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O mundo, cansado de nós, procuraria outros senhores; o que pareceu 
sábio parecerá insípido, e abominável o que nos terá parecido belo. 
Como o iniciado mitríaco [das antigas culturas persa, assíria e 
egípcia], a raça humana tem talvez necessidade do banho de sangue e 
da passagem periódica pelos poços fúnebres. Via o retorno dos 
códigos selvagens, dos deuses implacáveis, do despotismo 
incontestado dos príncipes bárbaros e o mundo fragmentado em 
Estados inimigos, eternamente vítima de insegurança. Outras 
sentinelas ameaçadas pelas flechas iriam e viriam na ronda das 
cidadelas futuras; o jogo estúpido, obsceno e cruel continuaria, e a 
espécie, ao envelhecer, acrescentar-lhe-ia novos requintes de horror. 
(Yourcenar, 1980: 239). 

 

O futuro da humanidade tal como supostamente vislumbrado no século II da 
nossa era pelo Imperador romano Adriano não nos parece distante, a despeito dos quase 
20 séculos de história que nos separam daquele antigo império escravista. Mesmo 
considerando que a autora destas linhas, a escritora francesa Marguerite Yourcenar, 
publicou sua obra no imediato pós-Segunda Guerra, isto é, diante de um “mundo 
fragmentado em Estados inimigos” que efetivamente desmoronava aos seus pés com 
“novos requintes de horror”, suas palavras parecem ainda fazer sentido 
contemporaneamente, sobretudo no que diz respeito ao caráter efêmero da existência 
humana, de seus “impérios” que se pretendem eternos justamente porque se sabem 
transitórios. 

A Europa da União, forjada sobre os alicerces da Antiguidade greco-romana, 
encontra-se hoje, mais uma vez, “vítima de insegurança”, ameaçada pela invasão de 
novos “bárbaros” procedentes, desta feita, de países tão diversos como Índia, Paquistão, 
Turquia, Marrocos, Argélia, Brasil e seus vizinhos da América Latina. Trata-se de 
imigrantes em geral pouco qualificados, dispondo de poucos recursos, mas que também 
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reivindicam para si um lugar como partícipes da modernidade apregoada 
cotidianamente na mídia. 

Que se ergam “muralhas” nacionalistas contra estes invasores “clandestinos”, 
assim taxados através de leis discriminatórias, ou que se empunhem bandeiras pela sua 
deportação ou repatriação não chega propriamente a surpreender. No mundo sem 
fronteiras das grandes redes de empresas industriais e financeiras, que sempre 
encontram onde produzir a custos mais baixos, pagando menos impostos, menores 
salários e gastando menos com restrições ambientais, os cidadãos da Europa defendem-
se recriando fronteiras étnicas precisamente ali onde seus outrora poderosos Estados 
Nacionais e organizações sindicais já não se mostram mais capazes de garantir 
empregos e programas eficientes de seguridade social. 

O recrudescimento do “purismo” nacionalista e a xenofobia podem então ser 
compreendidos à luz do estreitamento das possibilidades de ascensão social que também 
atingem presentemente os chamados países desenvolvidos, vítimas da reestruturação da 
economia capitalista no mercado globalizado.   

Qualquer semelhança com os “requintes de horror” testemunhados por 
Marguerite Yourcenar na Europa dos anos 1930 e 40 não é mera coincidência. Mas o 
que se pretende aqui destacar é que o fenômeno, aliás, como tudo o mais que acontece 
sob os céus do capitalismo há pelo menos duzentos anos, é igualmente passível de 
ocorrer em qualquer outro lugar do planeta. E de fato o cenário no continente americano 
não é absolutamente diverso. Quando “hordas” de mexicanos, cubanos, porto-riquenhos 
e brasileiros empobrecidos ameaçam invadir o mercado de trabalho norte-americano e 
ali competir com os nacionais, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos reage 
ampliando o muro ao longo da fronteira de 3 200 quilômetros que o separa da América 
Latina, a exibir, desse modo, os limites reais de sua tão propalada democracia. E a 
maneira como o Brasil recepciona, por sua vez, seus imigrantes “ilegais” procedentes, 
da Bolívia ou do Peru não deixa nada a desejar: a exploração brutal a que esses 
trabalhadores são submetidos no mercado de trabalho informal sugere um retrocesso à 
escravidão, abolida oficialmente do país em 1888! Ilustra-o este depoimento de um 
agente do Programa de Saúde da Família sobre algumas destas famílias que vivem e 
trabalham hoje em oficinas domésticas de costura na cidade de São Paulo, produzindo 
roupas, mochilas e tênis de marca para grandes redes de loja de grife: 

Nesse prédio deve ter uns setenta por cento que são bolivianos [...]. 
Quando eles entram num apartamento parece que destroem, porque 
eles começam a pregar madeira pra dividir como se fosse uma favela 
ali dentro, eles pegam compensado da rua e eles vão dividindo e ali 
mora um casal, mora outro casal e vai indo assim [...]. As máquinas 
[de costura] ficam tudo junto [...]. Quando é um apartamento que eles 
tá costurando, eles colocam as crianças o tempo todo trancada dentro 
daquele quarto, isolado ali, sozinho mesmo e eles costurando [...]. Não 
levantam da máquina pra nada, tem uma pessoa que vem dá a comida 
ali na máquina [...] então, às vezes as mulheres têm infecção de urina 
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porque nem da máquina levanta pra ir no banheiro, ali fica horas, e vai 
girando aquilo.  (Dornelas, 2009, p. 23). 

Em que pese, portanto, a compreensível intolerância dos nacionais face aos 
imigrantes, devida ao acirramento da concorrência por postos de trabalho, o ônus mais 
pesado desta movimentação massiva de milhões de trabalhadores mundo afora recai 
evidentemente sobre os próprios trabalhadores, que à mercê das circunstâncias 
históricas, são instados como que de uma hora para outra a adotar uma língua 
estrangeira, lidar com códigos sociais diversos dos seus, submeter-se a condições de 
vida precárias e a serviços humildes, pesados ou desagradáveis, quando não se tornam, 
eles próprios, bodes expiatórios do desemprego estrutural. Sem raízes, não lhes parece 
haver mais continuidade entre o que foram e o que são convidados a ser a partir de 
então: cidadãos de segunda categoria, instados a assumir uma cultura que, não sendo a 
sua de origem, nunca lhes chega a cair muito bem. 

A subjetividade humana, já se sabe desde Freud, molda-se a partir dos modelos 
presentes na cultura (Mezan, 2002). De modo que estes fluxos migratórios 
internacionais de um lugar a outro, de uma cultura a outra e de uma posição social a 
outra no interior dos deslocamentos espaciais implica igualmente rupturas subjetivas, 
obrigando os recém-chegados a um trabalho de remanejamento psíquico, uma espécie 
de reeducação que passa pelo questionamento de suas próprias identidades culturais e 
sociais. É o que sugere o psicanalista (ibid., p. 325) ao abordar a questão da perspectiva 
de outra categoria de “recém-chegados”: as crianças que vêm ao mundo e a quem 
cumpre aos adultos educar: 

Um quarto tópico, dentro do assunto geral “psicanálise e cultura”, é a 
maneira pela qual a sociedade introduz às suas instituições, práticas e 
crenças os membros de cada nova geração. Ou seja: como a criança 
absorve a cultura e de que maneira essa absorção, desde o aprendizado 
da linguagem até a aceitação das normas superegóicas e dos ideais 
identificatórios, colabora para a formação da sua subjetividade. 
Quanto a isso, há dois aspectos: o primeiro é, em sentido geral, de que 
maneira a sociedade – qualquer sociedade – co-determina o que vai 
acontecer com os membros que nela se socializam. Aqui temos 
certamente mecanismos universais. E, em segundo lugar, conteúdos 
mais particulares, sócio-históricos, que correspondem a diferentes 
formações culturais e sociais. É um dado de experiência: quem viaja 
um pouco constata que povos e países não são iguais.  

Mas há outro processo global ora em curso que caminha paradoxalmente em 
sentido inverso. Trata-se da crescente uniformização dessas diferentes formações 
históricas e geográficas, fruto da disseminação de regras de consumo cada vez mais 
padronizadas. Nunca antes um adolescente no Brasil se pareceu tanto com um 
adolescente dos Estados Unidos ou na Alemanha, e quase que já não se pode mais falar 
em adolescentes brasileiros, norte-americanos ou alemães, dado que nas grandes 
metrópoles destes países é cada vez mais difícil discernir especificidades e 
particularismos culturais, mesmo entre os “de dentro” e os “de fora”, isto é, entre 
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nativos e imigrantes. Em outras palavras, assiste-se hoje à apoteose da padronização da 
sociedade de consumo de massa, num mundo de nações enfraquecidas, de tradições 
enfraquecidas e populações desenraizadas. Um mundo de novas identidades híbridas e 
transculturais que o velho bordão publicitário United Colors of Benneton traduz muito 
bem, mas que desponta, paradoxalmente, mais monocromático do que outrora.  

De maneira que se o velho imperador romano Adriano, imortalizado pela 
escritora Marguerite Yourcenar, pudesse por instantes retornar ao mundo dos vivos 
neste princípio de século XXI, ele certamente não se depararia mais com a mesma 
riqueza de línguas, cantos e modos claramente distintos de pensar e sentir que, no 
século II, coexistiam mais ou menos pacificamente nos limites de seu império: “as 
grandes paisagens melancólicas de Virgílio”, “a escaldante tristeza da Espanha e sua 
árida violência”, “as gotas de sangue celta, ibero, púnico talvez, que deveria ter-se 
infiltrado nas veias dos colonos romanos de Itálica”, “a Pérsia requintada”, “a Trácia 
selvagem [e] os cavaleiros trácios que galopam nas margens do Bósforo e que se 
expandem à noite em cantos roucos e tristes” (ibid., p. 222-3) – referências que o 
imperador, já velho e doente, reencontrava em si mesmo, como partes intrínsecas de seu 
próprio ser. Os ritmos são hoje, por toda parte, muito semelhantes, quando não 
reproduzem insistentemente a mesma batida monótona e uniforme. 

Ocorre que esta redefinição de padrões e aspirações de comportamento a partir 
da internacionalização de determinadas normas e valores comuns, longe de promover a 
identificação e integração entre os povos, parece acirrar, pelo contrário, a intolerância, 
como se a diluição dos marcos de referência que permitem a um sujeito inscrever-se 
numa tradição singular exacerbasse o medo de ser invadido, não apenas geográfica, 
como subjetivamente. Cresce o medo da alienação, particularmente nesta fase de 
mutação que é a adolescência. O medo de não se ter mais existência própria, dado que 
não se tem mais uma identidade definida (Jeammet, 1990). O resultado é que, como 
afirma ainda outro psicanalista:  

“Tudo o que se faz quando se pensa estar incluindo é empurrar a linha que 
demarca os de dentro e os de fora para um outro lugar. Ou seja, cria-se outra minoria” 
(Voltolini, 2004, p. 99).  

Estes movimentos macrossociais não deixam de estar presentes também no 
espaço microssocial da escola, repercutindo não apenas na relação que os alunos 
estabelecem e sustentam com seus pares e com o outro social situado fora da escola, 
como também inclusive na relação que eles estabelecem e sustentam com o saber. A 
presente pesquisa, tomando basicamente por referencial teórico e metodológico o 
conceito de relação com o saber desenvolvido na França por Bernard Charlot e o 
coletivo Escol de pesquisa (1996, 2000, 2005, 2009), pretende identificar como esta 
constelação complexa e dinâmica de relações se atualiza nas salas de aula de uma escola 
privada singular. Trata-se de uma escola de elite localizada em São Paulo, a maior e 
mais rica cidade do Brasil, que à diferença da maioria das escolas brasileiras que 
atendem este segmento social não se pretende apenas um espaço devotado à preparação 
de seus egressos para a conquista de uma vaga nas universidades de maior prestígio, e 
sim um espaço comprometido, nas palavras de seu diretor, com a “formação humanista” 
do estudante. Pretensão educativa compartilhada por alguns dos professores do núcleo 
de humanidades da instituição, que assim se expressam relativamente às expectativas 
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que nutrem em relação à formação de seus alunos, 79 adolescentes na faixa etária dos 
14 anos de idade, em média: 

Professora de artes plásticas: “Eu pretendo levar o aluno a ter outro olhar sobre o 
mundo, a olhar o Brasil de frente, recuperar a mestiçagem, o saber indígena, a matriz 
popular, a ancestralidade africana, para além da matriz europeia”.  

Professor de história: “Meu propósito é tirá-los da bolha em que vivem: clube, 
shopping, escola. É mostrar o abismo sócio econômico”.  

Professor de filosofia: “Eu espero que esses alunos sejam capazes de interpretar 
o tempo deles, refletir criticamente sobre o cotidiano, tornarem-se cidadãos”.  

Professor de foto e vídeo: “[Meu propósito] é ampliar sua leitura do entorno, 
interessá-los pelo noticiário, porque apesar de sua grande capacidade de análise crítica 
de textos, eles não compreendem o entorno: o Brasil, o mundo”. 

Observando estes alunos brasileiros, tem-se a impressão de estar numa escola de 
classe média e alta em Portugal, Espanha, Itália ou Alemanha. O que se vê são moças e 
rapazes invariavelmente brancos, os meninos calçando tênis de grife e exibindo porte 
atlético, as meninas magras, cabelos lisos e compridos que elas passam uma parte da 
aula ajeitando, enfim, adolescentes representativos dos padrões de beleza hegemônicos 
nos países que nasceram, justamente, das ruínas do velho Império de Adriano.   

É sabido que a presença dos europeus no chamado Novo Mundo – os países das 
Américas – remonta ao antigo sistema colonial, que ganhou impulso a partir do século 
XVI. Mas foi em meados do século XIX, em virtude do intenso progresso técnico 
industrial e agrícola que acompanhou a Segunda Revolução Industrial, que esta 
presença tornou-se massiva, com cerca de 30 milhões de trabalhadores empobrecidos 
abandonando então o Velho Mundo pelo sonho de “fazer a América”. Entre os que 
migraram com destino ao Brasil no ano de 1855 havia um suíço, Thomas Davatz, que 
com alguns conterrâneos optou por estabelecer-se em Limeira, no interior do estado de 
São Paulo, na condição de colono em uma fazenda de café. Vale a pena registrar a 
maneira como estes colonos foram recepcionados naquele momento em que a 
escravidão negra de origem africana ainda vigorava na jovem nação brasileira recém 
liberta do colonialismo português (SE/CENP, 1979, p. 30-1): 

Fomos conduzidos à [Fazenda] Ibicaba. Nessa colônia, mostraram-nos 
os regulamentos apenas tínhamos chegado, quando o que desejávamos 
era comer e beber. Consta do regulamento limitações à liberdade 
pessoal dos colonos. Sem autorização por escrito do diretor, nenhum 
colono em dia útil pode ausentar-se da fazenda, a não ser para local 
muito próximo. [...] Chegou-se a exigir dos imigrantes em certa 
colônia que fizessem serviços de limpeza em uma estrada. Como eles 
não quisessem cumprir esta ordem descabida foi-lhes imposta pelas 
autoridades uma multa altíssima. Em outra colônia ocorreu o seguinte 
fato: alguns colonos que tinham seu café e suas roças em ordem 
pretenderam fazer serviços no sítio de um proprietário das vizinhanças 
de modo a ganharem algum dinheiro. Foram impedidos. 
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 E o missivista conclui indignado: 

Que espécie de sistema é esse que inventa novas formas de 
escravidão? Aqui, o açoite é substituído pela prisão e os castigos, 
pelas multas exorbitantes que somos obrigados a pagar. E de nada 
adianta apelar para a justiça brasileira, que está sempre do lado dos 
patrões.  

Ocorre que no Brasil do século XIX, à diferença do que se verifica 
presentemente com os imigrantes pobres na Europa ou nos Estados Unidos, que criam 
“guetos” e “culturas de passagem” para sobreviver temporariamente em meio às 
adversidades inerentes ao espaço periférico que ocupam no mercado de trabalho, 
aqueles antigos imigrantes italianos, suíços ou alemães logo conheceram uma 
significativa mobilidade social, graças à deliberada política do governo brasileiro de 
“eugenizar” e “branquear” uma força de trabalho marcada por séculos de escravidão 
negra e indígena (Brito, 1995). 

Desta política de miscigenação da população brasileira segundo o padrão racial 
europeu resulta encontrar-se ainda hoje nos bancos escolares das melhores escolas 
privadas do país a referida população majoritariamente branca de estudantes, enquanto 
alunos negros, indígenas, mestiços e, mais recentemente, também filhos de imigrantes 
bolivianos e peruanos são geralmente relegados a escolas públicas cronicamente 
carentes de recursos materiais e humanos, compondo um enorme contingente de 85,4% 
da população brasileira em idade escolar a quem se nega na prática condições 
minimamente satisfatórias de acesso ao saber (Censo Escolar 2010). 

O foco desta pesquisa centra-se, porém, no vértice desta pirâmide social, na 
relação com o saber entre os privilegiadíssimos estudantes que estudam no seleto grupo 
de escolas particulares de elite. Ela está interessada em conhecer como estes netos e 
bisnetos de imigrantes europeus, que um dia experimentaram na pele o preconceito e a 
discriminação, veem-se hoje a si mesmos e aos representantes dos demais grupos 
sociais e culturais deste país predominantemente negro e mestiço. E avaliar em que 
medida o saber veiculado nessas escolas contribui para revisitar seu olhar no sentido de 
um distanciamento reflexivo, de um corte epistemológico em relação às suas vivências 
empíricas cotidianas que possibilite, porventura, redimensioná-las. 

Desenvolvida entre abril de 2010 e março de 2011, a pesquisa constata que, 
contra todas as expectativas sociológicas e do senso comum, estes adolescentes 
sustentam geralmente um envolvimento superficial e disperso com suas tarefas 
escolares, tanto em aulas expositivas, quanto práticas, envolvendo trabalhos de 
pesquisa, registro e elaboração de textos dissertativos. Isto é, à semelhança dos 
adolescentes de origem popular pesquisados na França por Charlot, Bautier e Rochex 
(1992, 1998, 2001), estes filhos de empresários e profissionais liberais bem sucedidos, 
entre eles muitos advogados, médicos, jornalistas, publicitários e professores, também 
resistem em geral a estudar e aprender.   
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Eis o que pensam textualmente alguns desses meninos e meninas que ali 

estudam, na sua maior parte, desde a Educação Infantil: 

 Marina: “Eu não gosto de nenhum livro que a gente lê na escola. Nem o [Franz] 
Kafka que a gente leu no primeiro bimestre [de 2010]”. 

Karina: “Ciências eu tô sempre tentando prestar atenção, me interesso. Agora 
filosofia? Ai, pra que eu tô aprendendo isso?!”.  

Gustavo: “Na minha opinião, eu acho que não vou usar isso [filosofia] pra 
carreira que eu vou escolher. Não sei se isso ajuda em alguma coisa”.  

Tomás: “Boa parte [dos alunos] não presta atenção [às aulas de história]. O 
professor é quadrado. Ele é meio bobo. Ele se auto-humilha. A própria voz dele... Ele 
não é rigoroso quanto à entrega de lição. Essa não cobrança faz com que a gente fique 
mais liberal”.  

Marina: “A aula [de geografia] é texto, texto, leitura. Ninguém presta atenção”. 

Laura: “As aulas de humanas não são interessantes! Aula interessante pra mim é 
aquela em que tem interação, é mais descontraída”. 

Dora: “Eu estudo nesta escola desde o Infantil. Esta escola é legal porque ensina 
além do básico. Só que este ano eu tô bem menos motivada [para estudar]. Eu até 
peguei recuperação de matemática! E eu sempre fui super boa aluna!”  

Se uma parcela considerável dos alunos não se mobiliza para aprender porque, 
como eles mesmos alegam, falta “interesse”, “motivação” e, portanto, “atenção” às 
aulas, como se nada ali – com exceção dos amigos – tivesse muita importância ou 
fizesse realmente muito sentido, se a maior parte deles, enfim, permanece na sala de 
aula imersa numa espécie de letargia mental, há que se perguntar o que os mobiliza, isto 
é, o que faz sentido para eles em seu universo de referências pessoais. E a resposta vem 
pronta, imediata: 

Bruna: “Eu gosto de assistir aos seriados da Warner na TV: “Panteras, House, 
Friends. Eu não gosto de português, eu gosto de inglês”.  

Laura: “Eu ouço e toco Eva Lavigne, pop rock... Eu gosto de música dos Estados 
Unidos, não gosto de MPB”. 

André: “Eu gosto de escrever, eu tenho até um blog, mas gramática eu não 
suporto! Português, matemática..., não vai servir pro meu futuro. Eu vou ser zoólogo, 
vou criar bichos”. 

Há que se considerar mais de um elemento em jogo aqui. Há em primeiro lugar 
o onipresente fenômeno da “norte-americanização cultural” identificado, entre outros, 
por Brandão, Mandelert e de Paula (2005). Fenômeno conhecido neste país que 
permaneceu praticamente ¾ de sua história como uma colônia de exploração a mirar 
extasiada as referências culturais da metrópole além-mar. É o que já denunciava em 
1924 o escritor e pesquisador da cultura e da alma brasileira Mário de Andrade, em 
carta ao poeta Carlos Drummond de Andrade (1982, p. 23): 

O despaisamento provocado pela educação em livros estrangeiros, 
contaminação de costumes estrangeiros por causa da ingênita 
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macaqueação que existe nos seres primitivos, ainda, por causa da 
leitura pormenorizada não das obras-primas universais dum outro 
povo, mas das suas obras menores, particulares, nacionais, esse 
despaisamento é mais ou menos fatal, não há dúvida num país 
primitivo e de pequena tradição como o nosso. Pois é preciso 
desprimitivar o país, acentuar a tradição, prolongá-la, engrandecê-la 

Há em segundo lugar o fenômeno mais geral do espírito predominantemente 
narcisista e hedonista característico destes nossos tempos neoliberais, calcado na 
ambição desenfreada e no consumo conspícuo, onde aparentemente nada se faz sem que 
à ação se anteponha o verbo “gostar”. Já o “não gostar” ou “detestar” parece justificar 
por si mesmo toda inação, como se no limite o próprio currículo escolar devesse ser 
remodelado em função dos interesses e gostos particulares de cada aluno. Fenômeno 
que acompanha a crise da autoridade do Estado, a crise do modelo de família nuclear, a 
crise da tradição e mesmo o espetacular avanço tecnológico, que ao conferir à juventude 
uma vantagem mensurável sobre grupos etários mais velhos, contribui decisivamente 
para uma radical inversão de papéis e posições entre as gerações (Hobsbawn, 1995).  

Resulta daí o abandono a que os adolescentes se veem relegados, entregues 
praticamente a si mesmos num mundo carente de referências adultas significativas e de 
enunciadores coletivos para além dos sons que emanam de seus i-pods. O aluno 
perspicaz, do alto de seus 13 anos de vida, capta o movimento em pleno voo: 

Tomás: “O filho tem mais poder, mais autoridade do que deveria. Quando eu e 
meus pais saímos pra jantar fora, eles sempre me perguntam primeiro em qual 
restaurante eu quero ir. Eu não gosto de dominar meus pais. Ou gosto? [sorrindo]... Prá 
nós [adolescentes] fica muito difícil. Falta respeito pelos pais, falta admiração! Tem 
filho que briga com os pais, tem filho que usa [chantageia] os pais que são separados... 
Eu acho que os adultos estão perdendo a mão, e o adolescente se sente com o rei na 
barriga”. 

Neste “reinado” um tanto anárquico verifica-se um acirramento das disputas no 
interior do próprio grupo de pares, cindindo-o, por sua vez, em grupelhos mais ou 
menos rivais. É o que denunciam mais uma vez os adolescentes entrevistados: 

André: “A exclusão acontece muito [aqui]. Têm muitas pessoas idiotas nesta 
escola! São um contraexemplo! [...] A escola tá ficando cada vez maior e ficando igual 
às outras, eu acho. Eu sinto isso. Os alunos em si não tão levando em conta o diferencial 
desta escola. Antes os alunos eram diferentes também, não eram como a maioria, que 
usa a roupa igual a todo mundo, que tem que ficar com a cueca de fora senão as 
meninas não vão gostar! Agora as pessoas tão ficando..., a escola tá sendo obrigada a 
mudar! Senão não vai ter escola! [...] O bullying não tinha antes. Os mais velhos não 
tinham isso! As pessoas eram do jeito que eram! [Agora] se você não é padrão, você é 
excluído. Ou vão te dar porrada, ou vão te xingar”.   

Laura: “Tem muito preconceito [na escola], mesmo entre os amigos têm as 
panelinhas: por questão financeira, pelo estilo de vida, tem o mais intelectual, o mais 
social...”. 

Marina: “Namoro não tem tanto. Tem mais curtição. O tal padrão de beleza”. 

Toda esta movimentação, porém, é silenciosa, quase imperceptível aos olhos dos 
“de fora”, para quem o ambiente escolar aparece principalmente como afetivo e 
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acolhedor. Mas embora sutil, o movimento de rechaço e recuo é peremptório. Recuo 
diante do colega da outra “panelinha”, com seus tênis fora de moda ou seu 
comportamento fora do padrão hegemônico, e recuo ou recusa do saber, que as tarefas 
escolares não cumpridas e as cabeças entediadas deitando-se sobre as carteiras durante 
as aulas põem a descoberto. 

É de se presumir que este afrouxamento das relações libidinais, esta falta de 
identificação com o colega situado fora dos “muros” do pequeno grupo de amizades da 
escola seja ainda mais evidente para além dos muros concretos da escola, isto é, na 
relação destes meninos brancos e bem-nascidos com o elemento negro, índio, mestiço e 
os migrantes e imigrantes pobres que compõem a maior parte da população brasileira. 
De fato, a opinião dos alunos relativamente aos estudos do meio organizados pela 
escola em bairros populares da periferia de São Paulo, onde eles tiveram a possibilidade 
de entrar em contato com manifestações da cultura popular urbana como o candomblé e 
o hip hop tal como reinterpretado por jovens negros brasileiros, principais vítimas dos 
conflitos sociais e da violência no país, sugere um mal dissimulado desconforto: 

Gustavo: “A gente fez o estudo do meio para um terreiro de candomblé para ver 
como é que é outras culturas, mas eu achei bem estranho. Não gostei muito. Não fez 
nenhum sentido para mim”. 

Karina: “Eu achei interessante conhecer o hip hop. Mas pro meu artigo [resenha 
científica], pra ampliar conceitos não ajudou muito. Eu estou escrevendo sobre 
consumismo infantil e pensei que lá a gente ia entrevistar crianças. Mas não, foi tudo 
muito rápido”.   

Laura: “Eu não citei nada [do estudo do meio] no meu artigo sobre feminismo. 
Eu não achei tão forte [conhecer o hip hop]. Eu só achei bom porque eu não sabia que 
existia. Eu nunca iria num lugar assim se não fosse a escola. Mas não me causou 
impacto, não tão grande”.  

Convidados novamente pela escola em 2011 a conhecer algumas das figuras 
“exóticas” que frequentam o centro histórico da cidade de São Paulo – a filha de 
imigrantes bolivianos que ascendeu socialmente no Brasil, a velha prostituta que 
organiza o trabalho das colegas mais novas no Jardim da Luz, os jovens habitués da 
Galeria do Rock como punks e góticos – o mesmo grupo de adolescentes, então com 15 
anos de idade, em média, reagiu com o mesmo habitual movimento “educado” de recuo. 
Fechados sobre si mesmos, conversando sobre temas alheios à proposta, deslizando 
rapidamente o olhar pela paisagem “feia” da cidade quase sem vê-la, quase que só por 
obrigação, eles menos observavam do que eram observados, e pareciam menos 
preocupados em conhecer este Brasil “estrangeiro” do que em cumprir a tarefa escolar: 
o registro por escrito das entrevistas realizadas, possivelmente porque valiam nota.   

Outro movimento de raízes históricas profundas, a remontar um passado 
escravista arraigado e ainda muito pouco revisitado por esta elite que, nas palavras do 
historiador Sérgio Buarque de Holanda, publicadas originalmente em 1936 (1979, p. 
231), manifesta “secreto horror à nossa realidade [social]”. Ainda segundo Holanda 
(ibid., p. 234): 

A democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-
entendido. Uma aristocracia rural e semifeudal importou-a e 
tratou de acomodá-la, onde fosse possível, aos seus direitos e 



 
10 

 
privilégios, os mesmos privilégios que tinham sido, no Velho 
Mundo, o alvo da luta da burguesia contra os aristocratas”.  

Nesta sociedade profundamente injusta e desigual, enfim, a demanda familiar de 
sucesso social entre os filhos desta “aristocracia” inclusive nem sempre passa pela 
escola e pelo saber. Muitas famílias deste segmento social optam por matricular os 
filhos em escolas privadas “fáceis” academicamente, apenas para obter os diplomas que 
legitimarão posteriormente suas posições já garantidas de antemão (Nogueira, 2004). 
Ou então em escolas caras onde o que se visa prioritariamente, para além do capital 
escolar propriamente dito, é a multiplicação do capital social, isto é, o estabelecimento 
de relações de amizade e laços matrimoniais que perpetuem as tradicionais redes de 
influência e núcleos de formação de poder no seio das classes dominantes (Almeida, 
2009). Em outras palavras, a mobilização destas famílias em relação à escola é, para 
além da mobilização dos alunos na escola, na sua relação com os estudos, também ela 
predominantemente instrumental e utilitarista.    

Também na escola pesquisada a maior parte dos alunos não define uma relação 
com o saber em termos epistêmicos, como tendo valor de uso: para pensar o mundo, os 
outros e a si mesmos. Aprende-se antes para tirar nota, adaptando-se o melhor possível 
à situação escolar, numa relação com o saber que, tendo principalmente valor de troca, 
como qualquer outra mercadoria, não alcança deslocá-los afinal da “bolha” narcísica em 
que eles permanecem comodamente instalados: “clube, shopping, escola”. 

Os alunos não saem de si mesmos, de seus prazeres imediatos e estritos. Não se 
sentem concernidos, responsáveis pelo que se passa no mundo. Não se verifica qualquer 
progresso cultural substantivo no sentido deles reduzirem seu egoísmo e sua 
agressividade, revisitando ideais e valores construídos na infância e quase sempre 
pautados num tipo de oposição entre indivíduo e sociedade, entre progresso individual e 
social, pela ilusão sempre renascente de que “meu” desejo tem mais chances de se 
satisfazer se “eu” abstrair de todos os outros e das estruturas sociais.  

A despeito das boas intenções dos professores, o excesso de permissividade, a 
ausência de limites inclusive no que diz respeito à aplicação das leis – pois nesta 
sociedade de tradição escravocrata os ricos não se submetem necessariamente à 
Constituição Brasileira – e a ausência de uma tradição cultural consolidada parecem 
falar mais alto. 

Mas esta relação com o saber, sem deixar de ser social, é também singular. De 
modo que por vezes se observa aqui e ali alunos que se deixam sacudir de sua profunda 
indiferença em relação a todos os outros excetuando o punhado com que mantêm 
vínculos estreitos e possivelmente por intermédio de interesses concretos e imediatos 
para olhar este “corpo” social do qual se pretendem, afinal, a “cabeça” pensante. Há 
momentos em que estes meninos privilegiados por nascimento deixam de orbitar apenas 
em função de suas próprias perspectivas pessoais de sucesso profissional e social que 
por vezes, como sonha, por exemplo, Juliana, passa por “dar um tempo antes da 
faculdade e viver em Nova York”, ou nas palavras do Gustavo, por “fazer o ensino 
médio em Vancouver, no Canadá”, para comoverem-se ante a constatação de que, como 
expressa outro aluno:  

André: “O adolescente de classe média e alta [no Brasil] não vai preso quando é 
pego [pela polícia] fumando maconha, mas o cara da favela é espancado. [...] Eu me 
sinto culpado! Eu fico triste com isso. Eu me sinto muito mal”. 
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Descoberta difícil, porém crucial, tornada possível graças à intervenção de um 

professor que alcançou afinal furar o “cerco” habitualmente erguido pelos alunos para 
escamotear a realidade do mundo à sua volta e “abrir portas” na direção do mundo. 
Como explica ainda o André: 

“O Henrique mostrou como vai ser nossa vida. Eu era uma parte alienado. Eu 
não tinha noção de como os pobres sofriam! Eu não tinha noção! Ele abriu portas para 
eu ver a realidade do mundo. Não tem nenhum professor igual a ele. [...] O Henrique 
mostra a realidade. Ele é pra mim um exemplo de pessoa adulta”. 

A escritora Marguerite Yourcenar também se detém entusiasmada no governante 
exemplar que, à diferença dos “maus príncipes” que costumeiramente se sucedem no 
trono, permitiu no passado que os diferentes povos sob sua administração se olhassem 
mutuamente a partir do olhar uns dos outros, de maneira a que pudessem efetivamente 
conhecer-se uns aos outros, aprender uns dos outros sem se destruir mutuamente. E ela 
empresta novamente sua voz a Adriano, afinal reconciliado consigo mesmo antes de 
morrer (ibid., 1980, p. 285):  

O futuro do mundo já não me inquieta; já não me esforço por calcular, 
com angústia, a duração mais ou menos longa da paz romana; entrego-
a aos deuses. Não que tenha adquirido maior confiança na justiça, que 
não é a nossa; nem mais fé na sabedoria do homem, a verdade é 
justamente o contrário. A vida é atroz, nós o sabemos. Mas 
precisamente porque espero pouca coisa da condição humana, os 
períodos de felicidade, os progressos parciais, os esforços para 
recomeçar e para continuar parecem-me tão prodigiosos que chegam a 
compensar a massa imensa de males, fracassos, incúria e erros. As 
catástrofes e as ruínas virão; a desordem triunfará; de tempos em 
tempos, no entanto, a ordem voltará a reinar. A paz instalar-se-á de 
novo entre dois períodos de guerra; as palavras liberdade, humanidade 
e justiça recuperarão aqui e ali o sentido que temos tentado dar-lhes. 
Nossos livros não serão todos destruídos; nossas estátuas quebradas 
serão restauradas; outras cúpulas e outros frontões nascerão dos 
nossos frontões e das nossas cúpulas; alguns homens pensarão, 
trabalharão e sentirão como nós; ouso contar com esses continuadores 
colocados, com intervalos irregulares, ao longo dos séculos, nessa 
intermitente imortalidade. Se os bárbaros se apoderarem alguma vez 
do império do mundo, serão forçados a adotar alguns dos nossos 
métodos; acabarão por se parecer conosco. [...] Aceito com calma 
essas vicissitudes da Roma eterna.” 
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