46; R$ 716,60 e 

R$ 1.114,18, para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, respectivamente. 

Os pais dos alunos são de classe econômica média alta. A escola é dirigida por quatro sócios, 
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três deles fundadores. Cada um exerce uma função específica dentro da escola. O corpo 

docente é integrado por professores com formação acadêmica em níveis de graduação, 

especialização, mestrado e doutorado.  

A Escola desenvolve o seu projeto de educação com focos em resultados. De acordo 

com a sua Proposta Pedagógica, suas estratégias se desenvolvem “com vistas à eficácia e à 

efetividade por meio de práticas pedagógicas comprometidas com as aprendizagens dos 

alunos, a consolidação do capital humano e a criação de um clima de trabalho saudável e 

propício à obtenção de elevados índices de desempenho”. 

 

3.1 O Colégio 

 

 O colégio apresenta instalações físicas de boa qualidade. São instalações específicas 

para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. É uma escola considerada de 

médio porte, um atributo que atende bem ao seu público específico, pois os pais fazem 

questão que seus filhos sejam reconhecidos pelo nome por todos que fazem a escola e de 

tenham um atendimento personalizado (um dos critérios de escolha dos pais por essa escola). 

No Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano - são duas turmas de cada série, totalizando 

oito turmas de 40 alunos. As salas são climatizadas, possuem 40 carteiras escolares, um birô 

para o professor, dois quadros grandes de avisos e um quadro branco. Há recurso multimídia 

em cada sala de aula (notebook, data show e caixa de som) já instalados e prontos para serem 

utilizados.  

 A limpeza e a preservação dos materiais são impecáveis, sendo logo substituídos 

quando necessário. Há coletores de lixo por toda a escola, estimulando a coleta seletiva dos 

materiais (papel, alumínio e vidro), um coletor específico para pilhas e baterias na entrada da 

escola e um recipiente para coleta de óleo vegetal usado. Nas salas de aula há duas lixeiras, 

sendo uma específica para papel. Observamos, no entanto, que poucos alunos faziam uso 

correto dos coletores dentro ou fora das salas de aula e que, apesar das campanhas, a coleta 

seletiva era pouco utilizada. 

 A escola possui pátio, duas quadras poliesportivas, centro esportivo para a prática de 

diversos esportes, laboratório de informática, laboratório de ciências, laboratório de 

matemática, biblioteca, sala de leitura, auditório com recursos multimídia, parque infantil e 
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horta. A cantina é terceirizada, estilo fastfood, apesar de a escola defender uma alimentação 

saudável para os alunos. Alguns alunos permanecem na escola para atividades no outro turno 

e solicitam solicitar a compra de almoço na cantina. 

Na calçada da escola, há estacionamento para carros, cerca de doze carros, sendo 

quatro reservados para a direção da escola e um para deficiente físico. Na calçada da escola há 

muito lixo depositado por moradores da comunidade vizinha. Esse é um problema que a 

escola vem tentando resolver junto aos órgãos públicos competentes, apesar de realizar um 

trabalho de responsabilidade social junto à comunidade (atender crianças da comunidade para 

atividades recreativas e pedagógicas dois dias na semana, no turno da noite).  

 Todos os materiais que compõem a escola são de boa qualidade, deixando a escola 

com aspectos “bonito e elegante”. Na prática da Escola, destacamos o processo de construção 

da excelência acadêmica, iniciado no processo de seleção dos alunos novos que chegam à 

escola. Os alunos realizam provas de Língua Portuguesa e Matemática e, como a demanda de 

alunos é bem maior que a oferta de vagas, só candidatos com desempenhos satisfatórios e 

excelentes são admitidos à matrícula. Ao realizarem a matrícula dos seus filhos, os pais 

preenchem um questionário socioeducacional para caracterizar o perfil da clientela (nível de 

instrução, renda da família e o motivo da escolha da escola). 

 Outro aspecto que destacamos na escola é a Associação de Pais. Referida Associação, 

que possui estatuto próprio registrado em cartório, tem a finalidade de sistematizar o diálogo 

entre a escola e os pais. Com eleições de dois em dois anos, a coordenadoria se reveza entre 

os pais dos diversos segmentos da escola. Há uma verba destinada à associação, paga pelos 

pais duas vezes ao ano. Com esse recurso, são promovidas atividades esportivas, de lazer e 

palestras para os pais em parceria com a escola. Os pais que representam a Associação têm 

telefones e endereços eletrônicos disponibilizados para a comunidade e promovem reuniões 

junto à direção e à coordenação da escola para saber dos eventos e relatarem as críticas e 

sugestões sobre a escola que chegam até eles. Quando os pais defendem algum pleito maior 

em relação à escola, o fazem através da Associação. Assim, suas solicitações e reclamações se 

tornam legitimadas.  

 Outro destaque da escola é o trabalho que desenvolve em relação à sustentabilidade. 

Em 2010, foi criada uma “Brigada da Sustentabilidade” com alunos do Ensino Fundamental e 

Médio. À frente do projeto, um diretor e um professor de geografia, denominado de “Gerente 
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da Sustentabilidade”. O grupo, composto por 30 alunos, tem reunião mensal para estudos e 

criação de metas sustentáveis para a escola. 

 A escola realiza um projeto de responsabilidade social conhecido como “Pastoral”. É 

importante destacar que o colégio não professa nenhuma religião, recebendo, por isso, um 

grande número de alunos judeus. O nome Pastoral vem da liderança, que é exercida também 

por um professor que realiza o trabalho de Catequese na escola, que é opcional para os alunos. 

Nesse projeto, são atendidas cerca de 150 crianças da comunidade carente vizinha. As 

atividades desenvolvidas são: preparação para o ENEM, cursos técnicos, dança, futebol, judô 

e recreação. Os monitores são alunos, pais e funcionários voluntários. Segundo a Escola, “A 

educação para a cidadania é uma vertente da proposta educacional da escola. Práticas de 

solidariedade são a alternativa para a cidadania”. 

 Apesar de não ser uma escola religiosa, percebemos a presença de símbolos e ritos 

religiosos em vários eventos e momentos do cotidiano escolar. Há crucifixo no corredor 

principal da escola, há uma imagem de Nossa Senhora de Fátima em outro corredor e 

atividades religiosas opcionais para os alunos, como Catequese (para alunos do 6º ano do 

Ensino Fundamental) e preparação para a Crisma (para alunos do 1º ano do Ensino Médio). 

Durante o período da Páscoa, no ano de 2010, foram desenvolvidas diversas atividades com 

os alunos e os professores. Os alunos eram avisados para ficarem à vontade durante essas 

atividades, com participação opcional. Os alunos judeus não participaram e alguns que se 

disseram ateus também não. 

 Durante o período que estivemos lá, às sextas-feiras o professor responsável pelo 

trabalho de ação pastoral da escola falava com os alunos durante o momento que se chama de 

“concentração”, momento utilizado para os avisos gerais durante a semana, com a presença de 

todos os alunos sentados no chão da quadra. Em sua fala, abordava temas sobre “cidadania”, 

ética e religião. Chegava a rezar em algumas ocasiões. 

 

3.2 Os alunos  

  

Durante a coleta de dados, no segmento pesquisado, Ensino Fundamental séries finais, 

eram 327 (trezentos e vinte e sete) alunos matriculados no turno da manhã. Alunos bem 

cuidados e de boa aparência, no que se refere à apresentação pessoal. Usavam uniforme 
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escolar – camisa do colégio, calça jeans e tênis – que é de uso obrigatório. Observamos que a 

maioria utilizava calça jeans e tênis de marcas reconhecidas como “caras”. 

Chegavam ao colégio de carro com familiares ou com motoristas particulares. Os 

carros, em sua maioria, não eram populares. Quando os alunos chegavam ao colégio, se 

dirigiam à quadra, lugar onde aguardavam o horário do início das aulas e onde recebiam os 

avisos gerais do dia. Apesar de passarem pelo porteiro e por dois coordenadores que, na 

maioria das vezes os recebiam na entrada, poucos alunos cumprimentavam os referidos 

funcionários, passando por eles sem o cumprimento habitual de “bom dia”. O mesmo ocorria 

em sala de aula, segundo relato de professores. 

No colégio havia apenas quatro alunos negros e, curiosamente, todos filhos de 

professores ou funcionários do colégio. Havia dois alunos deficientes – deficiência física - 

que circulavam com autonomia dentro da escola. É importante ressaltar que há na escola 

elevador para o uso de pessoas que têm necessidade, o que favorece a autonomia desses 

alunos. A mãe de um deles exigiu que a escola cumprisse a Lei da Acessibilidade12 e, a partir 

dessa exigência, a escola providenciou banheiro e estacionamento exclusivos para deficientes.  

Apesar de serem aparentemente respeitados dentro da escola, presenciamos um 

momento no qual um desses alunos deficiente físico sofreu discriminação explícita por parte 

de colegas e pais. Em uma excursão pedagógica organizada para a série, o aluno não 

conseguiu se encaixar no quarto de nenhum colega, pois teriam que dormir em quarto triplo 

no hotel da cidade visitada. Inclusive, a mãe de outro aluno telefonou para a coordenadora 

dizendo que não aceitava que o filho dividisse o quarto com o colega deficiente. A questão foi 

resolvida encaixando referido aluno no quarto dos professores acompanhantes da excursão. 

Percebemos grande formação de grupos fechados entre os alunos e uma grande 

dificuldade de alunos novos se fazerem aceitar nesses grupos. Para isso, eles precisavam 

atender a certas características que, dependendo do perfil do grupo, podia ser: estudiosos, 

descolados, “patricinhas e mauricinhos”13, etc. Os que não eram aceitos nesses grupos 

específicos, ficavam junto com outros que também nunca foram aceitos e, assim, formavam 

outro grupo dentro da sala: os sem destaques. Segundo relato da Orientadora Educacional do 

Ensino Fundamental, havia sempre um grupo em cada sala formado por alunos que 

“sobravam”, pois nunca eram convidados a participar das atividades coletivas.  
                                                
12   Lei nº 5296/2004 – Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade. 
13  Apesar de serem pejorativos, os termos mauricinho e patricinha designam pessoas que possuem um elevado 

nível social e se preocupam com a aparência. Mauricinhos e patricinhas tendem a ter personalidade sociável e 
altruísta, visando sempre agradar ao próximo pela personalidade ou pela aparência. 
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Em função “das sobras”, os professores passaram a formar grupos de trabalho por 

meio de sorteios, o que não agradou a maioria dos alunos. Essa determinação passou, 

inclusive, a ser anunciada durante as reuniões de Pais e Mestres e muitos pais também se 

mostraram contra a medida adotada pela escola, alegando que gostariam que os seus filhos 

fizessem trabalhos junto aos alunos que eles têm mais afinidades. É importante ressaltar que 

os pais pareciam compor grupos dentro da escola, assim como os seus filhos. 

Outra característica dos alunos dessa escola era a pouca tolerância em relação às 

normas. As normas existiam para os outros, apenas. Sobre um passeio que houve com os 

alunos do 7º ano, estava escrito na comunicação enviada às famílias que a taxa a ser paga só 

poderia ser aceita até o dia X. Quando a coordenação informou que não receberia mais 

inscrição no dia seguinte, um grupo de alunos saiu da sala e foi ligar de seus celulares para os 

seus pais (era proibido o uso de aparelhos eletrônicos em sala de aula). Alguns pais ligaram 

para a coordenação questionando a mesma porque não poderiam mais fazer a inscrição no dia 

seguinte. Foi explicado que a reserva do ônibus seria feita naquele dia e de acordo com a 

quantidade de alunos inscritos até então. Uma mãe logo disse: “Meu filho vai de qualquer 

jeito. Ele irá com o meu motorista que seguirá o ônibus”. Outra lembrou: “Pago essa escola 

todo dia 29, sem atraso.” 

Por serem alunos oriundos de uma classe média alta, tinha, em sua maioria, acesso à 

cultura de prestígio na sociedade. Muitos dominavam o idioma inglês com fluência e já 

realizaram viagens ao exterior. Por conta da facilidade de acesso à informação, possuíam uma 

boa cultura geral, o que fazia com que os professores aprofundassem questões histórico-

sociais em suas aulas. Sobre isso, o professor da disciplina de História do 9º ano relatou: 

“Preciso entrar em um curso de Inglês, pois quando preciso falar sobre algum fato com nome 

em inglês e pronuncio de forma errada, eles percebem e me corrigem. É horrível para a minha 

imagem!”. 

A indisciplina dos alunos vista pelos professores era basicamente em relação às 

conversas durante as aulas. Os professores reclamavam muito do barulho e da falta de atenção 

dos mesmos. No início do ano, era elaborado um mapa de sala de aula, determinando onde 

cada aluno deveria sentar. O mapa era pautado em critérios como: alguma necessidade 

específica do aluno e por isso ele era colocado nas primeiras bancas ou alunos que 

conversavam muito com determinados colegas deviam sentar separados um do outro.  
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Apesar de haver rodízio dos lugares pelos alunos que não eram fixos, havia uma 

grande reclamação por parte dos alunos e dos seus pais em relação aos lugares que ocupavam 

na sala. A maioria queria sentar na frente, como forma de garantir uma melhor aprendizagem 

e de controle em relação às conversas paralelas com os colegas. Uma aluna da série 

pesquisada afirmou: “Eu não consigo me controlar lá atrás. Lá eu converso muito e aqui na 

frente eu consigo ficar calada. Não sei explicar o motivo.”  

Após ter sido chamado a atenção por algumas vezes e, mesmo assim o aluno 

continuasse conversando e com isso “atrapalhando” a aula, o mesmo era retirado de sala de 

aula e encaminhado ao coordenador de disciplina que fazia registro em sua agenda 

comunicando o ocorrido aos pais. Caso o fato se repetisse, os pais eram chamados à escola 

pela coordenação. Alguns pais compareciam e apoiavam a conduta da escola, prometendo 

tomar alguma atitude em relação às condutas dos filhos. Outros não compareciam ou, ao 

comparecerem, demonstravam que não achavam nada demais o filho conversar durante as 

aulas. 

Conversando com os alunos sobre a conduta de alguns professores, todos alegaram 

que conversavam mais nas aulas daqueles professores que não tinha “moral” com eles. 

Observamos, muito presente nessa escola, a “cidadania da ordem e sua normalização”, 

descrita por Santos (2009) que diz que em uma sociedade hierarquizada a questão da pureza e 

da impureza estará sempre presente. Assim, o caos precisa ser banido, a impureza se encontra 

nos alunos e a pureza será de responsabilidade das figuras de autoridade da escola. 

É preciso colocar ordem na escola e essa questão passa a ser de responsabilidade da 

escola (diretor, coordenador, professor) e não da coletividade. Assim, os alunos e seus pais 

passam a ser coadjuvantes nesse aspecto. Sala indisciplinada, culpa do professor que não 

coloca ordem. Perguntamos aos alunos do 9º ano qual o professor que eles mais admiravam e 

a maioria apontou um determinado professor porque ele tinha “moral” na turma, ninguém 

bagunçava na aula dele. O silêncio reinava.  

Ainda em um encontro com uma turma do 9º ano, perguntamos sobre o que era ser um 

bom aluno e surgiram respostas como: “ser disciplinado”; “fazer as tarefas”; “não bagunçar”; 

“não conversar na hora da aula”; “respeitar o professor.” Nas salas de aula estavam afixados 

cartazes expondo o “contrato didático” feito entre alunos e professores e todos eles (eram 8 

salas no total) traziam basicamente essa mesma referência. Eram discursos que serviam para 
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normatizar as relações, mas sempre de ordem unilateral: a escola manda, os alunos obedecem 

e tudo transcorre de forma calma e pacífica. 

Lembramos, nesse aspecto, a teoria de Piaget sobre o desenvolvimento moral, que 

passa por três fases distintas: anomalia, heteronomia e autonomia. Na moralidade heterônoma, 

os deveres são vistos como externos, impostos coercitivamente e não como obrigações 

elaboradas pela consciência. O Bem é visto como o cumprimento da ordem, o certo é a 

observância da regra que não pode ser transgredida nem relativizada por interpretações 

flexíveis.  

Presenciamos uma reunião entre a professora de Língua Portuguesa e nove alunas do 

9º ano. A questão foi iniciada durante a aula. Uma determinada aluna solicitou sentar na 

frente, pois atrás ela não conseguia prestar atenção às aulas, de um modo geral. No segmento 

do 6º ao 9º ano, os alunos seguem um mapa de sala que indica o lugar específico de cada um. 

O mapa é feito pelos professores com o apoio da orientadora escolar. São considerados 

critérios como: necessidades físicas, cognitivas, emocionais e em relação à conduta 

disciplinar. Diariamente eles fazem rodízio, respeitando a posição e a fila das carteiras. 

Alguns alunos não participam do referido rodízio, pois têm o seu lugar fixo na sala de aula. 

São crianças com dificuldades específicas (visão, audição, TDAH). Para garantirem esse 

direito, trazem atestado médico ou declaração de especialista solicitando que fiquem sempre 

perto do quadro e do professor. 

Referida aluna afirmou ser prejudicada por nunca ter a possibilidade de sentar na 

frente por causa dos alunos “doentes”. Assim, foi iniciada uma discussão na aula e a 

professora precisou parar de realizar o exercício que estava sendo estudado para conversar 

sobre a questão. Quando achou que poderia ajudar a aluna em seu pleito, que segundo ela é 

solicitado desde o início do ano letivo, a professora viu-se em uma situação ainda mais difícil 

junto aos demais alunos. Os que não eram beneficiados pelos lugares fixos, mas que também 

nunca haviam solicitado sentar na frente começaram a dizer que se a aluna fosse para frente 

eles também gostariam de ir, alegando que ela não era “doente” e, por isso, não tinha que ser 

atendida. 

Em difícil situação, a professora imediatamente solicitou a ajuda da orientadora 

escolar, psicóloga. Após uma grande discussão na sala, duas alunas saíram chorando e 

imediatamente ligaram para as suas mães por meio de seus celulares. A mãe de uma delas 

ligou para a coordenadora do segmento e exigiu uma atitude, pois sua filha estava sendo 
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humilhada na sala de aula pelos colegas. Em seguida, a mãe da outra aluna, médica, chegou 

ao colégio, mas havia cancelado o atendimento de dois pacientes para vir em socorro da filha 

que se queixava de ter sido chamada de “doente”, já que ela fazia parte do grupo privilegiado 

que ocupava os lugares fixos da sala de aula. 

A professora, que já havia acabado a sua aula e o seu expediente na Escola A, se 

dispôs a tratar da questão juntamente com a psicóloga em outro espaço da escola. Realizaram 

uma reunião com nove alunas que se envolveram mais diretamente nas discussões da sala. 

Observamos que, durante o encontro, havia muita resistência por parte das alunas de 

entenderem que a professora não quis conceder privilégio à aluna que fez o pedido, mas 

queria poder atendê-la por ser um pedido que ela fazia insistentemente há muitos meses e 

nenhum outro aluno havia solicitado isso antes. Em determinado momento da conversa, uma 

aluna bateu firma na mesa e disse à professora: “Faça o que quiser, tudo vai se dar um jeitinho 

mesmo.” 

Percebemos, pelas palavras dessa aluna, que alguns alunos acreditam que há 

privilégios e “jeitinhos” dentro da escola, como se alguns alunos fossem mais importantes que 

outros. Observando diversas situações, poderíamos dizer que a aluna que bateu na mesa 

estava dizendo que quando os pais tomam à frente, a escola recua, atendendo às suas 

“solicitações”. Quanto mais exigente os pais forem, mais esse aluno será “cuidado”. 

 Sobre essa questão, observamos na fala dos professores que a presença de determinados 

pais na escola – geralmente aquele que vai para reclamar – fazia com que eles fossem mais 

“cuidadosos” com os seus filhos, mas, ao mesmo tempo, os afastavam afetivamente deles. 

Sentimos, de fato, que havia uma espécie de temor quanto à fala do pai dentro da escola. 

 Presenciamos três suspensões de alunos durante o período da observação. O primeiro 

caso foi de um aluno do 8º ano, por ter avançado e arranhado o colega de sala por sempre ser 

humilhado por ele e ter achado que mais uma vez ele tinha escondido seu material escolar 

(estojo). Sem nenhum diálogo, partiu para cima do colega e o arranhou nos dois braços ao 

ponto de sangrar. Suspenso por um dia. O segundo caso foi de uma menina do 7º ano que 

tropeçou nas pernas de um colega e achou que ele tinha feito de propósito. O arranhou no 

pescoço. Inclusive a suspensão foi pensada por analogia ao primeiro caso. Suspensa por um 

dia. E o último caso foi de um aluno que foi usar o elevador (só permitido para alunos 

impossibilitados de subir escadas) e o ascensorista o questionou. Ele, sentindo-se ofendido 

com o questionamento do funcionário, o mandou “se fuder”. Suspenso por um dia. 
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 Observamos que a suspensão era aplicada com muita cautela pela escola, até porque 

questionavam a sua funcionalidade. Nos casos descritos, foram duas ações que couberam 

suspensão pelas normas da escola: agressão física e desacato ao professor ou ao funcionário. 

Os pais foram informados pela coordenação por telefone sobre o ocorrido. Todos entenderam 

e aceitaram a punição dos filhos, até porque estavam previstas nas Diretrizes Básicas da 

escola.  

 Todos os alunos possuíam uma agenda diária cheia de atividades extraescolares, como: 

esporte, aula particular, terapia, inglês, francês, música, etc.; essas atividades chegavam a 

dificultar a realização dos trabalhos solicitados pelos professores, principalmente trabalhos 

em equipe, pois dificilmente havia disponibilidades de tempo entre os integrantes do grupo 

em dias e horários que pudessem ser conciliados. Esse detalhe causava sérios problemas entre 

os alunos e suas famílias. Assim, chegavam muitas queixas na Coordenação do curso sobre as 

dificuldades e conflitos dos alunos para a realização dessas atividades. A Orientadora 

Educacional tinha como uma das suas atribuições mediar os conflitos dos grupos de trabalho. 

 Como as turmas seguem ano a ano com poucas mudanças de alunos, apenas com a 

chegada de uns poucos alunos novos (média de três alunos novos por ano em cada turma) e a 

saída de dois a três por motivo de reprovação ou mudança de escola, os colegas de turma 

mostravam-se de grande cumplicidade uns com os outros. 

 

3.3 Os professores 

 

 Eram 73 professores no total, mas especificamos o nosso olhar para o grupo de 

professores do Ensino Fundamental – anos finais. Eram dezenove professores nesse 

segmento. Todos com graduação específica para o ensino de sua disciplina: 01 professor com 

licenciatura em Artes Plásticas; 02 professores com licenciatura em Biologia; 01 professor 

com licenciatura em Desenho; 02 professores com licenciatura em Educação Física; 01 

professor com bacharelado em Engenharia Química; 01 professor com bacharelado em 

Filosofia; 02 professores com licenciatura em Geografia; 02 professores com licenciatura em 

História; 03 professores com licenciatura em Letras; 02 professores com licenciatura em 

Matemática. 

 Desse grupo, apenas 01 professor não possuía pós-graduação: 15 professores com 

especialização; 01 professor com especialização e mestrado; 01 professor com especialização 
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e mestrando; 01 professor com mestrado e cursando doutorado. Apenas 04 professores não 

trabalhavam em outra instituição de ensino. 04 trabalhavam em escolas públicas e 11 

trabalhavam em outras escolas privadas. 

 Esse grupo, especificamente, utilizava uma bata tipo “jaleco” para dar aulas. Segundo 

relato, a escola, no início do ano fornece duas batas para cada professor e o uso foi iniciado a 

partir de uma sugestão de uma mãe à direção, que achava que os professores tinham que se 

apresentar mais bem vestidos. Percebemos, através das conversas informais, que os mesmos 

não gostavam da referida vestimenta e até faziam brincadeira sobre o seu uso, como: “Minha 

mãe sempre quis ter um filho médico”. “Pareço um açougueiro com essa bata branca”. “Que 

calor, preciso mesmo colocar a bata?”. Durante os eventos da escola, a primeira pergunta que 

faziam era se seria necessário o uso da bata. 

 Há uma sala de professores na qual cada um possui um “escaninho” para guardar 

material de aulas. É uma sala pequena, com: uma mesa grande, cadeiras, armário, geladeira, 

dois computadores e um gelágua. Na hora do intervalo (20 minutos) percebemos que a sala 

ficava apertada para comportar todos os professores. Nesse momento, havia café, água e 

biscoitos doces e salgados para eles. Alguns professores levavam lanche para o grupo todo, 

como bolo, queijo e pão.  

 A sala dos professores fica ao lado da sala de Coordenação. Referida sala é pequena, 

reservada para atendimento aos alunos, aos pais e aos professores. Nos intervalos de recreio a 

coordenadora procurava participar do lanche com os professores. Nessa hora, conversavam a 

respeito de questões sobre a escola, sobre alunos ou assuntos diversos. É o lugar de “refúgio” 

dos professores, lá de tudo se falava. Havia desabafos, trocas de experiências, histórias sobre 

a vida de cada um e, comumente, um lugar onde se falava de alunos, pais e sobre a própria 

escola. 

 O corpo docente do Ensino Fundamental, anos finais, era dividido em dois grupos: 

professores dos 6º e 7º anos e professores dos 8º e 9º anos. Havia um clima de harmonia entre 

eles e não percebemos, aparentemente, nenhum tipo de competitividade no grupo. 

Percebemos, sim, competitividade entre os diversos segmentos, pois cada um tinha um 

Coordenador Pedagógico específico e desenvolviam atividades diferentes e comuns a toda à 

escola. Assim, sempre geravam especulações sobre em qual segmento a atividade foi melhor 

desenvolvida. 
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 Estivemos presentes na época de campanha salarial da categoria. Durante todo o 

período, não houve qualquer envolvimento por parte dos professores da escola em relação às 

discussões propostas pelo SINPRO – Sindicato dos Professores – PE. Foram registradas duas 

visitas de pessoas do sindicato para conversar com os professores no horário do recreio. Nas 

duas vezes a pessoa foi bem recebida pela escola e encaminhada para a sala dos professores. 

No dia da Assembleia Geral, dos nove professores que compareceram ao trabalho, apenas 

quatro foram à referida assembleia. Os que foram trabalharam até as 9h da manha e depois 

seguiram para a sede do sindicado. Nessa assembléia foi deflagrada a greve dos professores 

da rede particular de ensino, mas todos os professores foram dar aulas no dia seguinte e não 

houve qualquer tipo de comentário sobre o assunto. É importante ressaltarmos que os 

professores foram avisados com antecedência que, em caso de greve, a escola funcionaria 

“normalmente”. 

 Em conversa informal com alguns professores, abordamos sobre o salário dos mesmos e 

constatamos que todos estavam insatisfeitos. Questionamos sobre a não mobilização do grupo 

diante da greve da categoria deflagrada no dia anterior e ficou claro nas expressões e no 

silêncio de alguns que ali não havia espaço para isso, pois a decisão seria individual e não 

coletiva; isso poderia prejudicar os que aderissem à greve.  

 De acordo com a filosofia da escola, o diálogo deve ser a base da relação entre os pares 

pedagógicos, mas nem sempre ele era exercido. É uma escola que preza pela disciplina e, para 

alguns professores, disciplina significa uma sala organizada e silenciosa. Este mesmo silêncio 

era visto nas relações entre os professores e os seus coordenadores e diretores. Poucos 

questionavam sobre as condições de trabalho ou salário, apesar das lamentações nas salas dos 

professores durante o intervalo das aulas sobre a demanda de trabalho. 

 Diante da posição do grupo, lembramos do pensamento de Nikolas Rose (1999) que diz 

sobre os educadores que “O novo cidadão é obrigado a envolver-se num trabalho incessante 

de formação e re-formação, de aquisição e reaquisição de competências, de aumento das 

certificações e de preparação para uma vida de procura permanente de um emprego: a vida 

está a tornar-se uma capitalização contínua do self” (p. 161).  Definitivamente, observamos 

que o grupo não estava disposto a correr o risco de ter que buscar um novo emprego. 

Lembramos que em uma escola democrática não pode faltar o comum acordo entre os 

diferentes membros da comunidade escolar, através, justamente, da participação ativa na 

construção de propostas e alternativas.  
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 Os professores, de um modo geral, sentem-se pressionados pela “força” que a família 

exerce dentro da escola. As famílias, por sua vez, faziam questão de aprensertarem-se como 

cliente que paga um produto caro e quer ser bem atendido em todas as suas vontades. Uma 

face que conhecemos bem desse grupo social que sempre mostra o lugar que ocupa na 

sociedade. 

 Citamos, aqui, a fala de um professor que trabalha na instituição há  mais de 20 anos. 

Professor de Língua Portuguesa e que possui grande prestígio por seu trabalho junto aos 

alunos e famílias:  

Sou professor há 22 anos e em minha vida profissional encontrei algumas pedras no 
meio do caminho. Desprezando os entraves inerentes ao ofício de professor, deparei-
me com duas situações que me deixaram indignado por dois motivos: primeiro por 
me encontrar inserido em um ambiente de pessoas ditas esclarecidas; segundo por 
estar num ambiente em que a palavra comunidade é de uso frequente, supondo-se 
aqui o princípio do bem comum, da equidade, da garantia de direitos, do respeito, 
principalmente. Mesmo sendo branco, nas ocasiões ocorridas, considero-me vítima 
de preconceito (J. R. M. – Professor de Língua Portuguesa da Escola A). 

 

O referido professor, em seu desabafo, deixa claro que a vivência na escola não é tão 

simples e que há situações que podem deixar professores indignados e sentindo-se 

desrespeitados. Depoimentos parecidos podem ser ouvidos pela maioria dos professores da 

instituição. Alguns declararam que se sentem tratados como “empregados” dos alunos e que 

as famílias endossam essa ideia, pois sempre fazem questão de ressaltar a conhecida frase 

“Você sabe com quem está falando?”. 

Segundo um relato de um professor negro (há apenas dois na escola), no ato da sua 

entrevista de admissão foi expressado ao mesmo que ele poderia sentir dificuldades em se 

impor enquanto profissional para os grupos de alunos e pais. O mesmo respondeu que ele iria 

se impor através da sua competência. Referido professor leciona na escola há oito anos e 

nunca se sentiu discriminado, segundo ele. Percebemos, no entanto, que o mesmo fazia 

questão de ir muito bem vestido ao trabalho, utilizando roupas de “marcas”, assim como os 

seus alunos e diferente de seus colegas de trabalho. Uma forma indireta de se impor(!)? 

A cultura escravocrata permeia, ainda, nossas relações no espaço público, espaço que 

deveria ser de voz e ação de todos os cidadãos. A discriminação se amplia quando se trata de 

enfrentar diferenças raciais e culturais: mesmo constituindo parcela relevante da população 
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brasileira, poucos negros frequentaram universidade14. Assim, concluímos que poucos 

chegaram a ocupar cargos acadêmicos.  

 

3.4 As Famílias 

 

Observando o comportamento de alguns familiares dos alunos, passamos a entender 

algumas atitudes apresentadas pelos jovens nesse espaço escolar. De acordo com um 

questionário sócio-econômico respondido pela família no ato de matrícula, a maioria faz parte 

de uma elite econômica e social. Aqui, utilizamos o conceito de Charles Mills (1956) sobre 

elite, que representa grupos localizados em camadas hierárquicas superiores da sociedade 

(política e econômica). Todos os pais responsáveis possuem renda acima de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), exceto os funcionários e professores da escola que mantêm seus filhos 

matriculados através de bolsas de estudo por ser um direito conquistado por suas categorias 

através dos Sindicatos dos Professores de Pernambuco (SINPRO – PE) e Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação em Pernambuco (SINTEPE). 

Uma grande dificuldade enfrentada por essa escola, hoje, é o espaço invadido pelos 

pais ao limite estabelecido na relação escola/família. Em diversas situações, os pais queriam 

interferir ou ditar regras para a escola dos seus filhos. Questionavam sobre metodologia, 

avaliação, currículo e sobre as normas institucionais. Mesmo não sendo da área educacional, 

mostravam-se como especialistas nas diversas áreas do currículo, inclusive realizando críticas 

aos livros didáticos adotados para algumas disciplinas pelos professores. 

A relação entre os pais e a escola era tensa. Comprovamos isso nas reuniões de pais 

realizadas no início do ano letivo e em encontros entre pais e coordenação pedagógica. 

Quando insatisfeitos com alguma coisa, entravam em contato com a coordenação do curso ou 

diretamente com a direção da escola. Mesmo os professores tendo horários disponíveis para 

atendimento às famílias (horário agendado pela coordenação), alguns pais preferiam procurar 

logo uma instância maior, desconsiderando a fala do professor. Eram reclamações de diversas 

ordens. No ano de 2010, a escola chegou a receber uma carta anônima, enviada pelos Correios 

à direção e à coordenação da escola, relatando críticas aos trabalhos dos professores do 

Ensino Fundamental, anos finais. 
                                                
14  Em 1999, a taxa de analfabetismo das pessoas com 15 anos de idade ou mais era de 8,3% para brancos e de 

21% para pretos e a média de anos de estudo das pessoas com 10 anos de idade ou mais é de quase 6 anos 
para os brancos e cerca de 3 anos e meio para pretos (Síntese de Indicadores - 2000, editada pelo IBGE). 
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A escola possui uma Associação de Pais atuante. Como referida associação possui 

verba própria, através de pagamento de percentual na matrícula do aluno, promove atividades 

esportivas e atividades educativas em parceria com a escola. Representam a associação quatro 

pais eleitos pelo voto direto pelos demais pais da escola. A eleição se dá a cada dois anos.  

As palestras promovidas pela associação, em parceria com a escola, tinham pouca 

repercussão junto aos pais. Apesar de serem escolhidos temas relevantes e contratados bons 

profissionais para proferi-las, a presença dos pais ao evento educativo era de menos de 5%. Já 

as atividades esportivas (vôlei e academia) eram bem aceitas, contando com uma boa 

representação de pais. Em uma escala de valores, poderíamos afirmar que o lazer, para esse 

grupo, mostrava-se como prioridade. 

Observamos atitudes antiéticas, agressivas e desrespeitosas de muitos pais em relação 

aos profissionais da escola, o que nos levou a pensar sobre o exemplo que alguns alunos 

observavam como referência familiar. Em todas as situações de conflito, os pais procuravam 

deixar muito claro que estavam pagando caro pela educação dos seus filhos e esperavam que a 

escola se curvasse aos seus desejos. Um dos grandes trunfos que tinham nas mãos eram as 

mensalidades pagas em dia, o que faziam questão de ressaltar. E, realmente, a inadimplência 

na escola era de menos de 1%. A direção da escola atribui esse fator à boa administração do 

setor de cobrança e a renda alta dos pais (clientes?). 

Abaixo, parte de cartas enviadas à Coordenação do Curso do Ensino Fundamental por 

pais que questionaram algumas ações da escola pesquisada:  

Sobre um aluno que foi impedido de assistir à 1ª aula porque chegou após o horário 

determinado (norma da escola, inclusive impressa na agenda escolar de todos os alunos): 

Coordenadora, deixei meu filho na porta da escola às 7h30 após enfrentar trânsito 
devido a uma batida entre carro de polícia e outro veículo. Também não cheguei na 
hora ao meu trabalho. Intercorrências acontecem! Quem vai repor a aula que meu 
filho perdeu e que já foi paga?  (Mãe de aluno de 6º ano). 15 

 

 Sobre pais que se mostraram insatisfeitos com o excessivo barulho em sala de aula, 

segundo relato de seu filho: 

Como família (nome da instituição) desde 2004 e, estando adimplente todos esses 
anos, uma vez que temos a obrigação de mantermos em dia os compromissos 
assumidos com o colégio, é que optamos por expressar nossas queixas de modo 
formal, objetivando registrar tanto os nossos sentimentos, quanto a nossa provável 

                                                
15 Transcrição realizada ipsis litteris de carta enviada à Coordenação do Curso na Agenda do aluno em 08 de 
junho de 2010. 
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atitude de retirada de nossos filhos da escola no próximo ano. (Pais de aluno do 9º 
ano).16 

 

 Sobre solicitação de revisão das normas da escola, uma vez que os pais afirmaram que 

a escola não estava sendo punitiva em relação aos casos de indisciplina em sala de aula e, 

assim, a filha estava sendo prejudicada em seus estudos pelas brincadeiras dos colegas: 

 

O Colégio (nome da instituição) não tem a mensalidade barata. Tão pouco pedimos 
qualquer tipo de desconto durante esses anos, mas, assim como cumprimos com 
assiduidade o nosso compromisso, solicitamos que essas questões sejam revistas e 
que providências efetivas sejam tomadas”. (Pais de alunos do 9º ano).17 

 

Ficam evidentes, em todos os textos destacados, que os pais deixavam sempre muito 

claro que pagavam pelos serviços da escola e que, por isso, podiam fazer exigências, 

procedentes ou não. Também observamos que, de alguma forma, intimidavam a instituição, 

sob pena de retirarem os seus filhos, caso ela não atendesse às suas “solicitações”.  

Em outra ocasião, a mãe de um aluno, através de e-mail à Direção e ao professores, 

demonstrou sua revolta pela nota recebida por seu filho em um trabalho de grupo: 

Venho, por meio desta, manifestar a minha indignação com a nota atribuída ao meu 
filho XXXX. [...] O motivo que me faz escrever diz respeito à nota atribuída ao seu 
trabalho e desempenho na Mostra de Conhecimento. Sinceramente, acredito ter sido 
um enorme equívoco, visto que acompanhei pessoalmente todo o empreendimento 
do aluno tanto em pesquisas bem como no dia da apresentação do projeto. Diante 
disso, não posso entender como XXXX recebe uma nota 8,5 nessa ocasião. Além do 
mais, fico surpresa como alunos que notoriamente tiveram desempenho 
insatisfatório e/ou comprometido no decorrer da apresentação e do próprio projeto 
de pesquisa conseguiram obter notas superiores. Isso é um desrespeito com o aluno! 
[...] Entre outras coisas, quero deixar claro que XXXX não depende dessa nota! Mas 
depende do respeito e do reconhecimento dos que fazem do XXXXX o colégio 
escolhido para a sua formação educacional e cidadã (Mãe de aluno do Ensino 
Fundamental).18 

 

Fica muito evidente, no texto acima, que os pais dessa escola mostravam-se 

competitivos. Como outro aluno “inferior” poderia ter obtido uma nota maior do que a nota 

do seu filho? Em que medida os pais podem saber mais sobre critérios de avaliação 

educacional que os próprios professores, profissionais da educação? 

                                                
15 Transcrição realizada ipsis litteris de carta enviada à Coordenação do Curso em 15 de abril de 2010. 
17 Transcrição realizada ipsis  litteris de carta enviada à Coordenação do Curso em 15 de abril de 2010. 
18 Transcrição realizada ipsis  litteris de carta enviada à Direção em 28 de novembro de 2010. 
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José Murilo de Carvalho (1995) diz que existem cidadanias diferentes no Brasil. 

Dentre elas, destacamos a que ele chama de “cidadãos doutores”. Eles se encontram acima da 

lei. São beneficiados ou privilegiados através do poder econômico ou do prestígio social. 

Como tratar de cidadania democrática na escola que tem, em sua maior parte, alunos que 

gozam de prestígio social e econômico por parte de suas famílias? A escola que atende a esse 

público deve ficar atenta ao desafio de buscar formar futuros cidadãos e não legitimar as 

diferentes cidadanias presentes ainda hoje em nossa sociedade.  

 

3.5 Reuniões 

 

Participamos de diversas reuniões. Foram Reuniões de Pais e Mestres, Reuniões 

Pedagógicas entre coordenadores e professores e Conselhos de Classe. Durante essas 

ocasiões, percebemos o quanto os rituais estão presentes, de diversas formas. 

 

Reunião de Pais e Mestres 

 

Logo no início do ano letivo, houve uma reunião com os pais dos alunos novos, com 

um formato informal e de confraternização. A direção da escola abriu a reunião agradecendo a 

escolha da escola por parte dos pais, apresentou os coordenadores e esses apresentaram os 

professores do seu segmento de trabalho. Após o momento de apresentação, um psicólogo de 

renome na cidade proferiu uma palestra sobre a função da escola e da família. Durante toda a 

reunião serviram refrigerantes e salgadinho (esses trazidos pelos pais), o que contribuiu para a 

descontração do grupo. Todos estavam elegantemente vestidos e havia um tecladista tocando 

suavemente uma música de fundo, dando um ar de requinte ao evento. 

Os professores e demais funcionários da escola mantiveram-se atentos aos pais, a 

orientação era que estivessem à disposição dos mesmos. Todos os professores sentaram-se 

juntos, nas cadeiras laterais. Os lugares centrais e melhores eram reservados para os pais. 

Apesar do clima de descontração, havia no ar um clima de tensão, pois essa era a primeira 

impressão do corpo docente e da equipe técnico-pedagógica que seria passada aos novos 

integrantes da comunidade escolar. 
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As reuniões de Pais e Mestres de caráter pedagógico aconteceram logo no início do 

ano letivo. O coordenador presidia a reunião e um a um os professores iriam se apresentando 

e apresentando a proposta de trabalho de acordo com a disciplina que lecionava. Na ocasião, 

os pais expuseram suas dúvidas e reflexões sobre o trabalho realizado pelo professor. 

Também hauve um espaço para sugestões dos pais em relação ao trabalho desenvolvido pela 

escola. Em todos os momentos o coordenador pedagógico se colocava ao lado do professor, 

como um apoio. Os professores participaram da referida reunião tensos e preocupados, pois 

sabiam que estavam expostos às críticas dos pais naquele momento.  

As reuniões aconteceram por série, quatro reuniões do 6º ao 9º ano, respectivamente. 

Foram realizadas no auditório da escola no horário das 7h40 às 10h. Percebemos que à 

medida que a série avançava a presença dos pais diminuía, dando a entender que, quanto mais 

velho o aluno, menos os pais se mostravam presentes em suas rotinas escolares. Assim, a de 

maior frequência dos pais foi a reunião do 6º ano e a de menor frequência foi a reunião do 9º 

ano. 

Percebemos, durante as reuniões, que muitas vezes o coordenador precisava solicitar o 

silêncio e a atenção dos pais, que conversavam muito durante as reuniões. Parecia mais um 

encontro social entre pais que se conheciam e precisavam colocar as novidades em dia. Em 

alguns pontos da pauta, o grupo de pais se mostrava inquieto, tais como: uso do livro didático 

(exigiam o uso completo), sistema de avaliação (alegavam a dificuldade dos trabalhos em 

grupo devido às diversas atividades extras escolares dos filhos e solicitaram que fossem 

realizadas apenas provas individuais), tarefas de casa e exercícios (para os pais, a tarefa de 

casa tinha que ser diária, e os professores tinham que passar muitos exercícios). Percebemos 

que, apesar de a Escola A ser considerada de vanguarda, os pais dos alunos defendiam uma 

educação bancária19. É importante ressaltarmos que nos referimos à educação bancária 

segundo a concepção de Paulo Freire (1983). 

Ao término de cada reunião, os professores comemoravam na sala dos professores ou 

lamentavam algum ponto desagradável que havia ocorrido durante a mesma. Recorriam ao 

coordenador para saber como tinha sido sua “performance” durante a sua apresentação. Ao 

término do ciclo de quatro dias, uma reunião por dia, o coordenador fez uma síntese dos 

pontos abordados pelos pais e discutiu coletivamente junto aos professores em reunião 

pedagógica. 

                                                
19 Educação Bancária: ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos em que os educandos 

são depositários e o educador o depositante. 
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Segundo relato do Coordenador Pedagógico, as reuniões de Pais e Mestres dos anos de 

2010 e 2011 transcorreram de forma calma, mas já houve ocasião em que os pais solicitaram 

a demissão de professores, quando não “gostavam” de sua metodologia. 

 

Reunião Pedagógica 

 

Uma vez ao mês, os professores do Ensino Fundamental se reuniam no último sábado 

de cada mês para uma Reunião Pedagógica. A reunião acontecia em uma sala de aula e as 

cadeiras eram arrumadas em círculo. A Reunião começava às 8h e terminava às 12h. A 

presença de todos os professores era obrigatória, sob pena de ter suas horas descontadas em 

folha de pagamento (as horas de reunião já estavam incluídas na carga horária do professor). 

Por serem professores do 6º ao 9º ano, alguns só se encontravam na referida reunião, 

pois os horários de trabalho eram em dias diferentes. Assim, nesses momentos, havia uma 

espécie de confraternização do grupo, com lanche coletivo trazido sempre por duas 

professoras e pago pelo grupo. O clima era de descontração, inclusive se vestiam 

informalmente, os homens de chinelo, camiseta e bermuda; e as mulheres de vestidos, saias e 

sandálias rasteiras. O que não acontecia nos dias normais de trabalho junto aos alunos. 

A reunião era presidida pela coordenadora do segmento, que anunciava a pauta com 

antecedência para que todos trouxessem o material de trabalho que seria utilizado. A reunião 

transcorria em um clima de descontração. Sempre havia brincadeiras por parte dos 

professores, principalmente entre os professores homens – brincadeiras de cunho machista, 

como: “Camisa rosa? Hum, ele está se revelando”; “Ele é sustentado pela mulher que ganha 

mais que ele”; “Professora, você precisa de um namorado urgente”.  

A pauta sempre abordava temas como: planejamento das atividades, avaliação das 

aprendizagens, excursões e atividades extraclasse, disciplina dos alunos, eventos e 

acontecimentos importantes ocorridos no mês. Sempre que havia alguma polêmica ou 

discórdia, a coordenadora ponderava a questão e sintetizava as opiniões, dando a palavra final 

de acordo com as sugestões ouvidas. Havia um clima democrático entre todos. Algumas 

questões, inclusive, eram votadas para serem decididas. 
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Essas reuniões também eram utilizadas para estudos de temas solicitados pelos 

professores. O estudo era dirigido pela Coordenadora Pedagógica ou por professor convidado, 

geralmente professor da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. 

Na última reunião da qual participamos, houve uma avaliação de um evento ocorrido 

no sábado anterior. A atividade foi realizada pelos alunos do 6º ao 9º ano e mediada pelos 

professores de Língua Portuguesa. A avaliação do evento não foi positiva e todos os 

professores expressaram a sua opinião e deram sugestões para o evento do ano seguinte. Um 

dos pontos negativos foi a presença dos pais, que não foram convidados e compareceram, 

deixando o grupo de professores e alunos menos à vontade. Houve, também, muita 

reclamação por parte dos pais que estiveram presentes, pois se acharam mal acomodados no 

espaço onde a atividade foi realizada. Alguns pais expressaram sua “indignação” por não 

terem sido bem acomodados (não havia cadeiras para eles). A coordenação precisou escrever 

uma carta aos pais se “desculpando” e explicando que para aquela atividade os pais não 

haviam sido convidados e, por isso, o espaço não estava preparado para recebê-los.  

Mais uma vez registramos que o clima entre pais e escola era tenso e sempre os pais 

buscavam motivos para reclamar ou exigir algo mais da escola. A escola, por sua vez, 

precisava estar o tempo todo se justificando ou explicando sobre os acontecimentos. Para 

ilustrar essa relação, citamos as palavras de uma mãe que, ao escrever uma carta à Direção 

questionando sobre uma atividade, iniciou sua “reclamação” da seguinte forma: “[...] este 

fato me fez refletir sobre a carta que recebi recentemente, como reconhecimento do 

pagamento da mensalidade em dia”. A mãe se referia a uma carta que a escola todos os 

meses manda, juntamente com o carnê de pagamento, aos pais adimplentes agradecendo por 

manterem os pagamentos das mensalidades em dia.  

Os pais dessa escola sempre passam a relacionar o serviço educacional a um serviço 

que pagam e, por isso, podem exigir ou “mandar”. Marilena Chauí (2000) diz que a história 

do nosso país resulta de uma sociedade hierarquizada e verticalizada, permeada de 

desigualdades e relações de mando-obediência e que, ao supor que o autoritarismo é um 

fenômeno político que por vezes afeta o Estado, esquece-se de que ela mesma é que é 

autoritária e age conforme ideologias de longa data e conforme a “cultura senhorial”. 
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3.6 Conselho de Classe 

 

 Ao final de cada etapa, a escola promoveu um Conselho de Classe que compõe o 

processo de avaliação do aluno. Participaram do referido Conselho todos os professores do 

segmento, o Coordenador Pedagógico e o Orientador Educacional. Não registramos a 

presença da direção na ocasião em que participamos como ouvinte dessa atividade. Para 

assegurar a presença de todos os professores, a escola dispensava os alunos naquele dia e os 

pais eram informados através de comunicação escrita que não haveria aula porque os 

professores estariam em Conselho de Classe. 

A reunião aconteceu em uma sala de aula e as cadeiras foram organizadas em círculo. 

No ano de 2011, em abril, os alunos representantes de turma foram convidados a participar do 

Conselho, uma prática nova na escola. Todos compareceram e com muita seriedade. Ficaram 

sentados em um determinado local no círculo, de frente para os professores. Referidos alunos 

receberam com antecedência uma ficha com questões que deveriam ser preenchidas sobre a 

turma, portanto, estavam com as falas já organizadas sobre alguns aspectos que seriam 

abordados. A reunião foi dividida em duas partes: a primeira com a participação dos alunos 

representantes e a segunda sem a participação dos mesmos.  

Antes dos alunos entrarem na sala, a Coordenadora Pedagógica explicou aos 

professores como seria a participação dos alunos representantes na reunião e solicitou que os 

professores ouvissem com cuidado a fala do aluno e que mesmo que discordassem deles, não 

os interrompessem, pois o espaço foi dado aos mesmos e todos tinham que aprender a ouvir 

as críticas dos alunos.  

A coordenadora abriu a reunião agradecendo a presença de todos e explicando que a 

reunião seria dividida em duas partes. Começou dando a fala aos alunos e eles, dois por 

turma, foram lendo os itens da sua ficha. Foram quatro itens: perfil da turma; principais 

dificuldades enfrentadas pela turma; conduta disciplinar da turma e sugestões para enriquecer 

o trabalho da escola. Antes de iniciar a fala, uma aluna representante perguntou se os colegas 

da sala saberiam sobre o que seria falado por eles, representantes, pois não gostaria de parecer 

“dedo duro” diante dos colegas. Foi explicado que não e que o objetivo não era que eles 

falassem mal de ninguém, mas apontassem as dificuldades do grupo. 

Alguns fizeram críticas aos colegas em relação às condutas de brincadeiras e 

conversas e que eles não eram levados a sério quando pediam silêncio para ajudar o professor. 
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Um aluno chorou e desabafou que estava sendo difícil ser representante e ter que ficar 

“vigiando” a turma, estava perdendo seus amigos e outros cobravam muito dele. Nesse 

momento, percebemos que ser representante de turma naquela escola significava ser um vigia 

da sala para repassar os fatos ocorridos aos professores. O que era ser líder de turma para 

esses alunos de 11 a 14 anos de idade? Que relação a escola tinha com esses líderes, o que 

esperava deles? Que atribuições a escola dava para eles? Essas questões nos levaram a refletir 

sobre democracia e sobre o autoritarismo social presente em nossa sociedade. Ela é autoritária 

porque é hierárquica, sempre dividindo as pessoas, em qualquer circunstância, em inferiores – 

que obedecem – e superiores – que mandam. (CHAUÍ, 2005). 

Outro ponto que chamou a nossa atenção foi sobre as sugestões que os alunos tinham 

para enriquecer o trabalho da escola. A maioria apontou atividades de lazer, festas, maior 

tempo para o recreio, festival de música, torneio de futebol, etc., como atividades 

enriquecedoras. Não houve nenhuma preocupação em relação ao pedagógico ou em relação à 

participação mais ativa dos alunos na organização escolar. Nesse caso, lembramos dos pais 

que também não comparecem às palestras educativas que são oferecidas, mas que são 

participativos nas atividades de lazer promovidas pela Associação de Pais da escola. 

A segunda parte da reunião foi sem a presença dos alunos representantes. Foi quando 

os professores falaram individualmente sobre cada aluno. Os professores ficavam com as 

cadernetas abertas passando aluno por aluno e a coordenadora e a orientadora anotando em 

um fichário as observações dos professores sobre cada aluno. As falas sempre giravam em 

torno do desempenho do aluno, ressaltando-se a nota que tinham tirado nos exercícios 

avaliativos. Um ponto relevante para os professores era a conduta do aluno: atento ou 

desatento; responsável ou irresponsável; disciplinado ou indisciplinado. Por conta do tempo, 

tudo era visto com muita rapidez, não havendo maiores detalhes sobre cada um. Observamos 

que não houve nenhum comentário depreciativo sobre os alunos. 

 

3.7 Festividades 

 

 Foram muitas atividades vivenciadas coletivamente, mas destacamos as principais 

festividades: Carnaval, Dia das Mães, Dia do Meio Ambiente, São João, Dia dos Pais, Dia da 

Família, Primeira Eucaristia, Natal, Encerramento das turmas do 1º ano e do 9º ano do Ensino 

Fundamental, Crisma, Encerramento do 3º ano do Ensino Médio. Tivemos a oportunidade de 



66 
 

 

observar duas festividades: Dia das Mães e Dia do Meio Ambiente. Destacamos, na ocasião, o 

clima de formalidade que a escola sempre realiza as suas festividades. Sempre começavam 

rigorosamente no horário e a abertura sempre era feita por algum diretor da escola. Caso 

houvesse a presença de mais de um diretor, um abria a festividade e o outro a encerrava. 

 A presença dos diretores deixava o clima entre os profissionais da escola mais sério, 

dando a impressão que nada poderia dar errado. Sentimos essa preocupação entre os 

professores envolvidos nas atividades e na equipe técnico-pedagógica (coordenadores e 

orientadores). 

 Em relação à comemoração do Dia das Mães, observamos uma grande presença das 

mães dos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – 1º ao 5º anos. Os demais 

anos, à medida que o ano avançava, a participação das mães diminuía. As atividades 

desenvolvidas pelos alunos em homenagem às mães se resumiam em apresentações com 

músicas e danças. As mães como espectadoras, ficavam emocionadas vendo seus filhos 

cantando ou dançando (músicas abordando o tema amor). 

 Sempre havia muito requinte ao ambiente nos eventos da escola: ornamentação, 

coquetel, garçons, música instrumental. Segundo o relato de um coordenador que sempre 

cuidava do ambiente das festas, tudo tinha que ser muito “chique”, pois o público tinha um 

nível de exigência altíssimo. Percebemos essa preocupação inclusive no evento da Primeira 

Eucaristia. As vestimentas encomendadas pela escola para as crianças eram muito elegantes e 

caras. O catequista responsável afirmou que lá tinha que ser “tudo de primeira”, mesmo sendo 

um evento religioso, pois a nata da sociedade estaria presente. 

 A escola, por fazer um trabalho sistemático sobre sustentabilidade, comemorava o Dia 

do Meio Ambiente com muita ênfase. No dia, os projetos eram apresentados e algumas 

atividades desenvolvidas. Em 2011, foi realizada uma culminância na quadra da escola e 

foram convidados artesãos que trabalhavam com material reciclado para expor os seus 

trabalhos. Houve palestra, distribuição de mudas de arvores e exposição dos trabalhos 

realizados pelos alunos (cartazes e folders).  

Infelizmente, percebemos que, apesar de a escola trabalhar muito essa temática, após 

os recreios, por exemplo, o pátio da escola ficava muito sujo, as salas no final das aulas 

também. Apesar dos espaços serem limpos imediatamente pelos funcionários de apoio, 

muitos alunos não tinham o hábito de colocar o lixo na lixeira ou, ainda mais difícil para eles, 
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utilizarem os coletores de acordo com o material que estava sendo descartado. Atos de 

cidadania? 

 

3.8 Passeios 

 

 Algumas excursões e visitações foram realizadas ao longo do ano letivo com os 

alunos. Como observadores, participamos de uma atividade de ida ao teatro pelos alunos do 

Ensino Fundamental – anos finais. A peça aconteceu em um grande teatro da cidade e muitas 

escolas participaram do evento. Nesse dia, o teatro foi reservado apenas para as escolas 

participantes, não sendo aberto ao público em geral. O valor incluía transporte e entrada do 

teatro. Os alunos começaram reclamando dos ônibus enviados pela organização do evento, 

acharam o ônibus com “mal cheiro”. Não percebemos isso. 

 Chegando ao teatro, havia uma grande aglomeração de alunos e começaram a 

organizar as filas por escola. Qual não foi a nossa surpresa ao sermos colocados na frente das 

escolas públicas que tinham chegado antes de nós e que, por ordem de chegada, seriam 

primeiras na fila. Percebemos que a marca da escola no uniforme dos alunos era um grande 

diferencial entre os grupos e, por isso, o tratamento recebido também era diferenciado. 

Observamos um ar de superioridade dos alunos ao passarem pelos outros e se posicionarem a 

frente dos outros, demonstrando orgulho em suas expressões.  

Alunos estavam sendo privilegiados por estudarem em uma escola de reconhecimento 

acadêmico e de prestígio social. Não houve qualquer reclamação ou indignação por parte dos 

alunos ou dos professores das outras escolas ao presenciarem o ocorrido. O lado autoritário e 

hierarquizado da sociedade brasileira tem, para Roberto DaMatta (1997) dimensões distintas. 

Uma delas é a existência de uma ordem formal, baseada em posições de status e prestígio 

social bem definidos, onde não existem conflitos e onde "cada um sabe o seu lugar".  

 Durante a atividade os alunos ficaram muito à vontade, parecia um ambiente comum e 

que frequentavam regularmente, estavam familiarizados com o espaço e com a atividade que 

seria desenvolvida. Antes do início da peça, praticamente todos os alunos compraram lanches, 

chocolates, refrigerantes e outras guloseimas e os professores tiveram que controlar esse entra 

e sai dos alunos até a lanchonete local. A atividade transcorreu normalmente e na saída alguns 

alunos criticaram a peça. Um determinado aluno do 6º ano (12 anos) disse que queria o 

dinheiro de volta, pois não tinha gostado do espetáculo. A professora explicou que não 
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poderia devolver o dinheiro, pois os ingressos haviam sido pagos com antecedência e ele, de 

qualquer forma, assistiu. O aluno saiu resmungando.  

 É difícil observarmos essa escola e não fazermos uma relação entre ela e a nossa 

sociedade, onde se acentuam as desigualdades sociais. Buscamos uma sociedade cujo 

pensamento e práticas estejam baseados em objetivos políticos positivos, onde cada um 

exerça sua capacidade de decisão e conquiste a liberdade junto com os outros.  
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4º CAPÍTULO 

ANÁLISE DE DADOS 

__________________________________________________________________________ 

 

 Nesse capítulo, analisaremos, à luz dos conceitos sobre cidadania, os dados coletados 

através dos questionários dos alunos, das entrevistas dos professores e dos documentos 

oficiais da escola (Projeto Político Pedagógico e Planos de Cursos). 

 

4.1 Questionário – Alunos 

 

 Começaremos pela análise das respostas do questionário aplicado em 28 alunos do 

Ensino Fundamental – 9º ano. O questionário era composto, inicialmente, por seis questões, 

mas, ao longo da aplicação, percebemos que muitos alunos ficaram confusos em relação à 

questão de nº 6 e optamos por desconsiderá-la na análise. Foram 15 adolescentes do sexo 

feminino e 13 do sexo masculino. O questionário foi aplicado após a autorização dos pais e 

apenas com os alunos que atendessem aos pré-requisitos determinados para a pesquisa.  

 O questionário foi aplicado na sala de aula dos alunos. Houve grande ansiedade por 

parte dos mesmos sobre o que iriam responder e por serem informados que as respostas 

seriam analisadas para compor um trabalho de pesquisa científica. A escola cedeu uma aula 

de 50min. à pesquisadora, que conduziu o processo sem a presença de profissionais da escola. 

Os alunos que não tinham trazido a devida autorização dos pais por escrito foram dispensados 

da atividade e liberados para o pátio da escola. As orientações foram dadas coletivamente e 

foi ressaltado o sigilo das informações e dos nomes dos alunos pesquisados e da instituição.  

Em todas as questões foram solicitadas justificativas, que serão utilizadas ao longo do 

texto como forma de exemplificação do pensamento do aluno em relação às questões de 

cidadania. A parte objetiva de cada questão será apresentada em gráficos com percentuais 

diferenciados, de acordo com o sexo do aluno. Nessa pesquisa, não temos a intenção de 

realizar nenhum estudo sobre análise de gêneros, mas, ficam claras, de acordo com algumas 

questões, as diferenças das opiniões entre meninos e meninas, ressaltando um pouco do 
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pensamento machista ainda presente em nossa sociedade e, principalmente, no nordeste do 

Brasil. 

Três palavras do texto das questões precisaram ser esclarecidas, pois alguns alunos 

levantaram a mão e solicitaram esclarecimentos. A pesquisadora aproveitou para fazer os 

esclarecimentos de forma coletiva. As palavras foram: revogar, cotista e nepotismo. O tempo 

de 50min. foi suficiente para a aplicação. Apenas um aluno passou mais 30min. para entregar 

o seu questionário. Percebemos que houve muita seriedade durante a atividade por parte dos 

participantes, até porque houve uma grande expectativa desde o momento em que a pesquisa 

foi anunciada e durante o processo entre a coleta das autorizações dos responsáveis e a 

aplicação do questionário. De alguma forma, sentiram-se importantes por participarem de 

uma pesquisa de mestrado. 

A seguir, as questões e as respostas apresentadas em gráficos, seguidas de 

considerações: 

 

Questão 1 

 

A Justiça de Mato Grosso do Sul aceitou o argumento de que a sociedade brasileira aceita a 

compra e venda de produtos pirateados e absolveu um vendedor ambulante flagrado enquanto 

vendia CDs e DVDs piratas nas ruas de Campo Grande.  

O flagrante ocorreu no dia 30 de outubro do ano passado, no centro da cidade. Segundo a 

Promotoria, o vendedor transportava em uma mochila um total de 118 DVDs e 82 CDs "de 

diversos gêneros, todos falsificados".  

Em nota, o TJ-MS diz que a absolvição levou em conta a "difusão e aceitação da sociedade 

(em todos os níveis de organização socioeconômica) em comprar/vender CDs piratas".  

Em nota à Folha de São Paulo, o diretor-executivo da APCM (Associação Antipirataria de 

Cinema e Música), Antonio Borges Filho, disse que a entidade "se surpreendeu" com a 

decisão. Segundo ele, o fato de uma conduta ser aceita por parte da sociedade não é 

justificativa para revogar punições previstas em lei.  

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/814802-justica-em-ms-diz-que-pirataria-e-aceita-

pela-sociedade-e-absolve-ambulante.shtml. Acesso em 15/02/2011. 
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 1A - Em sua opinião, a decisão do TJ-MS foi acertada? Justifique. 

                       
        Gráfico do percentual das respostas dos alunos em relação à 1ª questão, item A. 

 

 1B - Você compra ou faz uso de produtos pirateados? Por quê?  

       
        Gráfico do percentual das respostas dos alunos em relação à 1ª questão, item B. 

 

Essa questão diz respeito aos pequenos atos de infração das leis, considerados, de certa 

forma, como naturais em nossa cultura, como é o caso de compra de produtos pirateados. 

Apesar da maioria não concordar com a decisão do TJ-MS, como bem justificado na fala de 

uma aluna que afirmou: “Na minha opinião, a atitude foi errada pois se uma pessoa é pega 

em flagrante, ela tem sim que sofrer punições, ou seja, seguir o que a lei diz”;  observamos 

que na questão seguinte (1º - item B) a maioria admite que faz uso de CDs e DVDs piratas e 

justificam o uso por serem mais baratos:  “Sim, eu compro e assisto. Acho os verdadeiros 

muito caros e não acho que vale a pena”; “Sim, às vezes eu compro, acho errado. Compro 

porque é mais barato e quando o filme é novo”; “Sim, por conta da facilidade que tem de se 

encontrar esses produtos”. 
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Citamos aqui o que Patrice Canivez (1991) chama de sensibilidade política. No debate 

político, cada um é levado a fazer valer sua interpretação da situação e a julgar o que convém 

fazer e começam a se manifestar em forma de opiniões e sentimentos. Por sua vez, toda 

sensibilidade política é determinada, em parte, pela origem social do indivíduo. Como diz a 

autora, ela é “largamente herdada e está arraigada nas primeiras experiências da criança, no 

hábito que ela tiver contraído, no seio da família, de valorizar ou desprezar este ou aquele 

grupo social, de considerar como evidente ou ridícula esta ou aquela concepção de mundo e 

de sociedade” (p. 115). Um aluno afirmou que usava porque o seu pai comprava o produto 

pirateado: “Eu não compro produtos pirateados, mas os uso quando meu pai o faz. Depende 

do produto que ele compra. Só uso poucos DVDs piratas”. A grande maioria expressou o 

cuidado em gastar dinheiro quando poderia adquirir um produto bem mais barato. 

 

Questão 2 

 

Em entrevista ao programa "CQC", da TV Bandeirantes, Jair Bolsonaro disse que "não 

viajaria em avião pilotado por cotistas nem aceitaria ser operado por médico [ex-cotista]". Em 

resposta à cantora Preta Gil sobre a eventualidade de um filho ter envolvimento amoroso com 

uma mulher negra, o deputado respondeu: "não vou discutir promiscuidade. Eu não corro esse 

risco e meus filhos foram muito bem-educados e não viveram em ambiente como 

lamentavelmente é o teu".  

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/897265-abglt-entra-com-representacao-contra-

bolsonaro-na-procuradoria.shtml.  Acesso em 02/04/2011. 

 2A -Sobre as cotas para negros nas universidades, você é contra ou a favor? Justifique. 

                    

                   Gráfico do percentual das respostas dos alunos em relação à 2ª questão, item A. 
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  Nessa questão, a maioria se mostrou contra. É importante ressaltar que na escola 

pesquisada há apenas quatro alunos negros, filhos de professores e funcionários. Dentre os 38 

alunos pesquisados, nenhum era negro. Vejamos algumas afirmações: “Contra, pois se ele 

realmente quiser entrar na faculdade, ele irá estudar”; “Totalmente contra, pois ser negro 

não é motivo para ganhar cota”.  

  Nossa Constituição “cidadã” representa um avanço considerável em relação à história 

de um país regado com sangue de escravos. No entanto, sabemos que ainda vivemos em um 

país marcado por profunda desigualdade social, fruto de persistente política oligárquica e da 

concentração de renda. Benevides (1991) afirma que ainda sofremos um processo de negação 

dos direitos sociais arduamente conquistados, na medida em que prospera a defesa de um 

‘Estado mínimo’, que abandona o povo à sua sorte e que reduz a cidadania às liberdades civis 

e políticas, mantendo, em contrapartida, os privilégios dos ‘de cima’ e a brutal carência de 

direitos dos ‘de baixo.  
Para se discutir a consciência de cidadania social em uma determinada sociedade é 

preciso partir do reconhecimento da distância que separa, por um lado, leis e princípios 

fundantes de liberdades e direitos, da existência (ou não) dos mecanismos institucionais e dos 

recursos para garantir a sua prática, como é o caso da cota para os negros nas universidades e, 

ainda é importante afirmar, que o seu objetivo maior é dar visibilidade acadêmica àqueles que 

são discriminados e, portanto, não têm como ascender às carreiras de status na sociedade.  
 Um dos depoimentos mais interessante dessa questão foi o de uma aluna deficiente,  

que fez questão de se fazer identificar como tal. Ela disse que era contra “Porque o objetivo 

dessas cotas é abrir novas portas para aqueles que sofrem preconceito, estimulando a frase 

“somos todos iguais”. Se fossem iguais, teriam cotas? Sou deficiente física, tenho uma 

deficiência incomum às que se vê na televisão e nas ruas. Sou capaz de tudo, tanto é que 

passei na escola em primeiro lugar. Claro que já sofri preconceito, mas nunca na escola. 

Detalhe: passei sem a ajuda de cotas e quem corrigiu, nunca me viu na vida.  Então, acho 

que as cotas são inúteis, pois todos que chegaram até ali, isto é, fazer o ensino 

fundamental, ensino médio, tem capacidade suficiente de passar no vestibular sem ajuda 

de ninguém”. 

 Constatamos que, diferentemente do que afirmou, a aluna sofre preconceito 

dentro da escola, segundo relato de professores. Em breve haverá um passeio de 

confraternização da turma para outro estado e, até agora, a aluna ainda não foi “aceita” 
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por nenhum grupo de colegas para dividir o quarto durante o período de quatro dias. No 

passeio do ano anterior, precisou ficar no quarto das professoras por não ter sido aceita 

nos quartos das colegas de turma. Outro fator interessante é que ela não abre mão dos 

seus direitos por ser deficiente física e, em algumas situações, solicita privilégios 

alegando a sua diferença.  

Por ser filha de pessoas economicamente favorecidas, sempre estudou em bons 

colégios e teve uma educação diferenciada em relação ao acesso à cultura de prestígio. 

Um fato relatado por uma professora foi que quando ela entrou na escola usava próteses 

no lugar das pernas, mas, só meses depois passou a retirar as próteses, aparecendo sem 

as mesmas, o que causou um grande espanto a todos. Sua mãe avisou no dia anterior à 

escola que ela passaria a andar sem as próteses e a escola procurou, de alguma forma, 

ter muito cuidado com o que poderia acontecer no dia seguinte. Houve medo em relação 

à reação dos alunos, de um modo geral. 

 2B - Sendo da cor branca, você já namorou alguém negro? Sendo negro, você já 

namorou alguém da cor branca? Justifique. 

                   

        Gráfico do percentual das respostas dos alunos em relação à 2ª questão, item B. 

 

Nesse item, ressaltamos para os alunos pesquisados que, em caso de nunca terem 

namorado, respondessem se namorariam ou não. Seria uma hipótese a ser considerada. A 

respostas dos meninos chamou a nossa atenção. Todos afirmaram que não namoraram ou 

namorariam uma pessoa de outra cor, diferente da sua. As meninas que afirmaram que sim ou 

não, sempre consideravam o fator “amor” ou “paixão”, romantizando a questão: “Nunca 

namorei nenhum negro, mas não por preconceito, longe disso, mas sim por que ainda não 

despertou paixão em mim”; “Não, pois eles não me chamam a atenção, porém se eu 

gostasse dele, eu namoraria”. 



75 
 

 

Outra resposta retrata bem a questão social entre brancos de uma classe 

favorecida e negros, geralmente de uma classe menos favorecida: “Não. Não conheço 

muitas pessoas negras, dado que, na sociedade de hoje, o preconceito e a falta de 

oportunidade (seja por dinheiro ou outra coisa) é tão grande que quase nenhum convive 

no mesmo ambiente que eu”. 

Roberto Da Matta diz que nós hierarquizamos, achamos um lugar para essas pessoas. 

E o lugar, evidentemente, é de subordinado, “[...] de dominado que tem conluio com o 

dominante, porque o dominado tem com o dominante uma relação importante: ele é quem 

abre a porta”. Isso explicita bem o fato da aluna não encontrar negros nos lugares que ela 

frequenta. São lugares diferentes, são posições diferentes. Um exemplo real é a própria escola 

pesquisada. Há três anos, segundo a Orientadora Educacional do Ensino Fundamental, um 

aluno negro de 11 anos de idade ingressou na escola na 5ª série, mas pediu transferência no 

meio do ano letivo. Motivo: não conseguia se enturmar com os colegas da sua sala nem de 

outras turmas.  

 

 2C - Qual a sua opinião sobre as declarações de Jair Bolsonaro? 

 

Aqui não registramos em gráfico as respostas dos alunos por ser uma questão 

subjetiva. Todos os alunos mostraram-se contra as atitudes de deputado Bolsonaro, alguns, 

inclusive o xingam, como por exemplo nessas falas: “Equivocadas, pois ele além de ser 

preconceituoso foi muito imbecil ao falar que negro é sinal de promiscuidade”; “Ele é 

completamente maluco, podemos dizer que ele é um imbecil sem noção”; “Que fala muita 

besteira por sinal. Um absurdo, esse homem é um completo idiota”. 

Pelas falas, observamos que os alunos apresentam poucos argumentos em suas 

opiniões, expressam apenas palavras de revolta. Na concepção de Hannah Arendt, a 

escola não é o lugar onde as crianças são iniciadas na política, em seus conflitos, 

interesses e relações de poder, mas deve ser o lugar da cultura e onde devem ser feitas 

perguntas sobre os princípios de direito e justiça, por ser um lugar, “eminentemente 

político”. Constatamos, no entanto, que nesta escola os debates são feitos de forma 

cautelosa, pois alguns pais já se pronunciaram contra professores que, em sua fala, 

fizeram críticas a governos ou políticos. Há dois anos, um professor de Filosofia, saiu da 
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escola (demissão voluntária?) após receber críticas severas de um pai, político influente 

no estado de Pernambuco.  

 

Questão 3 

 

Cerca de 700 alunos da Uniban, Universidade Bandeirante de São Paulo, campus de São 

Bernardo, pararam as aulas do noturno para perseguir, xingar, tocar e fotografar. Tudo isso 

contra uma aluna do primeiro ano do curso de turismo, 20 anos, 1,70 metro, cabelos 

loiríssimos esticados e olhos verdes, que compareceu à escola em um microvestido rosa-

choque, pernas nuas com pelinhos oxigenados à vista, salto 15, maquiagem de balada. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u645465.shtml. Acesso em 22/02/2011. 

 3A - Você concorda com a atitude dos alunos? Justifique. 

 

                     Gráfico do percentual das respostas dos alunos em relação à 3ª questão, item A. 

 

Quase por unanimidade, os alunos afirmaram que não concordavam com a atitude dos 

alunos da Universidade Bandeirantes de São Paulo em relação à Geyse. Fizeram críticas à 

forma como a aluna agiu, mas não concordaram com a atitude de agressão dos alunos 

envolvidos. Nas justificativas, falaram em liberdade: “Não, ela tem o direito de ser como 

quiser”; “Não, a estudante tem o direito de se vestir da forma que quiser e nenhum dos 

estudantes deveria julgá-la por isso”; “Não, o corpo é dela e ela se veste como quer”; “Não, 

pois a mulher pode ir com a roupa que quiser”. 

Ao mesmo tempo, demonstraram grande preconceito em relação à aluna Geyse, 

praticamente todos fizeram críticas à sua forma de vestir, contrariando as afirmações 
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anteriores sobre liberdade: “Não. Porque, apesar da atitude ridícula dela de ‘querer se 

vestir do jeito que quero, pois o corpo é meu’, os alunos deveriam ter bom senso, pois a 

maioria das meninas se vestem com decotes grandes e saias curtas”; “Não deviam xingar, 

apesar de ela estar errada”; “Não. Porque a mulher deveria ser comunicada pela direção 

que estava errada, não o povo bater nela”. 

 

 3B - Após o caso, a aluna Geyse ganhou prestígio na mídia e já foi até capa de 

revista. Qual a sua opinião sobre isso? 

 

 Aqui não registramos em gráfico o percentual das respostas por tratar-se de uma 

questão subjetiva. A maioria se colocou contra a mídia por “prestigiar essa mulher”. Nas 

afirmações, fica claro o preconceito dos alunos em relação à Geyse. Todos que se colocaram 

contra a atitude dos alunos da Universidade, nessa questão, colocaram-na como “errada e 

vulgar”. Vejamos alguns depoimentos: “Ela só foi para faculdade para aparecer, e ter seus 

15 minutos de fama”; “Ela fez de propósito, tudo o que ela queria era aparecer e 

conseguiu”; “Ela se aproveitou de ter ficado ‘famosa’ e ganhou dinheiro com isso, para mim 

essa atitude foi ridícula”; “Ela deveria ficar na dela. Eu acho isso ridículo, porque ela é uma 

pessoa qualquer, que na verdade não tem respeito por ela mesma e pelos outros”. 

 Apesar de não concordarem com a violência praticada pelos alunos envolvidos no 

caso, alguns alunos pesquisados também demonstraram falta de respeito à aluna Geisy 

ao se referirem a ela. Apenas seis alunos (3 meninas e 3 meninos) concordaram com o 

prestígio que Geyse alcançou após o episódio. Percebemos, no entanto, que os alunos do 

sexo masculino se mostraram mais agressivos em relação à atitude de Geyse, de um 

modo geral. Segue depoimento de um aluno: “Eu acho uma falta de respeito e uma 

idiotice, pois quantas pessoas não estudam, fazem curso, para se tornar ator, atriz, e essa 

garota aí só porque estava com uma roupa de ‘prostituta’ vira famosa”. 

 O preconceito contra as mulheres é resultado de uma ideologia de dominação 

masculina profundamente entranhada na nossa sociedade. Seguindo essa concepção, violência 

contra as mulheres resulta, segundo Chauí (1985), de uma ideologia que define a condição 

“feminina” como inferior à condição “masculina”. As diferenças entre o feminino e o 

masculino são transformadas em desigualdades hierárquicas por meio de discursos 

masculinos sobre a mulher, os quais incidem especificamente sobre o corpo da mulher.  
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Questão 4 

 

O presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcanti (PP-PE), dá posse de seu filho, 

José Maurício Valladão Cavalcanti, na Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento em Pernambuco. Severino voltou a defender a contratação de parentes. "Essa 

história de nepotismo é coisa para fracassados e derrotados que não souberam criar seus 

filhos. Eu criei bem os meus filhos, que têm universidade, e agora estou indicando José 

Maurício", afirmou o deputado. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u68392.shtml.  Acesso em 12/03/11.  

 

 4A - Caso você assumisse um cargo público de prestígio, você favoreceria seus 

amigos e familiares? Justifique. 

 

        Gráfico do percentual das respostas dos alunos em relação à 4ª questão, item A. 

 

“Só se merecessem. E não favoreceria, indicaria”; “Sim, se eles tivessem com 

necessidade”; “Sim, pois é um ‘modo de ajudar’ ”. Falas como essas, justificam a aceitação 

do nepotismo como algo natural entre alguns alunos da escola pesquisada. Nos 

percentuais acima, percebemos que um número significativo de alunos assume que 

usaria do nepotismo para beneficiar familiares e amigos. É importante ressaltar que 

grande parte dos pais desses alunos são empresários ou profissionais liberais bem 

sucedidos, poucos são filhos de funcionários públicos.  

Assim, percebemos que muitos partem do princípio que a empresa pública tem o 

mesmo caráter da empresa particular. No serviço público, nepotismo passou a ser 
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sinônimo de favorecimento sistemático à família. O nepotismo acontece quando parentes do 

agente público ou membro do poder são contratados para empregos temporários, cargos 

comissionados ou colocados em função gratificada apenas por causa do laço de parentesco, o 

que é natural na empresa privada. 

 

 4B - Sobre nepotismo, você concorda com a opinião de Severino Cavalcanti? 

Justifique. 

 

        Gráfico do percentual das respostas dos alunos em relação à 4ª questão, item B. 

 

Apesar de um grupo de alunos admitir que favoreceria amigos e funcionários através 

do seu prestígio, um percentual maior não concorda com a atitude do deputado Severino 

Cavalcanti que favoreceu o seu filho. Uma postura muito comum entre esse grupo é admitir 

regras e leis, desde que não se apliquem a eles. Percebemos claramente isso nas atitudes de 

alguns pais de alunos que não admitem que seus filhos sejam penalizados por alguma atitude 

inadequada praticada na escola. Sabem das regras, mas as negam ou as questionam para 

favorecer os seus filhos. 

 

Questão 5 

 

O estudante australiano, de 15 anos, falou pela primeira vez sobre as imagens em que aparece 

revidando agressões de um colega de escola. Em entrevista a uma emissora de TV da 

Austrália, Casey Heynes conta ser vítima de bullying há três anos.  
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- Eles sempre me chamavam de gordo e diziam para perder peso. Davam tapas na minha nuca 

e faziam eu tropeçar e cair - diz Casey. 

No vídeo, um colega de escola, incentivado por outros jovens, agride Casey com socos. Após 

o quinto golpe, o garoto resolve, enfim, reagir. 

As imagens do revide de Casey viraram hit na internet e ganharam versões com animações. 

Também foram criadas quatro páginas em homenagem a Casey no Facebook, com mais de 

200 mil fãs. 

http://www.dihitt.com.br/n/violencia/2011/03/21/--bullying--garoto-australiano-que-sofria-bullying-reagiu-

e-virou-hit-na-internet- . Acesso em 25/03/11. 

 

 5A - Em sua opinião, Casey agiu de forma correta? Justifique. 

       

        Gráfico do percentual das respostas dos alunos em relação à 5ª questão, item A. 

 

Fica muito clara, nessa questão, a diferença entre a opinião dos meninos e das 

meninas. Refletindo ainda uma sociedade machista, representada pela dominação do homem, 

os jovens alunos confirmam aqui a máxima dita pelos pais de que “homem não pode chegar 

apanhado em casa”. Assim, um grande percentual de meninos apóia a reação agressiva de 

Casey. 

 Perguntamos sobre as condutas dos meninos na escola em relação às brigas e, segundo 

a Orientadora Educacional, há pouca brigas entre eles, mas há muitas brincadeiras agressivas 

de “babau”, “corredor”, “quem aguenta mais a dor”, etc. Ainda, no mesmo relato, ela 

acrescentou que, mesmo brincando, eles acabam se machucando, mas não costumam dedurar 
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o agressor ou por medo ou para não serem excluído do grupo dos “corajosos”. Alguns alunos 

chegam a ficar com os braços roxos ou parte do corpo com hematomas por beliscões. 

 

 5B - Na sua escola, você já presenciou caso de bullying? 

       

       Gráfico do percentual das respostas dos alunos em relação à 5ª questão, item B. 

 

 O bullying é a prática de violência física ou psicológica exercida contra uma ou mais 

pessoas, com o objetivo de constranger, intimidar, humilhar ou agredir as vítimas. O assunto 

tem preocupado pais e professores de muitas escolas do Estado. Ficou constatado que o 

bullying estava presente também neste ambiente escolar de classe média alta, apesar de ser 

uma grande preocupação da escola que já realizou vários projetos sobre o tema. Observamos 

pelos corredores e salas da escola cartazes produzidos pelos alunos com frases de combate ao 

bullying, demonstrando que o tema é debatido com os alunos. Também tivemos a 

oportunidade de assistir a uma palestra promovida pela escola, juntamente com a associação 

de pais, sobre esse tema. Referida palestra foi direcionada aos professores e aos pais dos 

alunos. 

Outro fator importante a ser destacado foi a utilização da internet para a prática do 

bullying virtual por parte de alguns alunos da escola – cyberbullying. Alguns pais procuraram 

a Coordenação do Ensino Fundamental para denunciar a prática de xingamentos constates de 

alunos contra outros em redes sociais como o Orkut e o Facebook. Apesar desse fato 

ultrapassar os muros da escola, percebemos a preocupação dos educadores em combater essas 

práticas. Confirmamos, no entanto, que elas não cessaram e que os trabalhos realizados pelos 

educadores, até então, não foram suficientes. 
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Destacamos que o bullying vem sendo denunciado e combatido, de um modo geral, 

em todas as escolas de Pernambuco, seja da rede pública ou da rede particular de ensino.  A 

Lei de nº 13.995 determina que as escolas públicas e particulares de Pernambuco terão que 

incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de combate ao bullying escolar. A lei, de 

autoria do deputado estadual Alberto Feitosa (PR), foi sancionada em 22 de dezembro de 

2009 pelo governador Eduardo Campos.  

Referida lei determina que no planejamento pedagógico haja também ações de 

conscientização, prevenção e identificação do bullying. Docentes e funcionários das unidades 

de ensino terão que passar por capacitações. As famílias também devem ser envolvidas no 

debate. As vítimas de assédio terão que receber orientação e apoio. 

 

 5C - Por que alguns alunos são perseguidos por colegas na escola? 

 

Alguns depoimentos abaixo nos darão uma ideia do que o grupo considera como fator 

para ser perseguido pelos colegas que praticam o bullying. A maioria não concorda com a 

prática do bullying, mas sabem que ele está presente entre eles e sabem explicar porque ele 

existe dentro da escola. Vejamos algumas afirmações: “Na maioria das vezes só pelo fato de 

ter alguma dificuldade, e pelas características físicas. E também pelo fato de ser quieto”; 

“Por alguma deficiência física, por não estar nos padrões físicos ou por não ser tão 

inteligente”; “Devido principalmente à aparência, ao modo de agir, ao seu passado, etc”; 

“Porque não são ou tentam imitar o jeito de ser de um determinado grupo”; “Geralmente 

por serem tímidos ou por causa de alguma característica física”. 

O fator da aparência física é muito importante nesse grupo. É essencial que eles 

se apresentem de boa aparência, incluindo também as vestimentas, que precisam ser de 

marcas caras. Segundo o depoimento da Orientadora Educacional, o aluno que não anda 

na “moda” já passa a ser visto de forma negativa pelo grupo. Ela nos contou um fato 

curioso: uma mãe de um aluno do 7º ano pediu que ela convencesse o seu filho a usar 

uma calça jeans comprada em uma loja de departamentos, pois o filho se recusava por 

não ser uma calça “de marca”.  

Outro fator importante é que o aluno seja “descolado”. Alunos tímidos perdem 

espaços e passam a ser vistos como inferiores, assim como os alunos que tiram notas 
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baixas. Para os alunos que tiram notas baixas, um dos recursos para não ser excluído é 

ser “engraçado” ou indisciplinado. Assim, conseguem espaço entre os grupos nas 

atividades de lazer, sendo “esquecidos” apenas nas atividades em equipe, pois podem 

prejudicar a nota do grupo. Uma grande característica dos alunos dessa escola é a 

competitividade. Uma competitividade inclusive estimulada pelos pais. 

Não podemos esquecer que o neoliberalismo trouxe uma nova forma de se ver a 

qualidade educacional associando-a aos princípios mercadológicos de produtividade e 

rentabilidade, introduzindo nas escolas a lógica da concorrência. A concorrência no mercado 

trouxe a algumas escolas uma mudança nas suas relações, transformando quem ensina num 

prestador de serviço, quem aprende no cliente, e a educação num produto a ser produzido. 

Hoje, temos, inclusive, um ranking das instituições educacionais mais “produtivas”.  

 

Questão 6 

 

 Pagamento de propina, para ser aprovado no exame da carteira de habilitação de 

motoristas. 

 Dar dinheiro para o guarda de trânsito não aplicar uma multa.  

 Insistir para o segurança do banco deixá-lo entrar por ter chegado apenas alguns 

minutos após o fechamento do mesmo. 

 Chorar para um vendedor o desrespeitando, para fazer seu trabalho mão de obra 

muito mais barato. 

 

 Quais das situações acima você considera natural? Justifique. 

 

Eliminamos da análise as respostas da questão de nº 06 por não ter sido bem 

compreendido por alguns alunos o termo “natural”. Alguns alunos responderam a questão a 

partir da perspectiva do outro e não da sua. 
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4.2 Entrevistas – Professores 

 

 Foram entrevistados três professores do 9º ano do Ensino Fundamental: o de Língua 

Portuguesa, o de Ciências Naturais e o de História, respectivamente. A escolha das disciplinas 

deu-se por tratar-se dos professores que mais abordavam o tema “cidadania” em seus planos 

de ensino. Todos os professores atendiam aos pré-requisitos para participarem da pesquisa e 

mostraram-se colaborativos e interessados. Houve uma grande dificuldade em realizar as 

entrevistas individualmente por conta dos horários disponíveis dos professores. A seguir, 

descreveremos como aconteceu cada entrevista e ressaltaremos algumas falas que 

consideramos importantes para fins de reflexão sobre o trabalho de formação cidadã realizado 

pelos professores da Escola A.   

 

Professor A – Professora de Língua Portuguesa – 56 anos de idade – Graduada em Letras e 

Pós-Graduada em Leitura e Interpretação de Texto – trabalha há 9 anos na escola pesquisada 

– leciona também em escola pública municipal. 

Referida professora concedeu a entrevista em um dia que não trabalhava na escola, 

mas se dispôs a comparecer. O encontro foi na sala da Coordenação. A Coordenadora saiu da 

sala e deixou a entrevistadora sozinha com a professora a ser entrevistada. Percebemos a 

professora muito tensa, com receio de dizer algo que não deveria. Foram apresentadas as 

questões antes do início da gravação para deixá-la mais tranquila. Sua fala foi muito baixa e 

por duas vezes precisamos interromper a entrevista e solicitar que a mesma falasse um pouco 

mais alto. Tivemos um pouco de dificuldade na transcrição da mesma, pois a fala estava 

pouco audível. Ao término da entrevista, ela perguntou insistentemente se tudo estava certo 

ou se ela precisaria refazer tudo de novo. 

 

Professor B – Professora de Ciências Naturais – 78 anos de idade - Graduada em Engenharia 

Química e Pós-Graduada em Química Industrial– trabalha há 28 anos na escola pesquisada – 

leciona apenas na escola pesquisada. 

Sua entrevista foi realizada na própria escola em outro turno (turno da tarde) na sala de 

reunião. Foi um ambiente tranquilo e silencioso, pois não havia expediente escolar naquela 

tarde. Mostrou-se muito segura e firme em suas respostas, respondendo às questões com 
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muita tranquilidade. Antes do início da entrevista, quis saber mais detalhes sobre o trabalho 

que estava sendo desenvolvido. Falou com bastante propriedade sobre a escola, da qual faz 

parte há muitos anos e onde goza de um grande prestígio profissional entre pais, alunos e 

direção.  

 

Professor C – Professor de História – 26 anos de idade – Graduado em História – trabalha há 

07 anos na escola pesquisada – leciona em mais duas escolas da rede privada de ensino. 

 O professor mostrou-se bastante acessível, dispondo-se a dar a entrevista já em 

período de recesso escolar. Compareceu vestido muito à vontade (camiseta, bermuda e 

chinelo). A entrevista foi realizada na sala de um dos diretores da escola no horário da manhã. 

A sala foi cedida para que a entrevista fosse realizada. O professor parecia calmo e sem 

pressa, não demonstrando nenhum tipo de ansiedade. Sua fala foi pausada e atenta, sempre 

abordando algo mais do que o perguntado.  

Apesar das questões estarem organizadas, a entrevistadora não ficou presa às mesmas, 

utilizando-as apenas como um referencial. Algumas questões foram abordadas a partir das 

falas dos entrevistados, dentro da temática. Trechos das falas dos professores serão 

ressaltados aqui e serão analisados a partir do contexto da escola, tendo como referência os 

conceitos de cidadania e democracia já discutidos ao longo do nosso trabalho. 

Nosso primeiro interesse foi o de saber como se dava o trabalho de formação cidadã 

em sala de aula, pelos três professores pesquisados. Todos afirmaram que trabalhavam e 

davam ênfase ao tema mais direcionado à sua disciplina. A professora de Língua Portuguesa 

fazia uso de textos jornalísticos e atuais sobre temas relacionados à juventude; a professora de 

Ciências Naturais enfatizava a questão da educação ambiental em suas aulas e o professor de 

História utilizava fatos históricos e desenvolvimento da sociedade para tratar de questões 

sobre preconceito, cultura e direitos e deveres do cidadão. 

Percebemos o quão amplo o tema CIDADANIA pode ser entendido pelos diversos 

professores e questionamos a formação desses “alunos-cidadãos” que, na verdade, não 

exercem cidadania ainda, pois a escola não é, de fato, um espaço político de exercício de 

cidadania. É importante lembrarmos que nesse contexto escolar, não é necessário que os 

professores ressaltem os direitos dos cidadãos aos bens e serviços da sociedade, discurso bem 

difundido pelos professores das escolas públicas, aos desfavorecidos. Para os alunos que 
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frequentam essa escola - alunos favorecidos -, como afirmado pela direção em documento da 

escola, a cidadania é expressa na solidariedade.  

Vejamos algumas falas sobre o trabalho de “formação cidadã” desenvolvido pelos 

professores entrevistados:  

Professor A: 

“Veja, ao trabalhar com 8ª série eu procuro trabalhar de uma forma generalizada, 
com todos os temas que estão relacionados com a faixa etária. Por exemplo, eu 
trabalho com as questões sobre educação, tanto na escola quanto em nível de 
Brasil, temas voltados para a adolescência, como anorexia, bulimia, bullying, as 
questões de sexualidade dessa faixa etária”. (grifo nosso) 

Professor B: 

“Nós usamos muito aqui, eu uso, encaixar, como se fossem adendos na aula, temas 
de educação ambiental. Toda a minha aula eu falo alguma coisa sobre educação 
ambiental, pegando ou um gancho de algum fato que aconteça na hora. Uma porta 
aberta, por exemplo, gastando energia de ar condicionado, ou um fato que ocorreu 
na cidade, qualquer coisa que sirva como eu chamo de um gancho, e dali então eu 
começo a fazer um pequeno debate, ouvindo a opinião deles sobre aquilo que está 
acontecendo”. (grifo nosso) 

Professor C: 
“Por exemplo, a gente trabalha em sala de aula a parte de Brasil república e Brasil 
império. Então o próprio conteúdo, quando a gente fala da produção da constituição 
brasileira, ou das constituições brasileiras, a gente já precisa abordar o tema 
cidadania, até porque, por exemplo, a gente precisa trabalhar a questão da mulher, 
que só passa a ter cidadania reconhecida legalmente no Brasil a partir da era Vargas, 
então a gente precisa trabalhar a questão do negro, a gente precisa trabalhar a 
questão do pobre, até porque, por exemplo, acessibilidade de cidadania a 
analfabetos, por incrível que pareça, é algo muito recente na nossa história, só a 
partir de 1988. Então a questão da cidadania é trabalhada quase que cotidianamente 
na sala de aula, nas aulas de História”. (grifo nosso) 

 

Quando o Professor A fala em “questões de educação”, refere-se às questões 

atitudinais dos alunos. É uma professora atenta às questões éticas e morais do grupo-classe. 

Analisando seus textos de trabalho, todos têm sempre uma “questão” ética a ser refletida. 

Todas as campanhas enfatizadas pela escola são logo abordadas por essa professora através de 

textos (semana do trânsito, semana da cultura popular, semana do meio ambiente, e demais 

datas comemorativas vivenciadas pela escola). Dessa forma, a professora entende que está 

contribuindo para a formação cidadã dos seus alunos. 

Segundo os PCNs (terceiro e quarto ciclos), a escola passa a se configurar como um 

espaço de reflexão sobre moralidade porque, entre outras coisas, “o cotidiano escolar está 

encharcado de valores que se traduzem em princípios, regras, ordens, proibições” (1988, p. 

24). A escola, assim, é apresentada como lugar responsável pela aprendizagem de valores, 
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mesmo que eles entrem em conflito com os existentes fora da escola (sociedade), com os da 

família ou mesmo com os das próprias pessoas que fazem a escola. Apesar do grande esforço 

da professora, presenciamos atitudes de desrespeito entre os seus alunos. 

O Professor B, de Ciências Naturais, coloca a educação ambiental como referência do 

seu trabalho de formação cidadã, tema também recomendado pelos PCNs (1988). Apesar 

dessa temática ser muito enfatizada nesta escola, há um Núcleo de Educação Ambiental 

(NEA) e uma Brigada da Sustentabilidade, percebemos pouco envolvimento dos alunos em 

relação à prática ambientalista. O NEA, que era mediado por um coordenador, passou a ser 

substituído pela Brigada, composta por alunos, professores e um diretor. Observamos, no 

entanto, que os estudos e as metas parecem não saírem desse círculo. Discutem, elaboram, 

mas observamos poucas ações em prática pelos alunos, de um modo geral. 

Em uma perspectiva de Educação ambiental transformadora, Loreiro afirma que:  

A educação ambiental entendida a partir da perspectiva adotada [metodologias 
participativas] deve metodologicamente ser realizada pela articulação dos espaços 
formais e não-formais de educação; pela aproximação da escola à comunidade em 
que se insere e atende; pelo planejamento integrado de atividades curriculares e 
extra-curriculares; pela construção coletiva e democrática do projeto político-
pedagógico e pela vinculação das atividades de cunho cognitivo com as mudanças 
das condições objetivas de vida (2004: 72-73). 

 

Assim, apenas informações não são suficientes para que haja mudança de atitude dos 

alunos, há um processo a ser construído e vivenciado para que, de fato, aconteça a educação 

ambiental vinculada “com as mudanças das condições objetivas de vida”.  

Professor C afirmou que precisavam trabalhar a questão do pobre. Nesta escola, a 

pobreza é vista pelos alunos pelas janelas das salas de aula que dão para uma comunidade 

carente. Ela é vista através do vidro, como uma tela. Mas ela não é virtual, é real. Parece algo 

ruim de se ver, assim as persianas são baixadas todos os dias. Lá, a questão do pobre é 

trabalhada na perspectiva da solidariedade e não da mudança. Presenciamos um discurso do 

referido professor dizendo aos seus alunos que as crianças da comunidade vizinha não tinham 

o que eles (alunos) tinham, inclusive uma escola como aquela. Então, eles deveriam 

aproveitar e deveriam ser os melhores! 

A educação democrática é um constante desafio. Na educação democrática, a 

igualdade é o fim que tanto se busca e deve ser, também, o princípio do qual se parte. É algo a 

ser construindo e, ao mesmo tempo, no que se apóia essa construção. O respeito ao outro não 
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pode ser trabalhado pela via da complacência piedosa, mas pelo diálogo necessário entre 

sujeitos diferenciados. 

Perguntamos aos professores se o fato dos alunos desta escola terem um poder 

aquisitivo alto dificultava o trabalho de formação cidadã. Vejamos algumas respostas: 

Professor A: 

“Muito, porque tem alguns alunos que apresentam características autoritárias pela 
questão do poder econômico. Então alguns alunos têm a postura assim de como o 
professor fosse seu funcionário e não da escola, a forma de como eles se dirigem ao 
professor com autoritarismo, querendo que você resolva com o imediatismo deles 
em relação à questão desse poder. A própria família, quando tem algum problema na 
escola, que a família procura a coordenação ou mesmo ao professor, ela vem já com 
o sentido de que o professor depende do seu filho, o salário depende daquele aluno 
que está na sala de aula. Então a família ela tem também uma postura autoritária. Me 
incomoda muito, porque ela não procura observar que houve um investimento para 
que eu ocupasse aquele cargo. Falta um pouco de respeito pelo profissional”.  

 
Professor B: 

“Sinto uma certa dificuldade porque eles têm uma agenda superlotada, de maneira 
que nunca dispõem de tempo principalmente para trabalho de pesquisa. Muito difícil 
de você conseguir um horário que reúna toda a equipe, e eles não se dispõem a fazer 
nada no final de semana. A partir da sexta-feira eles já não querem mais fazer coisa 
alguma, fim de semana eles dizem que é para descansar, não para estudar, quando 
seria uma boa oportunidade, já que não tinha outros compromissos de aula tipo 
dança, basquete, não sei mais o que, deles se reunirem para ter uma ação presencial. 
O ponto mais difícil de trabalho aqui no colégio é justamente o trabalho de pesquisa. 
É o pior de tudo, eles não valorizam, as famílias não valorizam, e sempre eles 
procuram fazer aquela coisa de última hora, sempre com a predominância de um 
aluno da equipe, o resto se encostando, é o ponto mais difícil do trabalho”.  

 

Professor C: 

“Enfrento sim, acho que esse é um problema geral da educação no nosso país, mas 
especificamente aqui nessa escola, como a gente trabalha com a nata da sociedade, 
com a elite, então existe uma dificuldade muito grande de convencer o rico de que o 
pobre, o negro, o analfabeto têm o direito legal de usufruir de todos os bens jurídicos 
que esse rico usufrui. Por exemplo, em sala de aula mesmo a gente percebe um certo 
preconceito ainda com relação a filhos de funcionários, pelo fato do poder aquisitivo 
ele ser inferior, desses funcionários.  

 

Fica muito claro, pelos depoimentos dos professores, que os alunos, assim como os 

seus pais, colocam-se como clientes da instituição e, portanto, consideram o professor um 

funcionário seu.  Os filhos dos funcionários também são discriminados pelos alunos, pois eles 

sabem que os mesmos só estão ali porque são beneficiados por bolsas de estudo. Houve um 

episódio em que uma filha de um professor do 6º ano do Ensino Fundamental se envolveu em 

um problema com outra aluna da sala e quando os pais da aluna vieram à escola para reclamar 
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sobre o ocorrido, logo lembraram que a filha do professor não pagava a escola e que eles 

pagavam. 

Os alunos e os seus pais chegam a usar de autoritarismo ao se dirigirem aos 

professores ou aos funcionários da escola. Os professores, por sua vez, sentem-se intimidados 

por eles. Os professores afirmam, ainda, que percebem atitudes de racismo e preconceito 

social, entre os alunos. Sobre bullying e posturas machistas afirmam que observam presentes 

nas posturas dos alunos e que procuram combater por meio do diálogo e da reflexão, vejamos 

alguns depoimentos dados nas entrevistas: 

“Um aluno que não respeita outro colega através de brincadeiras. Procura aqueles 

meninos mais tímidos, ou os meninos que apresentam alguma deficiência e querem brincar 

com o próprio colega, expor o colega diante da sala”. 

“Temos uma pessoa com características negras, então eles brincam com o próprio 

colega em relação à cor, tudo na forma de brincadeira, mas que você percebe claramente 

que intimamente que esse aluno ele tem uma discriminação, uma tendência discriminatória.” 

“Então ele fica tirando brincadeiras com o colega sobre a magreza do colega, sobre a 

pele do colega, sobre o silêncio do colega, e de repente, a gente observa claramente que 

aquilo é um bullying, que não é uma brincadeira.” 

“Agora eu noto a formação de pequenos grupos, principalmente entre as meninas, 

como se fossem grupos fechados, onde não permitem a entrada de outras pessoas. Isso eu 

tenho percebido aqui no colégio”. 

“Com aluno completamente novato, principalmente quando os alunos antigos 

percebem que ele não tem tanto poder aquisitivo quanto eles, a gente percebe que o grupo 

fica fechado a ele. Ele acaba se tornando um aluno isolado, um aluno excluído, e sempre que 

o corpo de alunos da escola tem a possibilidade, vai perseguir, vai ironizar”. 

“Em outros momentos existe uma discriminação social, porque na sala de aula nós 

não temos só alunos com posição definida, superiores, nós temos alunos de classe média, 

então alguns alunos não pertencem aos mesmos grupos sociais fora da escola, então a gente 

sente claramente uma exclusão.  

“Existe uma discriminação racial, quando eles brincam eles chamam o colega de 

negrinho”. 
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As falas dos professores confirmam que ao responderem ao questionário, muitos 

alunos o fizeram de forma racionalizada, escrevendo o que o interlocutor queria ouvir, um 

discurso politicamente correto! Ao analisarmos as falas dos professores desses alunos, 

comprovamos, de fato, que ainda há muito preconceitos racial e social entre eles. Os 

depoimentos foram dados por professores que estão na escola há mais de quatro anos e falam 

sobre alunos que, em sua maioria, também estão na escola há mais de quatro anos. Grande 

parte está na escola desde a Educação Infantil – mais de 50% da turma. Confirmamos que, 

apesar dos anos de “preparo” de exercício de cidadania por esta escola, o grupo ainda 

apresenta posturas que, caso não mudem, poderão fortalecer as culturas escravocrata, 

clientelista e patrimonialista que estão presente no referencial dos brasileiros, o que impede 

que a cidadania seja exercida, de fato, e que o país possa se consolidar como um país 

democrático. 

 

4.3 Documentos Oficiais da Escola 

 

Foram analisados documentos informais da escola (cartas de pais, e-mails, circulares 

internas) e que já foram citados ao longo do trabalho. Analisaremos, agora, os documentos 

oficiais, como: Proposta Pedagógica e Plano de Ensino dos três professores do 9º ano do 

Ensino Fundamental, entrevistados na pesquisa. Todas as palavras que pudessem identificar a 

Instituição foram retiradas dos documentos, garantido o sigilo da mesma. 

  Os Planos de Ensino dos professores desta escola são produzidos no início do ano 

letivo, durante a semana de “Jornada Pedagógica” no mês de janeiro, antes do início das 

aulas. Durante a referida semana, os professores ficam em reunião com o Coordenador 

Pedagógico e o Orientador Educacional, são definidos os principais eventos do ano, as 

excursões pedagógicas que serão realizadas em cada série e são elaborados os Planos de 

Ensino das diversas disciplinas. Durante a elaboração, os professores se reúnem por área e 

depois por série, sendo possível planejarem atividades e projetos interdisciplinares. 

 Referido documento, depois de elaborado pelo docente, passa pela verificação do 

Coordenador Pedagógico e é encaminhado para a digitação. Após digitado, o Plano de Ensino 

é anexado à caderneta da série, para que o professor o tenha sempre em mãos durante as suas 

aulas. O Plano de Ensino também fica disponibilizado no site da escola, dando acesso aos pais 
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e aos alunos. A versão disponibilizada é simplificada, indicando apenas as competências e as 

habilidades que serão desenvolvidas em cada período escolar.  

 A matriz do Plano de Ensino é simples, dando apenas ao professor um parâmetro do 

trabalho que deverá ser desenvolvido ao longo do ano letivo, ele não especifica as atividades 

diárias, permitindo uma grande flexibilidade para o trabalho pedagógico do professor.  

A seguir, destacamos nos referidos Planos de Ensino das disciplinas de Língua 

Portuguesa, Ciências Naturais e História, do 9º ano, apenas as competências, as habilidades e 

as atividades planejadas que fazem referência ao trabalho de formação cidadã, de acordo com 

as falas dos respectivos professores. 

 

Língua Portuguesa - 9º ano - Professor A 

 

Competências e habilidades a serem desenvolvidas: 

 Desenvolver a consciência humana, como fator que influencia na qualidade de vida, 

na sustentabilidade do planeta, responsabilizando o hmem pelas transformações 

ecológicas, sociais e econômicas. 

 Identificar, reconhecer e analisar criticamente os usos sociais da língua oral como 

recurso importante na comunicação e como veículo de valores e de possibilidades de 

preconceitos de classe, credo, gênero e ética. 

 

Projeto didático:  

 Conviver bem para bem viver. 
 
Atividades: 

 Leitura de jornais, revistas e textos avulsos, com temas transversais, que favoreçam a 

discussão e a produção em sala de aula; levar os alunos a montar um jornal mural 

sobre fatos e temas em destaque no mundo de hoje. 

 

Leitura de livro adotado no 2º semestre: A Revolução dos Bichos - George Orwell. 
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  Dentre as diversas competências e habilidades relacionadas pela professora, 

destacamos duas que fazem referência a um trabalho específico de relação com o meio social 

e o uso da língua como instrumento de mudança. As atividades abordam os temas transversais 

indicados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), são eles: Ética (respeito mútuo, 

justiça, diálogo, solidariedade), Orientação Sexual (corpo: matriz da sexualidade, relações de 

gênero, prevenções das Doenças Sexualmente Transmissíveis) , Meio Ambiente (ciclos da 

natureza, sociedade e meio ambiente, manejo e conservação ambiental) , Saúde (autocuidado, 

vida coletiva), Pluralidade Cultural (a vida das crianças no Brasil, constituição da pluralidade 

cultural no Brasil, o Ser Humano como agente social e produtor de cultura e cidadania) e 

Trabalho e Consumo (relações de trabalho; trabalho, consumo, meios de comunicação de 

massas, publicidade, vendas e direitos humanos).  

 O projeto “Conviver bem para bem viver”, a professora realizou em parceria com o 

portal que é utilizado pela escola na área de informática educacional. Referido projeto vem 

pronto para ser desenvolvido pelo professor que o adotar, com os passos a serem dados já 

definidos. Sua realização só é possível através do recurso da informática. Os alunos precisam 

utilizar o computador, acessando a Internet para acessá-lo. O projeto visa realizar diálogos 

entre jovens de todo o Brasil, permitindo que os jovens de culturas diversas possam se 

relacionar. Conferimos que todos os alunos da escola possuem computador em casa e que 

todos têm acesso à Internet, exceto um filho de funcionário. 

 Destacamos, ainda, o livro adotado no 2º semestre do ano letivo: A Revolução dos 

Bichos, livro que foi inspirado na revolução russa de 1917. Conversando com a professora 

sobre o objetivo de trabalhar essa obra literária com os alunos do 9º ano, ela afirmou que 

destacava temas como ÉTICA, IGUALDADE e FRATERNIDADE para realizar reflexões 

junto aos alunos. Destacamos que, apesar da leitura do livro sugerir principalmente a 

discussão sobre PODER e POLÍTICA, a professora não fez abordagens sobre essas temáticas. 

 Observamos que essa professora, que exerce grande fascínio nos alunos do 9º ano, por 

ser a professora que “conversa e aconselha”, trabalha uma cidadania solidária, da 

personalização e da ordem. Segundo Santos (2009) “Elas estão imbricadas com uma nova 

cidadania que vão embasar todas elas: a cidadania da irmandade: crença no mundo e em si 

próprio [...]” (p. 110). Assim, “a fé, a crença e a mente positiva são os remédios para os 

problemas do mundo exterior” (p. 111). 
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Ciências Naturais – 9º ano – Professor B 

 

Competências e habilidades a serem desenvolvidas: 

 Desenvolver procedimentos e atitudes que permitam uma postura crítica em 

relação aos avanços tecnológicos que interferem na vida do ser humano e no 

equilíbrio do meio ambiente. 

 Conscientizar-se de que a solução de problemas ambientais depende também 

da mudança de atitudes de cada pessoa. 

 

Leitura de livro adotado para os 1º e 2 semestres: Saneamento Básico – Vilma Maria 
Cavinatto. 

 

 Em relação às competências e habilidades descritas pela professora em seu Plano de 

Ensino, destacamos essas duas que fazem referência à ação do homem no meio ambiente. 

Referida professora é reconhecida na escola como a professora que sempre esteve à frente dos 

estudos sobre o meio ambiente. Iniciou o seu trabalho na escola como professora de Ecologia, 

disciplina extinta logo após o lançamento dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que 

sugerem que o tema “Educação Ambiental” seja trabalhado como um tema transversal pelos 

diversos professores das diversas disciplinas. 

 Conversando com a professora, ela diz que não concorda com a indicação dos PCNs e 

não se conforma por a escola ter extinguido a disciplina “Ecologia”. Segundo ela, termina 

ninguém ensinando nada e os que tentam não conseguem porque não têm formação adequada 

para isso. “Ensinam de forma errada!”. A professora ainda faz duras críticas aos projetos 

desenvolvidos pela escola: “É muito ‘auê’ e pouca ação. Não adianta querer salvar o Mico 

Leão Dourado se os alunos nem jogam o lixo dentro da lixeira”. 

 A indicação do livro “Saneamento Básico” ocorre por ser um tema paralelo, uma 

forma de poder abordar questões ambientas junto aos alunos “sem prejuízo das aulas de física 

e química”. Segundo a professora, é uma questão que interessa pouco aos alunos que vivem 

em uma realidade bem distinta. Assim, ela afirmou que ao falar em saneamento básico, pede 

que eles levantem as persianas das janelas da sala de aula, que dá para uma comunidade 

carente vizinha, uma “favela”.  
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 Um fato que observamos é que os professores resistem um pouco em abordar questões 

que não estejam contempladas nos conteúdos relacionados para a série. Temem “perderem 

tempo” e não conseguirem “dar conta” dos conteúdos. Isso, inclusive, é muito cobrado pelos 

pais que acompanham os desempenhos dos filhos e buscam, acima de tudo, uma boa 

formação acadêmica para que eles se saiam bem nos concursos externos, principalmente no 

vestibular da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE.  

 Ressaltamos que a escola tem oferecido uma ótima formação acadêmica aos seus 

alunos, obtendo excelentes resultados em concursos externos. Destacamos, dentre eles, as 

Olimpíadas de Matemática, Física e Robótica, os diversos vestibulares para ingresso em 

universidades e também a prova do ENEM. Isso a torna uma escola de grande prestígio na 

cidade, o que gera uma grande concorrência para novos alunos ingressarem nela. 

    

Professor C – História – 9º ano 

  

Competências e habilidades a serem desenvolvidas: 

 Desenvolver no aluno o exercício da cidadania. 

 Estimular e desenvolver a visão crítica e o espírito social e politicamente 

participativo, capaz de avaliar a sua possibilidade de atuação no contexto histórico 

em que se insere. 

 Favorecer uma reflexão de natureza histórica, estimulando a prática de outras 

reflexões, de natureza semelhante, em sua vida e não necessariamente só na escola. 

 Ampliar a compreensão da sua realidade para que sejam capazes de 

estabelecer relações com outras realidades históricas e de respeitar os valores 

culturais das diferentes sociedades. 

 Combater o preconceito e o racismo. 
 
 

No referido Plano de Ensino da disciplina de História, a primeira competência 

relacionada é “promover o exercício da cidadania”. Poderíamos dizer que a intenção do 

professor foi dizer “preparar” para o exercício da cidadania. O grande objetivo da educação, 

hoje! As demais competências e habilidades descritas se referem, também, ao trabalho de 
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formação cidadã. Destacamos, dentre elas, a última competência relacionada: “Combater o 

preconceito e o racismo”.  

Ao ser entrevistado, o Professor C admitiu que havia preconceitos racial e social 

dentro da instituição e dentro da própria sala de aula do 9º ano. Ele afirmou que “a gente 

percebe que muitas vezes existe o preconceito em relação ao próprio negro inserido em sala 

de aula, já que, infelizmente, a gente sabe que o nosso país, ele sendo elitista, ele continua 

sendo um país de elite branca”. O professor concluiu dizendo que combatia esses 

preconceitos por meio de reflexões e conversas e que, em suas aulas, os alunos evitavam 

apresentar essas atitudes na frente dele.  

Nos Planos de Ensino analisados, percebemos a falta de clareza dos professores em 

relação à formação cidadã. O conceito de cidadania perpassa por atitudes de responsabilidade 

e boa convivência. Sim, defendemos atos de responsabilidade e boa convivência entre todos, 

mas cidadania não pode ser apenas isso. Alunos que têm como preocupação maior adquirir as 

últimas novidades do mercado, ou observar a “marca” do tênis, do carro ou da calça do 

colega, não devem apenas ser “respeitadores”. Respeitar pode sugerir apenas aceitar e aceitar 

não conduz à mudança, à ação. 

Recorremos, mais uma vez, ao pensamento de Albert Brayner (2008) que, em sua 

“aposta” republicana, destaca as competências cidadãs a serem desenvolvidas pela escola. 

Dentre elas, a competência argumentativa, aquela que mobiliza em seu usuário o uso da 

palavra racional no espaço público, espaço do debate de ideias e que requer do seu 

interlocutor não apenas o uso da palavra argumentada, mas princípios de justiça e de 

veracidade. Talvez esses princípios sejam os grandes diferenciais no preparo para a cidadania 

dessas crianças e jovens: que eles venham a ser cidadãos justos e honestos e que utilizem o 

espaço público não como um espaço de relação privada, para o seu bem estar pessoal, mas 

para o bem comum. 

 

Projeto Político Pedagógico – PPP 

 

 Entendemos que esse documento traz a identidade da escola. Fala sobre a sua filosofia 

e a sua prática. As dimensões, como o seu nome já indica, são políticas e pedagógicas e 

devem nortear a prática da escola. Vulgarmente ouvirmos algumas pessoas falarem sobre “o 

pensamento da escola”, na verdade, referem-se ao seu Projeto Político Pedagógico. Em nossa 
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jornada profissional, de 25 anos, nunca participamos da sua elaboração, em nenhuma das 

escolas privadas que trabalhamos. Assim, sempre pensamos que era só mais um documento 

de exigência dos órgãos educacionais, mas que, na prática, não funcionava. 

 De fato, o Projeto Político Pedagógico - PPP - fica em algum lugar da escola, em geral 

na secretaria. Poucos professores o conhecem ou participaram de sua elaboração. Na escola 

pesquisada, o PPP foi elaborado logo após a sua fundação e foi passando por reformulações 

quando alguma mudança era exigida. Assim, confirmamos que dos professores que hoje 

formam o corpo docente da instituição, apenas 04 participaram de sua elaboração.  

 Não estamos com isso desqualificando a importância desse documento, mas 

ressaltando que seu objetivo maior tem sido pouco atingido em algumas escolas.  Segundo 

Veiga (1995) um Projeto Político Pedagógico – PPP - ultrapassa a dimensão de uma proposta 

pedagógica. É uma ação intencional com um compromisso definido coletivamente. Todo 

projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar intimamente articulado 

ao compromisso sócio - político e com os interesses reais e coletivos da população. Antes de 

tudo, é um trabalho que exige comprometimento de todos os envolvidos no processo 

educativo: professores, equipe técnica, alunos, seus pais e a comunidade. 

 Pesquisando sobre esse tema, ficamos até surpresos em descobrir que existem sites na 

Internet que disponibilizam Projetos Políticos Pedagógicos prontos. A escola apenas faz a 

cópia e, assim, cumpre com a exigência legal. Lamentamos que aquilo que Veiga denomina 

de “comprometimento de todos os envolvidos”, de fato, pouco aconteça. 

Sobre o PPP da Escola A, destacamos, inicialmente, a sua apresentação e confirmamos 

que o referido documento mantém-se atualizado, no que se refere à Lei e à literatura 

educacional: 

 

Ao formular a presente Proposta Pedagógica do Colégio XXXXXX, tomamos como 
referência a proposta educacional existente, norteadora do projeto básico da 
instituição, e o Documento das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que aponta 
um novo rumo para a educação nacional. Seguindo as orientações do que determina 
a Lei, este trabalho foi elaborado em conjunto com o corpo técnico e docente da 
escola, que teve como preocupação adequá-lo à realidade sociocultural que 
vivenciamos. Inicialmente foi realizado um levantamento da história da instituição, 
resgatando valores e permitindo uma retrospectiva dos encaminhamentos, fatos e 
avanços realizados ao longo do tempo. Os direitos e deveres do educando, assim 
como o importante papel dos pais, caracterizam a clientela do XXXXX e o trabalho 
realizado em parceria. Em seguida, destacamos os aspectos filosóficos, sociológicos 
e psicopedagógicos que sinalizam os caminhos para nossa práxis escolar. São 
apontadas, também, mais adiante, as competências e habilidades estimuladas e 
desenvolvidas pelos educandos ao longo da educação básica: Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e Ensino Médio. Entendemos por competência “a capacidade 
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de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em 
conhecimentos, mas sem limitar-se a eles”. Elas não são conhecimentos, mas 
“utilizam, integram, ou mobilizam tais conhecimentos” (Perrenoud, 1999, p. 07 e 
08). Através das ações e operações, as habilidades aperfeiçoam-se e articulam-se 
possibilitando nova organização das competências. Finalmente, fazemos uma 
abordagem a respeito dos procedimentos metodológicos adotados, do sistema de 
avaliação e relacionamos os serviços de apoio que dão suporte ao trabalho escolar, 
propiciando condições necessárias e favoráveis para viabilização dessa proposta que 
ora apresentamos (Projeto Político Pedagógico – Apresentação). 

 

 

 Perguntamos aos professores do 9º ano do Ensino Fundamental se eles baseavam a sua 

prática docente de acordo com a orientação do Projeto Político Pedagógico da escola. Dos 09 

professores, apenas dois disseram que já tiveram acesso ao referido documento, mas todos 

afirmaram que conheciam a “proposta da escola” e a sua “filosofia”. No PPP, sobre os 

compromissos e ações dos professores, os itens A e B já expressam a necessidade do 

conhecimento da proposta por parte dos professores: 

a) Identificar-se com a proposta pedagógica da escola em relação à estrutura de 

funcionamento e à cultura organizacional. 

b) Ensinar de modo coerente com a proposta pedagógica da instituição. 

  Em relação aos aspectos sociológicos descritos no documento, consideramos como a 

orientação da escola sobre o preparo para o exercício da cidadania (grifos nosso): 

 

Diante da realidade social com enormes contrastes, onde o desnivelamento do 
acesso à cultura formal e aos bens de consumo se faz presente, o trabalho de 
conscientização e sensibilização pela temática é de grande relevância. Discutir os 
fatos históricos, tomar consciência das distorções existentes, encontrar 
alternativas e encaminhamentos para os problemas é, antes de tudo, a 
preparação para o exercício pleno da cidadania. Por meio do resgate e 
valorização da cultura, os alunos são estimulados a vivenciarem sua herança 
cultural, ampliando seu universo de informações. A comunidade – pais, alunos, 
professores e funcionários – é convidada a interagir convivendo democraticamente, 
onde cada um deve assumir sua responsabilidade e coparticipação, pois é com a 
soma de esforços mútuos que os objetivos propostos serão atingidos. A 
autodisciplina e o respeito aos limites são considerados valores importantes para o 
crescimento individual e grupal. Os conceitos de justiça e de cidadania devem ser 
vivenciados no ambiente familiar e escolar. O cumprimento de normas 
estabelecidas são estruturantes para o educando, o qual vai, gradativamente, 
adquirindo o senso comum, prevalecendo o respeito recíproco e o anseio na 
construção coletiva e participativa da sociedade (Projeto Político Pedagógico – 
Aspectos Sociológico). 
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 Ao analisarmos o texto acima, recorremos ao pensamento de Hannah Arendt (2007), 

sobre o papel que estamos dando às crianças, expondo-as ao mundo adulto e seu aspecto 

público: 

As crianças que são educadas para que sejam cidadãos de um amanhã utópico é 
negado, de fato, seu próprio papel futuro no organismo político, pois do ponto de 
vista dos mais novos, o que quer que o mundo adulto possa propor de novo é 
necessariamente mais velhos que eles mesmos (p. 226).  

 

Cabe ao aluno encontrar alternativas e encaminhamentos para os problemas sociais? 

Que espécie de responsabilidade estamos transferindo para essas crianças e esses jovens que 

frequentam nossas escolas e que passaram a ser vistos como “pequenos cidadãos”? A filósofa 

acrescenta, ainda, que “a função da escola é ensinar às crianças como o mundo é, e não 

instruí-las na arte de viver” (p. 246). 

 Em relação à afirmativa que “os conceitos de justiça e de cidadania devem ser 

vivenciados no ambiente familiar e escolar”, mais uma vez observamos o quão confuso 

tornou-se a ideia de espaço público e espaço privado em nossa sociedade. Cidadania se exerce 

no mundo público, comum a todos e onde cada pessoa contribui para com esse mundo.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O princípio de toda Soberania reside essencialmente na Nação. Nenhuma instituição nem nenhum indivíduo pode 
exercer autoridade que não emane expressamente dela. 

 (Art.3 - DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO) 

 

 

 “Todos são iguais perante a Lei”; Art. 5º da Constituição Federal de 1988. Nossa 

Constituição Cidadã.  

É importante concluir essa pesquisa recorrendo à nossa fala inicial, porque ela traz, em 

si, os preceitos da cidadania e da democracia: a igualdade. Este estudo confirmou a presença 

das culturas escravocrata, clientelista e patrimonialista também na instituição educacional da 

rede privada do Recife e, quem sabe, das escolas privadas do nosso país. Essas tradições 

culturais foram apresentadas através de várias nuances no cotidiano escolar da escola 

analisada. Tivemos a oportunidade de observar os diversos atores que atuam nesse espaço e, 

cada um da sua forma e de acordo com a sua posição, reproduziu essas marcas. 

Em um país democrático, todo e qualquer cidadão, na posse dos seus direitos cívicos, 

pode aspirar a cargos governamentais. Cada um pode, por direito, lançar-se na competição 

política. Assim, que forma de educação convém à democracia? Canivez (1991) afirma que “o 

princípio da educação, em uma república, é a transmissão do respeito à lei fundado no 

conhecimento das instituições” (p. 161). A autoridade da lei preserva o cidadão de toda 

sujeição a uma pessoa ou a grupos, em particular. O que pode contrariar o pensamento da elite 

do nosso país que, através do seu poder econômico, busca constantes privilégios e regalias em 

nossa sociedade. Afinal, temos que saber com quem estamos falando! 

Como a escola da rede privada do Recife realiza a formação cidadã entre os alunos de 

extração social média alta? Ao tentarmos responder a questão que gerou todo o processo de 

investigação dessa pesquisa, não nos afastamos do pressuposto de que a escola está inserida 

na sociedade e, por isso, não poderíamos perder de vista os seus determinantes 

socioeconômicos e políticos.  

O homem encontra-se no cruzamento de duas vias: vida privada e vida pública. Assim, 

ele vive a duplicidade da sua natureza, a de ser indivíduo e a de ser cidadão. Esses espaços 

parecem, hoje, confusos e, por muitas vezes, as suas necessidades pessoais têm se sobreposto 
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às necessidades coletivas, isso no espaço público! Assim, afirmamos que o sentido do 

universal precisa ser resgatado nas escolas, aqui, na escola da rede privada. Os interesses da 

comunidade precisam ser priorizados em detrimento dos interesses individuais. A escola, 

enquanto instituição de transição entre o privado e o público, precisa buscar meios de instituir 

uma nova comunidade, fundada na recusa da violência e do arbítrio.  

A escola privada, academicamente, continua cumprindo o seu papel. Os bem-nascidos, 

que pagam caro por isso, têm uma boa formação científica e continuam à frente nos concursos 

e nos rankings educacionais (tem sido assim!). Não podemos esquecer de que os seus 

clientes(!) estão atentos ao processo educacional e que não podem ser contrariados em suas 

“solicitações”, assim como são ótimos consumidores e exigentes em busca de boas 

mercadorias. Brayner (2008) nos alerta que as formas de dominação, hoje, não passam apenas 

pela ideologia, pois “não incidem mais tão diretamente sobre a ‘consciência’, no sentido em 

que dizíamos que na difusão de uma falsa consciência (ideologia) residia a forma privilegiada 

da dominação em sociedades democráticas [...]” (p. 139). Ele diz que essas formas 

deslocaram-se para “o campo do desejo e da flutuação de sua satisfação numa sociedade de 

abundância e de consumo privado como a nossa”. 

Durante as nossas observações no interior da Escola A, percebemos o quão tensa são 

as relações entre os que compõem a comunidade educativa: alunos, professores, funcionários 

e pais.  Percebemos, ainda, que aquele espaço parece retratar o que existe na sociedade, 

prevalecendo os interesses dos que dominam e, para manter esse poder, são utilizados 

diversos métodos e formas de coação, pressão e persuasão. 

Por meio dos instrumentos utilizados na coleta de dados, constatamos que nesta escola 

há preconceitos racial e social entre os alunos, entre os alunos e os professores e entre as 

famílias e os professores e funcionários. Mais uma vez recorremos ao pensamento de 

DaMatta (1986) sobre a classificação das pessoas dentro da sociedade. Ele afirma que as 

possibilidades são ilimitadas, e que há uma inabalável confiança no credo segundo o qual, 

dentro dele, “cada um sabe muito bem o seu lugar”.  

Preparar os filhos da elite da nossa cidade (ou país) para o exercício da cidadania nos 

parece um grande desafio para a escola da rede privada de ensino. Poderíamos apostar em um 

pressuposto apenas, não único, mas necessário: prepará-los para enxergar o OUTRO e para 

reconhecer que no espaço público TODOS SÃO IGUAIS.  
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Poderíamos afirmar que concluímos as nossas análises com um sentimento de tristeza. 

Esse sentimento se materializa no rosto de cada “criança-aluno”, vítima de culturas 

cristalizadas e que são difíceis de serem rompidas, sejam esses alunos das redes pública ou 

privada, cada um traz uma marca que lhe foi (im)posta, seja a do mando, seja a da obediência. 

Mas, ao mesmo tempo, contentamo-nos em saber que toda mudança é iniciada a partir da 

constatação da sua necessidade. E, como nascem novos seres humanos, a educação também se 

renovará com os recém-chegados, em um estado contínuo de vir a ser. 

Encerramos nosso trabalho com a palavra de um professor da escola pesquisada que 

trabalha há 22 anos na instituição. Solicitei que ele escrevesse sobre algum preconceito que 

havia presenciado na escola e ele relatou dois fatos que aconteceram com ele. Após o relato 

dos casos, ele concluiu dizendo: 

 

“Perdoei-os naquele momento, pois a cegueira espiritual já estava instalada. 

Estavam contaminados pela ideologia massacrante daqueles que tudo possuem e ainda 

pensam que possuem todos”. 
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ANEXO 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA - ESCOLA 

 

Título da Pesquisa:  

Pesquisadora: 
Orientador: 

Instituição: 
 

Objeto da Pesquisa: 

 

Descrição do Procedimento: Observação Participante e Análise dos Documentos da 

Escola. 

Análise de risco e sigilo: o procedimento de pesquisa descrito seguirá rigorosamente os 

critérios éticos estabelecidos através da legislação que regulamenta pesquisa com seres 

humanos. Desse modo, os instrumentos para a coleta de dados serão aplicados de acordo com 

a técnica padrão, cientificamente reconhecida. Serão preservados o sigilo das informações e a 

identidade dos participantes. Os registros das informações poderão ser utilizados para fins 

exclusivamente científicos e divulgados em congressos e publicações científicas, 

resguardando-se sempre o anonimato da instituição pesquisada e dos participantes. 

Informações complementares e esclarecimentos serão fornecidos pela pesquisadora em 

qualquer tempo aos participantes e/ou ao seus responsáveis. 

Identificação da Escola 

Diretor: ________________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________ 

CGC: ______________________________________ 

Estando de acordo, assina o presente Termo de Consentimento. 

Recife, _____________de _______________ de 2010 

_________________________________________ 

Assinatura do Diretor 
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ANEXO 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA - ALUNO 

 

Título da Pesquisa:  

Pesquisadora: 
Orientador: 

Instituição: 
 

Objeto da Pesquisa: 

 

Descrição do Procedimento: Questionário a ser respondido pelo aluno. 

Análise de risco e sigilo: o procedimento de pesquisa descrito seguirá rigorosamente os 

critérios éticos estabelecidos através da legislação que regulamenta pesquisa com seres 

humanos. Desse modo, os questionários serão aplicados de acordo com a técnica padrão, 

cientificamente reconhecida. Serão preservados o sigilo das informações e a identidade dos 

participantes. Os registros das informações poderão ser utilizados para fins exclusivamente 

científicos e divulgados em congressos e publicações científicas, resguardando-se sempre o 

anonimato da instituição pesquisada e dos participantes. 

Informações complementares e esclarecimentos serão fornecidos pela pesquisadora em 

qualquer tempo aos participantes e/ou ao seus responsáveis. 

 

Identificação do Responsável 

Aluno: ________________________________________________________________ 

Responsável: ___________________________________________________________ 

RG: _________________________________ Órgão Emissor: ___________________ 

Estando de acordo, assina o presente Termo de Consentimento. 

Recife, _____________de _______________ de 2010 

_________________________________________ 

Assinatura do Responsável 
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ANEXO 3 

Questionário - Alunos 

 

 Sexo – Idade – Série 

 Profissão dos pais  

 Que profissão você pretende seguir? 

 Há quanto tempo você estuda nesta escola? 

 

Questões a serem refletidas e respondidas: 

 

Questão 1 

A Justiça de Mato Grosso do Sul aceitou o argumento de que a sociedade brasileira aceita a 

compra e venda de produtos pirateados e absolveu um vendedor ambulante flagrado enquanto 

vendia CDs e DVDs piratas nas ruas de Campo Grande.  

O flagrante ocorreu no dia 30 de outubro do ano passado, no centro da cidade. Segundo a 

Promotoria, o vendedor transportava em uma mochila um total de 118 DVDs e 82 CDs "de 

diversos gêneros, todos falsificados".  

Em nota, o TJ-MS diz que a absolvição levou em conta a "difusão e aceitação da sociedade 

(em todos os níveis de organização socioeconômica) em comprar/vender CDs piratas".  

Em nota à Folha de São Paulo, o diretor-executivo da APCM (Associação Antipirataria de 

Cinema e Música), Antonio Borges Filho, disse que a entidade "se surpreendeu" com a 

decisão. Segundo ele, o fato de uma conduta ser aceita por parte da sociedade não é 

justificativa para revogar punições previstas em lei.  

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/814802-justica-em-ms-diz-que-pirataria-e-aceita-

pela-sociedade-e-absolve-ambulante.shtml. Acesso em 15/02/2011. 

 Na sua opinião, a decisão do TJ-MS foi acertada? Justifique. 

 Você compra ou faz uso de produtos pirateados? Por quê?  
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Questão 2 

Em entrevista ao programa "CQC", da TV Bandeirantes, Jair Bolsonaro disse que "não 

viajaria em avião pilotado por cotistas nem aceitaria ser operado por médico [ex-cotista]". Em 

resposta à cantora Preta Gil sobre a eventualidade de um filho ter envolvimento amoroso com 

uma mulher negra, o deputado respondeu: "não vou discutir promiscuidade. Eu não corro esse 

risco e meus filhos foram muito bem-educados e não viveram em ambiente como 

lamentavelmente é o teu".  

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/897265-abglt-entra-com-representacao-contra-

bolsonaro-na-procuradoria.shtml. Acesso em 02/04/2011. 

 Sobre as cotas para negros nas universidades, você é contra ou a favor? Justifique. 

 Sendo da cor branca, você já namorou alguém negro? Sendo negro, você já namorou 

alguém da cor branca? Justifique. 

 Qual a sua opinião sobre as declarações de Jair Bolsonaro? 

 

Questão 3 

 

Cerca de 700 alunos da Uniban, Universidade Bandeirante de São Paulo, campus de São 

Bernardo, pararam as aulas do noturno para perseguir, xingar, tocar e fotografar. Tudo isso 

contra uma aluna do primeiro ano do curso de turismo, 20 anos, 1,70 metro, cabelos 

loiríssimos esticados e olhos verdes, que compareceu à escola em um microvestido rosa-

choque, pernas nuas com pelinhos oxigenados à vista, salto 15, maquiagem de balada. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u645465.shtml. Acesso em 22/02/2011. 

 Você concorda com a atitude dos alunos? Justifique. 

 Após o caso, a aluna Geyse ganhou prestígio na mídia e já foi até capa de revista. 

Qual a sua opinião sobre isso? 
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Questão 4 

 

O presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcanti (PP-PE), da posse de seu 

filho, José Maurício Valladão Cavalcanti, na Superintendência Federal de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento em Pernambuco. 

Severino voltou a defender a contratação de parentes. "Essa história de nepotismo é coisa 

para fracassados e derrotados que não souberam criar seus filhos. Eu criei bem os meus 

filhos, que têm universidade, e agora estou indicando José Maurício", afirmou o deputado. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u68392.shtml .Acesso em 12/03/11.  

 

 Caso você assumisse um cargo público de prestígio, você favoreceria seus amigos 

e familiares? Justifique. 

 Sobre nepotismo, você concorda com a opinião de Severino Cavalcanti? 

Justifique. 

 

Questão 5 

 

O estudante australiano, de 15 anos falou pela primeira vez sobre as imagens em que aparece 

revidando agressões de um colega de escola. Em entrevista a uma emissora de TV da 

Austrália, Casey Heynes conta ser vítima de bullying há três anos.  

- Eles sempre me chamavam de gordo e diziam para perder peso. Davam tapas na minha nuca 

e faziam eu tropeçar e cair - diz Casey. 

No vídeo, um colega de escola, incentivado por outros jovens, agride Casey com socos. Após 

o quinto golpe, o garoto resolve, enfim, reagir. 

As imagens do revide de Casey viraram hit na internet e ganharam versões com animações. 

Também foram criadas quatro páginas em homenagem a Casey no Facebook, com mais de 

200 mil fãs. 

http://www.dihitt.com.br/n/violencia/2011/03/21/--bullying--garoto-australiano-que-sofria-bullying-reagiu-

e-virou-hit-na-internet- . Acesso em 25/03/11. 
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 Em sua opinião, Casey agiu de forma correta? Justifique. 

 Na sua escola, você já presenciou caso de bullying? 

 Por que alguns alunos são perseguidos por colegas na escola? 

 

 

Questão 6 

 Pagamento de propina, para ser aprovado no exame da carteira de habilitação de 

motoristas. 

 Dar dinheiro para o guarda de trânsito não aplicar uma multa.  

 Insistir para o segurança do banco deixá-lo entrar por ter chegado apenas alguns 

minutos após o fechamento do mesmo. 

 Chorar para um vendedor o desrespeitando, para fazer seu trabalho mão de obra 

muito mais barato. 

 

 Quais das situações acima você considera natural? Justifique. 
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 ANEXO 4 

 

Roteiro de Entrevista com os Professores 

 

 

1. Identificação do professor 

 
Sexo – idade  

Disciplina(s) que leciona: 

Série(s) que leciona: 

Carga horária semanal: 
Trabalha em outra (s) instituição(ões): 

 
 

2. Formação profissional 
 

Ensino Médio – Escola pública ( . )  Escola particular ( . )         Ano de conclusão ______ 
Graduação: ______________Instituição: _________________ Ano de conclusão ______ 

Pós-graduação: ______________Instituição: ______________ Ano de conclusão ______ 
 

 

 
 

 Quais os temas referentes à cidadania que são abordados em suas aulas? 
 

 Por que considera esses temas relevantes para serem abordados? 
 

 Quais as facilidades e dificuldades que você enfrenta ao tratar desses temas nessa 
escola com alunos de poder aquisitivo alto? 

 
 Como você as atitudes dos alunos dessa escola em relação à formação cidadã? Cite 

atitudes observadas. 

 


