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Re su mo

Este ar ti go ob je ti va es tu dar a cons tru ção de ati tu des e prá ti cas
des vi an tes de ado les cen tes de ori gem fran ce sa ou imi gran tes.
Os da dos da pes qui sa fo ram ob ti dos em uma pes qui sa de cam -
po que in clu iu ob ser va ções e en tre vis tas re a li za das ao lon go de
dois anos numa es co la da pe ri fe ria pa ri si en se,
A hi pó te se cen tral é a de que os ado les cen tes dos ba ir ros pe ri fé -
ri cos, ao in gres sa rem no en si no mé dio, já es tão pre dis pos tos à
cul tu ra da es co la ou à cul tu ra da rua, cu jas pre dis po si ções fo -
ram es tru tu ra das na fa mí lia, na co mu ni da de ou nas es co las
 primárias. Assim, é nos co lé gi os, em in te ra ção com pro ces sos
es pe ci fi ca men te es co la res, que se de sen vol vem con du tas  des -
viantes em al guns de les. 
Este tex to evo ca, pri me i ra men te e de ma ne i ra ge ral, como os
jo vens per ce bem as in ter pe la ções e di fe ren ças en tre o co lé gio e
o ba ir ro, para em se gui da vol tar a aten ção para três di men sões
da so ci a bi li da de ado les cen te que ex pres sam as ten sões en tre a
rua e a es co la: as ami za des ju ve nis, a so ci a bi li da de em sala de
aula e as re la ções in te rét ni cas. 
A con clu são res sal ta o peso que os pro ces sos de se gre ga ção têm 
para a per da da ca pa ci da de in te gra ti va da es co la, quer se tra -
tem dos pro ces sos que ocorr rem nos es ta be le ci men tos com um
todo, quer se jam os que to mam lu gar nas sa las de aula.
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Stre et cul tu re or scho ol cul tu re? 

Agnès van Zan ten
CNRS, Fon da ti on Na ti o na le des Sci en ces Po li ti ques

Abstract

This article presents a study on the construction of deviant
attitudes and practices on the part of French adolescents or
immigrants. It is based on a fieldwork that included
observations and interviews conducted along two years in a
school of the Parisian periphery.
The central hypothesis is that the adolescents of the outskirts
neighborhoods, as they enter secondary school, are already
predisposed to the culture of the school or to the culture of the
street; predispositions that were structured in the family, in
the community or in the elementary schools. Therefore, it is at 
the secondary schools, in interaction with processes
specifically related to the school, that some of them develop
deviant conducts. 
This text evokes, firstly and in a general way, how the youths
perceive the questionings and differences between the school
and the neighborhood. It then shifts its focus to three
dimensions of the adolescent sociability that express the
tensions between the street and the school: the juvenile
friendships, the sociability in the classroom and the
interethnic relationships. 
The conclusion emphasizes the importance of processes of
school segregation, in the school as a whole and within the
classrooms, to the loss of the integrative ability of the school.
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Será pos sí vel es ta be le cer um vín cu lo  entre 
a trans gres são e a so ci a bi li da de dos ado les cen -
tes que fre qüen tam os co lé gi os1 da pe ri fe ria? A
as so ci a ção es pon tâ nea des ses dois fe nô me nos é
fe i ta, ha bi tu al men te, tan to pe los pais que fi cam
pre o cu pa dos com as más com pa nhi as dos fi lhos, 
quan to pe los pro fes so res e di re to res dos es ta be -
le ci men tos de en si no que se que i xam da ati vi da -
de dos “gru pi nhos in flu en tes”2 nas tur mas e nos
re cin tos es co la res. No en tan to, in fine, são as
ex pli ca ções ati nen tes a fa to res psi co ló gi cos ou
ex tra-escolares que, em ge ral, pre do mi nam na
idéia do sen so co mum, se gun do a qual exis ti ri -
am alunos, de um lado, “pró-escola” e, do ou -
tro, “an ti es co la”, sen do que o pro ble ma
es sen ci al se ria o do en con tro das duas fac ções
no es pa ço es co lar. Em com pen sa ção, a hi pó te se
que se en con tra no pon to de par ti da des ta pes -
qui sa é a se guin te: se os ado les cen tes en tram na
es co la com pre dis po si ções, re la ti vas à cul tu ra
es co lar ou à cul tu ra da rua, já es tru tu ra das par -
ci al men te em ou tros me i os de vida, é no pró prio
in te ri or dos es ta be le ci men tos de en si no que, em
in te ra ção com pro ces sos pro pri a men te es co la -
res, se de sen vol vem em al guns alu nos de ter mi -
na das con du tas des vi an tes e, po ten ci al men te,
de lin qüen tes. Aqui, por vá ri as ra zões, pre fe ri -
mos uti li zar o ter mo trans gres são, em vez da pa -
la vra vi o lên cia, atu al men te mais na moda. Por
um lado, de se ja mos as sim mar car a fi li a ção de
nos sos tra ba lhos com as pes qui sas nor -
te-americanas e bri tâ ni cas já em pre en di das so -
bre esta ques tão que, de for ma su cin ta,
evo ca re mos mais aba i xo. Por ou tro, ape sar de
as su mir, even tu al men te, no dis cur so co ti di a no
co no ta ções mo ra lis tas, é a no ção de trans gres -
são es co lar que, em nos sa opi nião, per mi te con -
ce i tu a li zar me lhor a re la ção en tre cer tas ati tu des 
e prá ti cas dos ado les cen tes com os va lo res e
nor mas es co la res. Por úl ti mo, pa re ce-nos que,
ape sar da pru dên cia re tó ri ca e do ri gor em pí ri co
da ma i or par te das re fle xões e es tu dos sus ci ta -
dos, re cen te men te, pela no ção de vi o lên cia es -
co lar (De bar bi e ux, 1996; Char lot e Emin, 1997;
De bar bi e ux et  al ., 1999), tal no ção tem sido

as so ci a da de for ma exa ge ra da a um re gis tro
alar mis ta para po der ser uti li za da de ma ne i ra
su fi ci en te men te de sa pa i xo na da em um tra ba -
lho ci en tí fi co.

Há mu i to tem po que as pes qui sas re la ti -
vas à so ci a bi li da de dos ado les cen tes em meio
po pu lar ope ra ram uma dis tin ção en tre dois
mo dos de so ci a bi li da de: um de les mais cen tra -
do na es co la e nos va lo res le gí ti mos que im -
preg nam a so ci e da de glo bal, en quan to o ou tro 
está mais ori en ta do para a rua e para os va lo res 
lo ca is “des vi an tes” em re la ção aos va lo res da
so ci e da de glo bal. Em seu tra ba lho, que se tor -
nou clás si co, so bre um ba ir ro po bre ha bi ta do
por ita li a nos nos Esta dos Uni dos, W. F. Whyte
(1943) opu nha, as sim, os col le ge boys vol ta dos 
para os es tu dos e a in te gra ção na so ci e da de
nor te-americana e os cor ner boys que em pre -
en di am ati vi da des lí ci tas e ilí ci tas no ba ir ro e,
des ta ma ne i ra, se in te gra vam à so ci e da de lo -
cal. Do mes mo modo, na Grã-Bretanha, P.
Will mott (1966) dis tin guia três gru pos di fe ren -
tes no âma go da co mu ni da de ado les cen te de
Beth nal Gre en , ba ir ro ope rá rio de Lon dres: um 
gru po ori en ta do para os va lo res das clas ses
mé di as, um ou tro vol ta do para os va lo res da
clas se ope rá ria e um gru po de “re vol ta dos” ( re -
bels). Nes ta úl ti ma pes qui sa – da mes ma for ma 
que em ou tros es tu dos do tipo au to bi o grá fi co
ou et no grá fi co que têm como ob je to os ado -
les cen tes bri tâ ni cos (Hog gart, 1991; Young e
Will mott, 1957) –, a in fluên cia da es co la so bre
os jo vens bol sis tas de meio po pu lar que têm
aces so ao en si no clás si co é co lo ca da em evi -
dên cia de ma ne i ra mi nu ci o sa. Com efe i to, os
pes qui sa do res mos tram como a es co la exi gia
des sa mi no ria de can di da tos ao exa me de aces -
so às pres ti gi o sas gram mar scho ols não um
con for mis mo for mal, mas uma ver da de i ra
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1. Neste estudo, a palavra colégio  refere-se aos estabelecimentos
de ensino secundário e, especificamente, ao “Verlaine” na periferia
parisiense, onde foi feita a observação de duas turmas, aqui chamadas
de 7ªF e 6ªD, pois as classes observadas, de quarta e quinta séries, no
sistema escolar francês, correspondem às nossas sexta e sétima séries
do Ensino Fundamental (N.T.).
2. No original, “noyaux durs” (N.T.).



ade são à ins ti tu i ção atra vés de sua lin gua gem,
de suas ma ne i ras de ser, de sua par ti ci pa ção nas
ati vi da des cul tu ra is e es por ti vas or ga ni za das
pela es co la, as sim como da es co lha dos ami gos.

Se a in fluên cia da es co la na cons tru ção
das iden ti da des “pró-escola” pode pa re cer evi -
den te, ape sar de se pres su por um im por tan te
in ves ti men to dos pro fes so res e alu nos nos es -
ta be le ci men tos fre qüen ta dos por jo vens ori un -
dos do meio po pu lar, o que po de rá ser dito a
res pe i to da cons tru ção das iden ti da des “des vi -
an tes” e pró xi mas da “cul tu ra da rua”? Nes te
as pec to, exis te opo si ção en tre duas gran des
ten dên ci as: uma, sub ja cen te na obra de Whyte,
con si de ra que a ori en ta ção para os va lo res e
nor mas da rua e a cons ti tu i ção de uma so ci a bi -
li da de no seio dos ban dos de de lin qüen tes são
am pla men te in de pen den tes da es co la. Ape sar
de al gu mas di fe ren ças sig ni fi ca ti vas, é tam bém
in fine a po si ção de P. Wil lis (1977) no cé le bre
es tu do so bre uma dú zia de jo vens lads es co la ri -
za dos em uma se con dary mo dern scho ol  de
uma ci da de ope rá ria na Ingla ter ra. Com efe i to,
para Wil lis, se a es co la cons ti tui re al men te o es -
pa ço de ex pres são de uma cul tu ra da re sis tên -
cia pelo viés da con tes ta ção ver bal e não ver bal
da au to ri da de dos pro fes so res, da re cu sa do
tra ba lho es co lar, da par ti ci pa ção em ati vi da des
pro i bi das no re cin to es co lar, tais como fu mar,
con su mir be bi das al coó li cas ou par ti ci par de
bri gas, ela in ter vém re la ti va men te pou co na
ela bo ra ção des sa con tra cul tu ra. Por um lado,
os va lo res que lhe ser vem de fun da men to são
ex tra-escolares: eles re sul tam do ca sa men to
cri a ti vo re a li za do pe los jo vens en tre va lo res
que ema nam da cul tu ra ope rá ria na fá bri ca e no 
ba ir ro e va lo res da cul tu ra “jo vem”. Por ou tro,
o su por te prin ci pal que per mi te sua ela bo ra ção
é “o gru po in for mal”, ou seja, a as so ci a ção es -
pon tâ nea de lads nos gru pos que emer gem,
com toda a cer te za, na es co la, mas que, atra vés
dos con ta tos e das fu sões com gru pos de vi zi -
nhan ça, tor nam-se es pa ços de pe ne tra ção dos
va lo res da clas se ope rá ria na es co la, o que con -
duz pro gres si va men te a mar gi na li zar o lu gar do 

es ta be le ci men to de en si no na ex pe riên cia es -
co lar des ses ado les cen tes.

A ou tra ten dên cia atri bui à es co la um
pa pel cen tral na es tru tu ra ção das prá ti cas des -
vi an tes. Na dé ca da de 50, A. Co hen (1955) de -
fen dia a idéia de que é na es co la que os jo vens
da clas se ope rá ria são le va dos a en fren tar os
ide a is so ci a is le gí ti mos – que são tam bém os
das clas ses mé di as das qua is os pro fes so res são 
os agen tes pri vi le gi a dos – e, si mul ta ne a men te, 
a di fi cul da de de al can çar es ses ide a is por vias
le gí ti mas, o que se en con tra na ori gem da bus -
ca de so lu ções de lin qüen tes que per mi tam sa -
tis fa zê-los. No en tan to, são es tu dos bri tâ ni cos
ul te ri o res que ana li sa ram ver da de i ra men te o
pa pel dos pro ces sos es co la res na cons tru ção de 
cul tu ras “an ti-escola” ou des vi an tes. Vá ri os
tra ba lhos mos tra ram, em par ti cu lar, que as in -
te ra ções fre qüen tes en tre alu nos, que, des de o
co me ço e nos ra mos de es co la ri za ção ou tur -
mas me nos va lo ri za dos, com par ti lham pre dis -
po si ções pou co fa vo rá ve is aos va lo res e
nor mas es co la res, le va vam à emer gên cia de
sub cul tu ras opo si to ras mais ou me nos vi ru len -
tas e a uma “po la ri za ção” en tre alu nos
“pró-escola” e alu nos “an ti es co la” (Har gre a -
ves, 1967; La cey, 1970; Ball, 1981). Ou tras
pes qui sas in flu en ci a das pe las te o ri as da ro tu -
la gem in sis ti ram so bre tu do na cons tru ção es -
co lar das car re i ras des vi an tes atra vés da
im po si ção das nor mas pe los pro fes so res, do
pro ces so de de sig na ção dos alu nos “des vi an -
tes”, as sim como atra vés da es tig ma ti za ção da -
que les que co me te ram as in fra ções mais gra ves 
(Har gre a ves et  al ., 1975). Por úl ti mo, ou tros
pes qui sa do res cha ma ram a aten ção para a ne -
ces si da de de dis tin guir en tre es tra té gi as dos
alu nos – tais como, a in tran si gên cia ou a re be -
lião – que se opõem aos va lo res da ins ti tu i ção
e po dem le var a per cur sos de lin qüen tes, e ou -
tras es tra té gi as – tais como, a “con fra ter ni za -
ção” ou a “co lo ni za ção” – que se opõem
so men te à pres são exer ci da pela ins ti tu i ção es -
co lar e que, de for ma bas tan te am pla, cons ti -
tu em de fato uma for ma de adap ta ção a esta
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(Wo ods, 1976; Ham mers ley e Tur ner, 1980;
 Peignard et al. , 1998).

A aná li se das sub cul tu ras opo si to ras ou
des vi an tes no es pa ço es co lar foi em pre en di da,
igual men te, com o ob je ti vo de com pre en der me -
lhor a re la ção es ta be le ci da, na es co la, en tre jo -
vens que fa zem par te de di fe ren tes mi no ri as
ra ci a is e ét ni cas. Vá ri as pes qui sas, in clu in do o
es tu do pi o ne i ro de J. Ogbu (1974), che gam à
mes ma con clu são, a sa ber: a opo si ção en tre es -
ses jo vens é di fe ren te da opo si ção en tre alu nos
da ma i o ria do mi nan te pelo fato de que a opo si -
ção às nor mas da ins ti tu i ção é acom pa nha da por 
um ní vel ele va do de as pi ra ções es co la res e por
uma re cu sa me nos acen tu a da das apren di za -
gens. Con tu do, es sas pes qui sas di ver gem, de
novo, em re la ção ao peso que atri bu em às in te -
ra ções es co la res na for ma ção des sas sub cul tu -
ras. Para al guns, a iden ti da de so ci al dos jo vens
das mi no ri as cons trói-se em li ga ção com uma
ex pe riên cia co mu ni tá ria dis cri mi na tó ria e com
uma “cul tu ra da rua” que for ne ce um con tra mo -
de lo de su ces so, per mi te a apren di za gem dos
com por ta men tos des vi an tes e for ne ce opor tu ni -
da des de aces so a me i os ile gí ti mos (Bra ke, 1985; 
Ogbu, 1989; McLe od, 1987). Para ou tros, a es -
co la de sem pe nha um pa pel cen tral, prin ci pal -
men te pelo viés das re pri men das e san ções que
trans for mam as brin ca de i ras e a de sor dem em
re je i ção aos pro fes so res e à ins ti tu i ção es co lar
(Wright, 1987; Con nolly, 1995).

No en tan to, as ati tu des e as prá ti cas – es -
co la res ou des vi an tes – dos jo vens que fa zem
par te de mi no ri as ét ni cas têm sido ana li sa das
tam bém em re la ção à so ci a bi li da de in tra-étnica
e in te rét ni ca nos es ta be le ci men tos de en si no.
Vá ri os es tu dos mos tra ram as pres sões exer ci das
pe los co le gas do mes mo gru po so bre os jo vens
das mi no ri as quan do, nas per mu tas co ti di a nas,
es tes ten tam trans por as fron te i ras ét ni cas ou
ra ci a is e ado tar as ati tu des e com por ta men tos
dos co le gas bran cos que, aliás, são tam bém as
ma ne i ras de ser apro va das pela ins ti tu i ção es co -
lar (Sche rer e Slaws ki, 1979; Ford ham e Ogbu,
1986; Fo ley, 1990). Ou tros es tu dos mos tra ram

que se, as po lí ti cas de des se gre ga ção es co lar
não che ga ram a uma sen sí vel  melhoria do ní vel 
de su ces so dos alu nos ne gros, tem sido, em
par te, por ca u sa de cer tas  condições da in te ra -
ção in te rét ni ca nos es ta be le ci men tos de en si -
no. Com efe i to, o re a gru pa men to de alu nos
bran cos e ne gros, ou de ado les cen tes que fa -
zem par te de di ver sas mi no ri as, aca bou co lo -
can do na mes ma tur ma alu nos com bom ní vel
de apro ve i ta men to e alu nos mé di os, de um
lado e, do ou tro, mé di os ou fra cos. Ora, ape sar
de cer tos es tu dos mos tra rem que a au sên cia de 
se gre ga ção e, so bre tu do, o fato de jun tar na
mes ma tur ma uma pro por ção equi va len te de
alu nos bran cos e de alu nos que fa zem par te de
mi no ri as de sem pe nham um im por tan te pa pel
na fre qüên cia das in te ra ções (Hal li nan e Smith, 
1985), ou tros tra ba lhos co lo cam em evi dên cia
o se guin te: para tor nar be né fi cas as in te ra ções
no pla no es co lar para os alu nos ne gros, im por -
ta cri ar con tex tos de es co la ri za ção nos qua is os 
alu nos te nham es ta tu to es co lar igual, ou as di -
fe ren ças de ní vel es co lar se jam mi ni mi za das
pela au sên cia de ava li a ção pú bli ca das com pe -
tên ci as ou pela in di vi du a li za ção do tra ba lho
(Metz, 1983). No caso con trá rio, além da ten -
dên cia a ado tar ati tu des de re tra i men to ou re -
vol ta na tur ma, os alu nos das mi no ri as ra ci a is e 
ét ni cas pro cu ram o su ces so pelo viés de ou tros
pro gra mas es co la res, prin ci pal men te, as com -
pe ti ções es por ti vas, ou en tão, por meio de ati -
vi da des lí ci tas ou ilí ci tas fora dos
es ta be le ci men tos de en si no (Col lins, 1979;
Hal li nan e Wil li ams, 1989; Pa yet e Zan ten,
1996).

O ba ir ro e a es co la:
in ter pe ne tra ção, se pa ra ção e
for ça de atra ção

Até ago ra, na Fran ça, a ques tão das re la -
ções man ti das pe los ado les cen tes com a es co la 
ou com o ba ir ro tem sus ci ta do re fle xões que se
re fe rem tan to a afir ma ções de prin cí pio, quan -
to à aná li se de re sul ta dos em pí ri cos. Aliás, em
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ge ral, a ex tra ter ri to ri a li da de da es co la é con si de -
ra da um va lor in con tes tá vel que pode ser  apre -
ciado sob um du plo pris ma: ou é mo ti vo de
re go zi jo pelo fato de que a ins ti tu i ção es co lar
ain da pos sa ser vir de ba lu ar te es ta tal aos “co -
mu ni ta ris tas” ou “se ces si o nis tas”, ou, pelo con -
trá rio, é alvo de la men ta ções pela cir cuns tân cia
de que cer tos es ta be le ci men tos es co la res te -
nham sido “in va di dos” ou se te nham tor na do
“es pon jas” do meio cir cun dan te (Bal li on, 1997).
Ora, até mes mo a aná li se su má ria da re a li da de
co ti di a na dos es ta be le ci men tos de en si no da
 periferia per mi te fa cil men te mos trar que, na
prá ti ca, é ine vi tá vel um cer to grau de in ter pe ne -
tra ção en tre a ex pe riên cia dos ado les cen tes no
ba ir ro e o que eles vi vem no co lé gio, mes mo se a
ex ten são e as for mas de tal in ter pe ne tra ção
 variem em fun ção dos con tex tos só cio-ge o grá -
fi cos, das po lí ti cas da ins ti tu i ção es co lar e das
prá ti cas dos pro fis si o na is da edu ca ção.

No caso que nos in te res sa aqui, exis te
ma ni fes ta men te uma cer ta con ti nu i da de só -
cio-urbana en tre o ba ir ro e o co lé gio. 3 Por um
lado, o se tor de re cru ta men to da es co la cor res -
pon de, glo bal men te, a uma uni da de ur ba na: a
vas ta re gião Les te da ci da de de M. que com pre -
en de vá ri os con jun tos ha bi ta ci o na is 4 e al guns
lo te a men tos de ca sas, ocu pa dos pela clas se
mé dia. Além dis so, no pró prio âma go des se
todo, por ra zões que têm a ver com a con cen -
tra ção de fa mí li as nu me ro sas nos con jun tos
ha bi ta ci o na is, com o en ve lhe ci men to da po pu -
la ção que re si de nes sas ca sas e tam bém – como
che ga mos a mos trar alhu res (Broc co li chi e
 Zanten, 1997) – com a evi ta ção do co lé gio pe -
las fa mí li as com me lhor ní vel so ci al e mais pos -
si bi li da des do que as ou tras de mo rar em ca sas,
o co lé gio aca ba sen do fre qüen ta do por uma
ma i o ria de alu nos ori un dos des ses con jun tos
ha bi ta ci o na is. Por tan to, uma gran de par te dos
ado les cen tes que che gam à 5ª  sé rie são “ado -
les cen tes de tais con jun tos” que com par ti lham, 
se não uma cul tu ra co mum, pelo me nos cer tos
ti pos de con du ta as so ci a dos à vida nos gran des
con jun tos. A ob ser va ção dos alu nos no pá tio de 

re cre io e dos que se be ne fi ci am do re gi me de
se mi-internato mos tra bem a pre sen ça no
 colégio de nu me ro sos ele men tos da “cul tu ra
da rua” (Le pou tre, 1997). Uni ca men te pela
apa rên cia fí si ca (pen te a do, rou pas, sa pa tos,
aces só ri os), al guns ado les cen tes, de am bos os
se xos, ma ni fes tam sua ins cri ção em tra di ções
co mu ni tá ri as, em mo vi men tos “ét ni cos”, em
mo das da qui e de alhu res, de fa sa dos em re la -
ção à ima gem es te re o ti pa da do alu no ide al. É
pos sí vel ou vir a ma i or par te dos ado les cen tes
uti li za rem ter mos de ver lan5, es car ne ce rem
uns dos ou tros, in sul ta rem-se ou xin ga -
rem-se. Ou vem-se con ver sa ções que gi ram em 
tor no de ati vi da des es por ti vas, mo tos, te le vi -
são, atu a li da de da vida po lí ti ca. É pos sí vel ver
os me ni nos an da rem de um lado para o ou tro
ou pra ti ca rem di ver sas mo da li da des es por ti -
vas (tê nis de mesa, fu te bol, saké6), ocu pan do
o re du zi do es pa ço co mum do pá tio de re cre io, 
en quan to a ma i o ria das me ni nas dis cu te em
pe que nos gru pos pe los can tos. Há quem fi que 
um pou co in qui e to com os em pur rões, as ras -
te i ras, as bo fe ta das, os co me ços de bri ga ou
ain da com os tags7 nos mu ros ou nas me sas,
ou com bo a tos de rou bos, trá fi co, re pre en sões 
en tre alu nos e o rac ket. 8

28 Agnès van ZANTEN. Cul tu ra da rua ou cul tu ra da es co la?

3. Aqui, baseamo-nos, essencialmente, no estudo monográfico de
um colégio da periferia sul de Paris empreendido entre 1995 e 1998,
graças à colaboração de Emmanuel Peignard que realizou as
entrevistas e uma grande parte das observações. Este trabalho
inscreve-se no quadro de uma pesquisa mais ampla que incide sobre o
papel da escola na manutenção do vínculo social na periferia (Zanten,
2001).
4. No original, “cités” (N.T.).
5. Inversão de l’envers  que significa “às avessas”. Trata-se de gíria
codificada em que as sílabas das palavras são invertidas – por exemplo, 
zarbi  por bizarre  (Le Petit Larousse , 1999) (N.T.).
6. Mais praticado no estabelecimento na hora do recreio e pelos
beneficiários do regime de semi-internato, este jogo assemelha-se ao
squash  ou à pelota basca: três a cinco jogadores colocam-se diante de
uma parede e lançam com a palma da mão a bola de tênis que os outros 
deverão apanhar e, por sua vez, lançar contra a parede. Na hora do
recreio, em média, seis grupos disputam tal jogo.
7. Pichação caracterizada por um grafismo próximo da escrita e que 
constitui um sinal de reconhecimento ( Le Petit Larousse , 1999) (N.T.).
8. Extorsão de dinheiro ou de objetos por intimidação e violência ( Le
Petit  Larousse , 1999) (N.T.).



No en tan to, se a so ci a bi li da de dos ado -
les cen tes no co lé gio apa re ce, as sim, como o
pro lon ga men to da so ci a bi li da de no ba ir ro, os
alu nos são de fato sen sí ve is a cer tas es pe ci fi ci -
da des do es pa ço es co lar. Uma pri me i ra es pe ci -
fi ci da de de ve-se ao fato de que o co lé gio –
con tra ri a men te à fa mí lia, ao ba ir ro e, em grau
me nos ele va do, à es co la pri má ria –, é per ce bi do 
como um uni ver so que se re fe re me nos a uma
ló gi ca co mu ni tá ria do que a uma ló gi ca de as -
so ci a ção. Se isso acon te ce des sa for ma é por -
que, por um lado, no co lé gio, os ado les cen tes
que mo ram na pe ri fe ria são le va dos a en fren tar
nu me ro sos pro fis si o na is da edu ca ção (cuja di -
ver si da de não ces sa de au men tar ao sa bor das
po lí ti cas de dis cri mi na ção po si ti va nas zo nas
de edu ca ção pri o ri tá ri as e nos es ta be le ci men -
tos mais pro ble má ti cos) que, além de se rem na
sua ma i or par te es tra nhos ao ba ir ro, es tão en -
ra i za dos pre ca ri a men te no es ta be le ci men to de
en si no (Hen ri ot-Zanten, 1990). Por ou tro lado,
ape sar de sua in ser ção lo cal, o co lé gio re ú ne
ado les cen tes que ain da não se co nhe ci am, ori -
un dos de di fe ren tes es co las e de di fe ren tes
con jun tos ha bi ta ci o na is. Ora, em ra zão de seu
con fi na men to es pa ci al, os ado les cen tes ori un -
dos des ses con jun tos atri bu em gran de im por -
tân cia à re la ção fa ce-a-face, à pro xi mi da de e à
con ti nu i da de no tem po em vis ta da cons tru ção
das re la ções (Le pou tre, 1997; Bor det, 1998).
Tal si tu a ção per mi te com pre en der o dis cur so
pa ra do xal – so men te na apa rên cia – de al guns
alu nos da tur ma de 7ª  sé rie, es tu da da por nós:
ape sar da má re pu ta ção do ba ir ro, eles de cla -
ram sen tir mais se gu ran ça nes te do que no
 colégio, opon do in ter co nhe ci men to, fa mi li a ri -
da de e aju da mú tua de um lado, ao ano ni ma to,
es tra nha men to e im pre vi si bi li da de do ou tro
lado.

— Onde é que você acha que os alu nos têm mais

se gu ran ça: no co lé gio ou fora?

— Bem, você, você tem mais se gu ran ça na rua.

— ...?

— Por que, no co lé gio, você não sabe o que
pode acon te cer. Na rua, você co nhe ce tudo;

por tan to... Como você co nhe ce todo mun do,

você pode... você tem sem pre a pos si bi li da de

de re cor rer às pes so as .

— Você pen sa que, se hou ves se mais adul tos

no co lé gio, você te ria mais se gu ran ça?

— Não, não se tra ta dis so, mas por que a gen te

não os co nhe ce. Não é por se rem vi gi lan tes; a
gen te os co nhe ce so men te há um ano, é isso.

Qu an to às pes so as da rua, co nhe ço-as há mu i -

to tem po. Qu an do exis te um pro ble ma, você

pode re cor rer a elas.

(Ben ja min, 7ª F)

— Onde é que você acha que exis te mais se gu -

ran ça: no co lé gio ou fora?

— Fora. Por que fora co nhe ço ami gos ou  pré -

dios com có di gos, você co nhe ce os có di gos,

você pode en trar, você pode es con der-se, e

nin guém vai sa ber, você vai para a casa de um

ami go, é só en trar.

—...? E aqui, no co lé gio, a gen te tem me nos se -
gu ran ça do que lá fora?

— Com cer te za... Por que se, eles po dem..., por

exem plo, se, eu não sei; exis tem la drões que

en tram, são vá ri os... eles nada po de rão fa zer, é 

isso. Por exem plo, eles en tram... às onze e

meia, no mo men to em que não há re cre io, nin -

guém con se gui rá vê-los. Eles so bem para a
sala de aula, abrem uma sala... e po dem fa -

zê-los re féns, é isso.

(Ahmed, 7ª F)

No en tan to, a ma i or par te dos alu nos
con si de ra que – pelo me nos, por duas ra zões
– o co lé gio ofe re ce mais se gu ran ça do que o
meio cir cun dan te fora do es ta be le ci men to. A
pri me i ra é que a ins ti tu i ção es co lar se pa ra fa i -
xas etá ri as que se en con tram mis tu ra das e en -
tram em con fli to no ba ir ro: os “ir mãos mais
no vos” es tão na es co la pri má ria e no co lé gio,
en quan to os “ir mãos mais ve lhos”, que ten -
tam do mi nar os mais no vos no ba ir ro, es tão,
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du ran te o tem po es co lar, no li ceu, no LP9 ou
fora do sis te ma de en si no10  (Du ret, 1996). A se -
gun da ra zão que ex pli ca esse sen ti men to de
ma i or se gu ran ça re me te à se gun da es pe ci fi ci -
da de re co nhe ci da ao co lé gio pe los alu nos, a sa -
ber: a de fi ni ção es tri ta das nor mas e o ri gor na
apli ca ção das san ções opõem-se não só à ma i or 
im pre ci são que ro de ia os li mi tes en tre os com -
por ta men tos ace i tos e os com por ta men tos des -
vi an tes na rua, até mes mo em cer tas fa mí li as,
mas tam bém à vi gi lân cia mais ir re gu lar e ar bi -
trá ria exer ci da, no ba ir ro, pe los mo ra do res, tra -
ba lha do res da área so ci al ou po lí cia em re la ção
às con du tas dos jo vens. To da via, con vém ob -
ser var des de já que o res pe i to, in clu si ve, a apro -
va ção das nor mas es co la res pa re ce de pen der –
pelo me nos, para uma par ce la dos alu nos –
 muito mais de uma es tra té gia de adap ta ção às
res tri ções do meio cir cun dan te es co lar do que
de uma ver da de i ra in te ri o ri za ção dos va lo res
que a ins ti tu i ção pro cu ra pro mo ver, como é ob -
ser va do de for ma mi nu ci o sa por esta alu na:

— Será que, em ge ral, você acha que os alu nos
têm su fi ci en te se gu ran ça no co lé gio?

— Isso de pen de.

— ...? Exis tem mo men tos em que você pen sa que 

não há su fi ci en te se gu ran ça?

— Com cer te za, isso pode acon te cer; mas que ro

di zer, no co lé gio, tam bém eles não sa bem o que

se pas sa fora.
— ...? Fora, há... a gen te tem me nos se gu ran ça?

— Mas com cer te za.

— ...? Por que mo ti vo?

— Eu não sei. Uma bri ga [ina u dí vel]. Se fo rem

in te li gen tes, eles não vão bri gar no co lé gio...

(Chris tel le, 7ª F)

No en tan to, será que exis tem ní ti das di -
fe ren ças en tre gru pos de alu nos quan do se tra -
ta de sua pos tu ra em re la ção à es co la e ao
ba ir ro? Eis o que não é evi den te ao se rem com -
pa ra das as ob ser va ções dos alu nos re la ti vas ao
ba ir ro. Glo bal men te, a ma i or par te dos alu nos
per ce be o uni ver so dos gran des con jun tos – e,

em par ti cu lar, o con jun to ha bi ta ci o nal
“Zola”, o mais “bar ra pe sa da” – como um
meio cir cun dan te, na me lhor das hi pó te ses,
“agi ta do”, e, na pior, ex tre ma men te vi o len to:
a pe que na de lin qüên cia, os tu mul tos, as bri -
gas, as sim como os car ros in cen di a dos, o trá -
fi co de dro gas, a ven da de ar mas, até mes mo
os su i cí di os e os as sas si na tos são men ci o na -
dos por qua se to dos. No en tan to, exis tem di -
fe ren ças de tom. Estas de vem-se, em par te, à
di fe ren ça nas re pre sen ta ções da vi o lên cia,
 segundo os se xos: as me ni nas ma ni fes tam
ma i or nú me ro de re ce i os do que os me ni nos
(Car ra e Si cot, 1997). Pa re ce que tais re pre -
sen ta ções cor res pon dem, igual men te, a di fe -
ren ças de ida de: pe las res pos tas da das, a vi são 
do ba ir ro ma ni fes ta da pe los alu nos da tur ma
de 6ª  sé rie é mais ne ga ti va do que a dos alu -
nos da tur ma de 7ª sé rie. Tam bém pode ser
ob ser va da uma cer ta cor re la ção com a po si -
ção es co lar do alu no: so men te três ga ro tas
com se ve ro fra cas so es co lar evo cam uma
 visão re la ti va men te po si ti va do ba ir ro. No en -
tan to, o ele men to mais de ter mi nan te con ti -
nua sen do a re la ção de pro xi mi da de ou de
afas ta men to fí si co, as sim como so ci al, em
 relação ao ba ir ro. De for ma evi den te, exis te
uma opo si ção en tre o dis cur so de pre fe rên cia
im pre ci so e alar mis ta dos alu nos que não re si -
dem no con jun to ha bi ta ci o nal, e o dis cur so
in for ma do do in te ri or que, sem le gi ti mar a
 violência, apre sen ta-a como um fe nô me no
até cer to grau “na tu ral” nes te tipo de con tex -
to. Des te pon to de vis ta, po de-se di zer que os
jul ga men tos emi ti dos em re la ção ao ba ir ro
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9. Sigla de Lycée  professionnel , estabelecimento profissional de
ensino médio (N.T.).
10. A prática maciça da repetência nos colégios da periferia após a
eliminação da orientação educacional no término da 6ª série,
direcionada para o ensino técnico curto, aumentou as diferenças de
idade entre alunos; no entanto, tal prática passa atualmente por um
acentuado decréscimo devido a injunções oficiais em favor da
homogeneização dos currículos escolares e, ao mesmo tempo, devido à 
tomada de consciência dos diretores de estabelecimento e dos
professores em relação aos efeitos negativos dessa prática sobre o
clima das classes e do estabelecimento.



são mu i to mais de pen den tes da ex pe riên cia ur -
ba na do que da ex pe riên cia es co lar.

Pa ra le la men te, ob ser va-se que os jul ga -
men tos pro fe ri dos em re la ção à es co la pa re cem
ser ori en ta dos pela po si ção es co lar. É re du zi do
o nú me ro de crí ti cas di ri gi das pela ma i or par te
dos alu nos ao co lé gio; além dis so, eles ace i tam
com cer ta re sig na ção o cli ma “agi ta do” aí re i -
nan te. De fato, são pou cos os que ex pres sam o
de se jo de tro car de es ta be le ci men to de en si no,
mas são igual men te es cas sas as ob ser va ções
po si ti vas em re la ção ao seu fun ci o na men to,
para além do pra zer ex pe ri men ta do em en con -
trar aí ami gos e co le gas. No en tan to, é bas tan te 
ní ti do o vín cu lo com a po si ção es co lar da dú zia
de alu nos (en tre os 36 que fo ram in ter ro ga dos
por nós) que emi tem jul ga men tos fran ca men te
ne ga ti vos. Com efe i to, alu nos de ní vel bas tan te 
bom es ti mam que o co lé gio “Ver la i ne” não é
uma boa es co la e, par ti cu lar men te, em ra zão
dos pro ble mas de dis ci pli na; além dis so, ma ni -
fes tam o de se jo de mu dar para um es ta be le ci -
men to me lhor:

— O que você pen sa do co lé gio “Ver la i ne” como

es ta be le ci men to de en si no?

— Por alto?... einh... Tra ta-se de uma es co la...

que ten ta dis ci pli nar os alu nos; mas, no que se

re fe re à dis ci pli na, es tes nem li gam.

— ...? E você pre fe ri ria es tar em ou tro es ta be le -

ci men to?
— Sim. Eu pre fe ri ria es tar no “Paul Va léry”.

— Por que mo ti vo você pen sa nes se co lé gio?

— Por que aí o nú me ro de alu nos dis ci pli na dos é

ma i or do que o nú me ro de não dis ci pli na dos.

(Na bil, 7ªF)

Entre es ses alu nos, en con tram-se, ex cep -
ci o nal men te, ado les cen tes que, para evi tar a
iden ti fi ca ção com um co lé gio “in dis ci pli na do”,
pro cu ram evi tar qual quer re fe rên cia ao es ta be -
le ci men to, em be ne fí cio do uni ver so da tur ma.

— E, em ge ral, será que, para você, “Ver la i ne” é

um bom co lé gio?

— ... Sim, é ace i tá vel. Con tan to que não haja
ba gun ce i ros na sala de aula, mes mo se... se

exis te tu mul to fora, isso não é nada. A ques tão 

é na sala de aula. Se não hou ver tu mul to aí,

tudo bem, tra ta-se de um bom co lé gio...

einh... Para mim, não me in te res sa o que se

pas sa fora, no pá tio de re cre io, es tou fa lan do

da sala de aula. Isso é tudo... einh...

(Dja mel, 7ªF)

Mas en con tra mos, igual men te, en tre os
crí ti cos, al guns alu nos com fra cas so es co lar
ou mé di os, mas “ba gun ce i ros”, que pre fe rem
des cre ver o co lé gio como uma pri são ou um
de ser to em re la ção ao cli ma que re i na no
ba ir ro:

— O que você pen sa a res pe i to do co lé gio “Ver -

la i ne”?

— O co lé gio é KO.

— KO?

— Sim, é dead.

— É o quê?

— Ele está mor to.
— É dead? Tudo bem, en ten di. O que não agra -

da a você no co lé gio “Ver la i ne”?

— Oh! o cli ma... é nulo. So men te os cur sos são

bons. Qu an do você está na sala de aula, é uma

be le za. Mas, por exem plo, a can ti na, o sis te -

ma... está mor to o sis te ma de les.

(Tolo, 7ª F)

Em com pen sa ção, en tre os ra ros alu nos
que têm opi niões po si ti vas a res pe i to do es ta -
be le ci men to en con tra mos, so bre tu do, alu nos
de ní vel mé dio, re la ti va men te cal mos e que
man têm ex ce len tes re la ções com os
pro fes so res.

Cada qual com seu igual? Re des 
de ami za de na tur ma, no co lé gio 
e no ba ir ro

Ou tra ma ne i ra de ex plo rar a exis tên cia
ou não de uma cli va gem en tre alu nos mais
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vol ta dos para a es co la ou para o ba ir ro con sis te
em es tu dar a com po si ção de suas re des de ami -
gos. Com efe i to, uma vez que, nes ta fa i xa etá ria, 
a ami za de co me ça a tor nar-se uma im por tan te
di men são da cons tru ção da au to no mia e da ex -
pres são das es co lhas pes so a is, a “lo ca li za ção”
dos ami gos de ve ria for ne cer in di ca ções per ti -
nen tes so bre a ori en ta ção dos alu nos. No en tan -
to, nem sem pre é fá cil dis tin guir en tre ami gos de 
es co la e ami gos de ba ir ro, de tal modo es tão im -
bri ca dos es ses dois uni ver sos da so ci a bi li da de
dos ado les cen tes da pe ri fe ria. Por um lado, os
ami gos de ba ir ro são, mu i tas ve zes, an ti gos ami -
gos da es co la pri má ria, até mes mo do co lé gio,
que não che ga ram a en trar no co lé gio “Ver la i ne” 
ou já o aban do na ram, em ra zão do aca so do zo -
ne a men to es co lar, das ori en ta ções edu ca ci o na is
ou ex clu sões. Por ou tro lado, mas isso já faz par -
te dos ele men tos a se rem ana li sa dos, a es co lha
dos ami gos en tre co le gas está as so ci a da di re ta -
men te ao lo cal de re si dên cia. Tal fe nô me no é,
par ti cu lar men te, ver da de i ro en tre os jo vens da
pe ri fe ria para quem a ami za de, as sim como o
amor, além de se re ves tir em nu me ro sos ca sos de 
um ca rá ter mu i to me nos ín ti mo do que a acep -
ção usu al que é atri bu í da a es ses ter mos (La -
gran ge, 1999), vai de par com o fato de es ta rem
acos tu ma dos a pe ram bu lar pela rua, além de se
de di ca rem a di fe ren tes ati vi da des lí ci tas ou ilí ci -
tas ao mes mo tem po, o que im pli ca pro xi mi da -
de. Aliás, al guns alu nos de cla ram não ter
ami gos; nes te caso, para se di ver ti rem, di ri -
gem-se à pri me i ra pes soa que pas sar pela rua.

— E, no ba ir ro, você tem pre fe rên cia por al guns

ami gos?

— ... A bem di zer, não; não se tra ta de uma pre -

fe rên cia em re la ção a ou tros, é aque le... se está

na rua e as sim... e que eu já o co nhe ço, nes te
caso, vou di zer pra ele “ve nha à mi nha casa”, a

gen te vai as sis tir a um ví deo ou algo pa re ci do.

(Dja mel, 7ªF)

Para a ma i or par te dos ou tros, é tal o
peso da pro xi mi da de que eles de cla ram que um

ami go de i xa ria de sê-lo se vi es se a mu dar de
re si dên cia, in clu si ve, na mes ma ci da de, até
mes mo de um con jun to ha bi ta ci o nal para
ou tro.

— Então, o que é para você um ami go? Um

bom ami go mais do que um co le ga?

— Para co me çar, é al guém que vejo fre qüen te -

men te, com quem vou ao ci ne ma, ou co i sa pa -
re ci da. Mas exis tem tam bém ami gos da es co la

por que há ami gos que mo ram em ou tros con -

jun tos ha bi ta ci o na is que não pos so ver com

tan ta fre qüên cia. Mas es ses não são ver da de i -

ra men te ami gos; são ami gos, mas... não como

aque les com quem saio e... é as sim que es tou

acos tu ma do a en con trar.
(Meh di, 7ªF)

— E o que é mais im por tan te para você? Será o

fato de mo rar ao lado de ou tra pes soa que faz

com que você se tor ne seu ami go ou você po -

de ria ter um ami go que mo ras se lon ge?

— Per to. Por que, por exem plo, se a gen te tem

um pro ble ma, é isso, po de-se ir ao en con tro da 
pes soa; nes te caso, seu ami go, ele pode aju dar, 

ele pode fa lar com os pais, é isso.

— ...? E você pen sa que uma pes soa mo rar per -

to da ou tra é mais im por tan te do que ou tra

 coisa quan do a gen te ga nha um ami go? Será

que é isso que faz com que a gen te ga nhe um

ami go e não so men te um co nhe ci do?
— Sim, é isso mes mo.

— E um ami go que mo ras se lon ge, va mos su por

que você muda de casa, será que você vai fi car

em con ta to com seus ami gos atu a is ou será que 

você pen sa que ga nha rá ou tros ami gos?

— Nes se caso, bom... ano ta rei os nú me ros de

te le fo ne de les e li ga rei de vez em quan do.

— ...? E você pen sa que se mu dar para ou tra ci -
da de, você ga nha rá ou tros ami gos que se ri am

tão bons quan to seus ami gos atu a is?

— Sim, sem pre... einh... por que se não de po is,

você não tem ami gos, é isso... você fica so zi -

nho no lo cal onde mora.

(Ahmed, 7ªF)
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No en tan to, a aná li se da “lo ca li za ção”
dos ami gos dos alu nos das duas tur mas ob ser -
va das mos tra a exis tên cia de um vín cu lo bas -
tan te ní ti do en tre essa va riá vel e a po si ção
es co lar dos alu nos. Na tur ma de 6ª  sé rie, ob ser -
va-se que, ape sar de to dos afir ma rem ter ami -
gos na clas se, são os alu nos mé di os e,
so bre tu do, os fra cos, que de cla ram ter mais
ami gos den tro e fora do co lé gio do que na sala
de aula quan do, afi nal, o opos to é ver da de i ro
em re la ção aos alu nos com bom ní vel de apro -
ve i ta men to. Essa re la ção en tre po si ção es co lar
e tipo de so ci a bi li da de ami gá vel ain da é mais
evi den te na tur ma de 7ª  sé rie, na qual os alu nos 
dis tin gui ram, com ma i or pre ci são, en tre os
ami gos da es co la e os ami gos do ba ir ro. Com
efe i to, como mos tra a Ta be la I, to dos os alu nos
com bom ní vel de de sem pe nho têm seus me -

lho res ami gos na tur ma e, por ve zes, no co lé -
gio ou no ba ir ro; os fra cos têm so bre tu do
ami gos no ba ir ro e, às ve zes, na tur ma e no
co lé gio; e o pior de to dos, que, aliás, de i xou o
es ta be le ci men to an tes do fi nal do ano es co -
lar, não ti nha ne nhum ami go.

To da via, é in te res san te re la ci o nar as es -
co lhas de ami gos dos alu nos com ou tra va riá -
vel es co lar, a sa ber: o com por ta men to na sala
de aula, tal como pu de mos ob ser vá-lo no de -
cor rer de um ano es co lar e tal como ele é ava -
li a do pelo con se lho de tur ma nos bo le tins,
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TABELA I. Lo ca li za ção dos Me lho res Ami gos
Tur ma de 7ª sé rie

Alu nos

MEHDI • •

AHMED • • •

MOHAMED O. • •

NABIL •

DJAMEL •

MOHAMED B. • •

HANANE • •

MAYIZA •

CHRISTELLE •

NACER •

BENJAMIN •

VILAY SACK •

SAMIRA •

CLAIRE •

NADIA •

NICOLAS

TABELA II.  Ami gos Se gun do o Apro ve i ta men to Esco lar
Tur ma de 6ª Sé rie

Alu nos

NELSON • •••

KARIM • ••• •

AHMED •

ASSIA ••

ALAIN •• •• •

ALINE •

KHALED •• •

MICKAEL ••

NAMA ••• •• •

MOHAMED • •••• ••

KEVIN ••••• •

ALEXANDRA • •

NACER ••• ••

IMEN • •• ••

CELINE • ••

AZDIN ••• •• ••

SONIA • ••

ANGELIQUE •••

LINDA ••

FRANCK • ••• •••



por que nem sem pre exis te cor re la ção en tre o
de sem pe nho nos es tu dos e o com por ta men to.
Obser va-se, en tão, que não exis te re la ção for te
en tre o com por ta men to de “ba gun ce i ro” na
sala de aula e a fa ci li da de em fa zer ami gos, seja 
na tur ma ou no ba ir ro. Tal ve ri fi ca ção re duz um 
tan to o al can ce do re sul ta do an te ri or que diz
res pe i to à po si ção es co lar. Pa re ce que os “des -
vi an tes” es co la res não es tão mais vol ta dos para 
o ba ir ro do que os ou tros alu nos, o que su ge re
que essa trans gres são, no caso de se ali men tar
da ex pe riên cia de vida no ba ir ro, não se apóia
ne ces sa ri a men te, de for ma ex clu si va, em gru -
pos exis ten tes fora do es ta be le ci men to de
en si no.

Mas tudo de pen de tam bém das ca rac te -
rís ti cas es co la res dos ami gos. Ha ve rá uma ho -
mo lo gia de po si ção es co lar nas afi ni da des
ele ti vas dos alu nos na tur ma? É o que su ge re a
Ta be la II ela bo ra da a par tir das es co lhas de cla -
ra das pe los alu nos da tur ma de 6ª  sé rie ob ser -
va da por nós.

Efe ti va men te, ob ser va-se que os qua tro
alu nos com bom ní vel de apro ve i ta men to têm
ten dên cia a se as so ci a rem a alu nos com ní vel
de de sem pe nho se me lhan te ou a alu nos mé di os 
e, so men te em um caso, a um alu no com fra co
ren di men to es co lar. Pa ra le la men te, os alu nos
com gran des di fi cul da des de apren di za gem
têm mu i to mais ten dên cia a se as so ci a rem a
alu nos do mes mo ní vel ou de ní vel mé dio. Estes 
fa zem tam bém uma es co lha pri o ri tá ria no seio
de sua ca te go ria de po si ção es co lar. Além dis so, 
os alu nos cal mos de cla ram que, na tur ma, é
mais fre qüen te fa ze rem ami gos en tre os co le -
gas mais cal mos, en quan to os alu nos “ba gun -
ce i ros” fa zem ami gos en tre os “ba gun ce i ros”.
As ob ser va ções no de cor rer das au las con fir -
mam o pa pel de re for ço po si ti vo ou ne ga ti vo
das ami za des em re la ção à es co la ri da de. Assim,
na tur ma de 6ª  sé rie a ami za de en tre Cé li ne e
Angé li que – aliás, alu nas com gran des di fi cul -
da des de apren di za gem e re bel des – fa vo re ce o
de sen vol vi men to de um com por ta men to an ti -
es co lar que, na ver da de, é o opos to do que se

ve ri fi ca na tur ma de 7ª sé rie no que diz res pe i -
to à ami za de en tre Ahmed e Na cer, que são
am bos alu nos com bom ní vel de apro ve i ta -
men to, cal mos e es tu di o sos. Aliás, en tre as
res pos tas da das pe los trin ta e seis alu nos in -
ter ro ga dos, so men te Na cer evo ca a ho mo lo -
gia das ati tu des es co la res como cri té rio de
es co lha dos ami gos:

— Será que é im por tan te que o co le ga more

per to de sua casa, ou você po de ria ter um bom

co le ga que mo ras se lon ge?

— Per to, isso tem van ta gens.

— ...? Por exem plo, Ahmed mora lon ge de tua

casa?

— Não.
— E se, por exem plo, Ahmed mu das se de casa,

será que ele se ria sem pre um bom co le ga se

você o en con tras se me nos ve zes?

— Com cer te za.

— ...? E se você vi es se a en con trar um alu no

que mo ras se per to, será que ele po de ria tor -

nar-se um ami go me lhor do que Ahmed?

— ... Não sei.
— Isso de pen de ria de quê?

— De seu com por ta men to.

— ...? Então, o que se ria ne ces sá rio em seu

com por ta men to para que ele fos se um bom

ami go, um ami go me lhor do que os ou tros?

— Que não fos se ba gun ce i ro... que ele fos se sé -

rio. E que não se ofen des se logo, é isso.
(Na cer, 7ª F)

No en tan to, uma aná li se mais de ta lha da 
das ami za des re ve la que essa vi são pode mos -
trar-se sim plis ta de ma is, prin ci pal men te no
caso dos jo vens ori un dos da imi gra ção. É evi -
den te que al guns alu nos – tais como Meh di
na tur ma de 7ª  sé rie – le vam de al gu ma for ma
uma vida du pla. Com efe i to, ape sar de ser o
me lhor alu no da tur ma e fa zer con ver gir to das 
as nos sas ob ser va ções para a ima gem de um
alu no aten to aos pro fes so res, bas tan te cal mo
e mu i to bem in te gra do ao gru po dos alu nos
com bom ní vel de apro ve i ta men to, Meh di tem 
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um gran de ami go no ba ir ro que está no co lé -
gio, mas foi en ca mi nha do a uma tur ma es pe ci al 
des ti na da aos alu nos que cri am gra ves pro ble -
mas de dis ci pli na. Além dis so, nos dias de aula,
man tém con ta to com os co le gas de tur ma, en -
quan to no fim de se ma na de di ca-se a ati vi da -
des, em par ti cu lar, o fu te bol, com ou tros três
co le gas do ba ir ro mais ve lhos que fre qüen tam
um li ceu pro fis si o nal. Tal si tu a ção re pre sen ta
ain da me lhor o caso de Na bil, ou tro alu no da
tur ma de 7ª  sé rie: ape sar de seu com por ta men -
to agi ta do na sala de aula, tem ob ti do no tas su -
pe ri o res às da ma i or par te dos co le gas; no
en tan to, em com pa nhia de um ami go, alu no da 
8ª  sé rie, re a li zou três as sal tos à mão ar ma da à
far má cia do ba ir ro no de cor rer do ano em que
es ti ve mos ob ser van do sua tur ma. Essa  disso -
ciação re la ti va en tre a so ci a bi li da de es co lar e a
so ci a bi li da de de ba ir ro é fa vo re ci da – em par ti -
cu lar, no caso de al guns alu nos de ori gem nor -
te-africana ou afri ca na – pelo pre cá rio con tro le 
dos pais em re la ção à es co lha dos ami gos; aliás, 
es tes ra ra men te são re ce bi dos em casa dos
co le gas.

Con tu do, po de mos for mu lar a ques tão de 
sa ber o que se pas sa com as re la ções de ami za -
de e de ca ma ra da gem no pla no, não da tur ma,
mas do co lé gio. Um gran de nú me ro de alu nos
que se be ne fi ci am do re gi me de se mi-internato
sen tam-se na can ti na ou pas se i am no pá tio de
re cre io com uma par ce la, pelo me nos, dos co le -
gas de tur ma. To da via, a aná li se dos gru pos
que in clu em o ma i or nú me ro de tais co le gas
per mi te afir mar que, na sua ma i o ria, se tra ta de
agru pa men tos de alu nos com ní vel bom ou mé -
dio de apro ve i ta men to, que fa zem par te da ca -
te go ria dos “pró-escola”, cu jas con ver sa ções e
ati vi da des (pre pa ra ção de de ve res, re vi são de
exer cí ci os, le i tu ras) gi ram, em gran de par te, em 
tor no dos es tu dos e da vida da tur ma. Entre es -
ses gru pos, en con tra mos o duo mais “sé rio” da
tur ma de 7ª  sé rie – Ahmed e Na cer – que, be ne -
fi ci an do-se do re gi me de se mi-internato, fre -
qüen tam uma das ati vi da des pro pos tas pelo
es ta be le ci men to fora da sala de aula: o clu be

de le i tu ra. Em com pen sa ção, os gru pos for -
ma dos por uma ma i o ria de mem bros que não
fa zem par te da tur ma de di cam-se, de pre fe -
rên cia, a ou tras ati vi da des: con ver sa ções não
es co la res, fu te bol, tê nis de mesa ou saké, ati -
vi da des ilí ci tas no es pa ço es co lar (fu mar, su -
bir os mu ros, pra ti car di ver sos trá fi cos). Além
dis so, se atra vés des ses gru pos os alu nos re -
en con tram, na tu ral men te, co le gas que fo ram
en ca mi nha dos a ou tras tur mas, a si tu a ção é
bas tan te di fe ren te con for me se tra te de alu -
nos do mes mo ní vel ou de alu nos que ti ve ram
de re pe tir uma ou vá ri as sé ri es, ou fo ram en -
ca mi nha dos a tur mas es pe cí fi cas des ti na das
aos alu nos que sen tem mais di fi cul da des de
apren di za gem ou são mais “ba gun ce i ros”:
essa é a si tu a ção dos alu nos da tur ma de 7ª
 série con trat 11  que cons ti tu em a com pa nhia
pre fe ri da de Sa mi ra, alu na com fra co de sem -
pe nho es co lar e in te gran te do gru po das
“ revoltadas” da tur ma de 7ª F. Com efe i to, po -
de-se aven tar a hi pó te se de que, nes te úl ti mo
caso, exis te a pos si bi li da de de um ní ti do cres -
ci men to da ori en ta ção an ti es co lar dos alu nos.

Além dis so, im por ta ob ser var que, para
um gran de nú me ro de alu nos (qua se me ta de
dos alu nos do co lé gio e das duas tur mas ob -
ser va das), o tem po da so ci a bi li da de no co lé -
gio é bas tan te re du zi do por que eles não
al mo çam na can ti na. Tal si tu a ção é o re sul ta -
do de res tri ções fi nan ce i ras: como a aju da do
Esta do de i xou de ser atri bu í da aos es ta be le ci -
men tos de en si no, é ne ces sá rio que, cor res -
pon den do ao de se jo ma ni fes ta do pe los
ado les cen tes, as fa mí li as so li ci tem tal be ne fí -
cio. Ora, com ra ras ex ce ções, nas duas tur mas
ob ser va das, os ex ter nos são, so bre tu do, alu -
nos com di fi cul da des de apren di za gem ou
alu nos “ba gun ce i ros”, sem dú vi da por que, em 
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11. Trata-se de classes especiais, formadas por um número reduzido 
de participantes (no máximo 15), criadas para os alunos que sentem
dificuldades de aprendizagem, mas continuam mantendo uma
predisposição positiva em relação à escola; com eles, os professores
estabelecem uma espécie de contrato de trabalho (N.T.).  



ge ral, são ori un dos de fa mí li as me nos fa vo re ci -
das; além dis so, como vi vem com di fi cul da de a
ex pe riên cia es co lar, po de-se su por que se li mi -
tam a pas sar no es ta be le ci men to de en si no o
tem po es tri ta men te ne ces sá rio. Ora, o fato, na
apa rên cia ba nal, de vol tar em casa para al mo -
çar - que, mu i tas ve zes, em ou tros con tex tos de 
es co la ri za ção, é o pri vi lé gio de alu nos pro ve ni -
en tes de me i os abas ta dos, cu jas mães não têm
uma ati vi da de pro fis si o nal – apre sen ta aqui
con se qüên ci as não ne gli gen ciá ve is: ao vol ta -
rem em casa, os alu nos re for çam as re la ções de
ami za de com os vi zi nhos de ba ir ro, de pre fe -
rên cia os co le gas de tur ma, pe ram bu lam pela
rua e en vol vem-se em ati vi da des não-escolares, 
lí ci tas ou ilí ci tas, che gam atra sa dos ou, en tão,
não com pa re cem às pri me i ras au las da tar de e,
em bre ve, de i xam-se ar ras tar por uma ló gi ca
que, po ten ci al men te, ten de a afas tá-los ain da
mais da es co la.

A so ci a bi li da de nas “tur mas
fra cas”: se gre ga ção, ano mia e
“de ri va”

No en tan to, em bo ra as opi niões e as ami -
za des dos alu nos de i xem en tre ver o pa pel, di re -
to e in di re to, da es co la na emer gên cia de
gru pos des vi an tes, é a aná li se da so ci a bi li da de
dos alu nos nas res pec ti vas tur mas que per mi te
com pre en der me lhor a cons tru ção de uma di -
nâ mi ca “des vi an te”. Para al can çar tal ob je ti vo,
de ci di mos ob ser var duas “tur mas fra cas”, ou
an tes, duas tur mas for ma das por alu nos com
ba i xo de sem pe nho es co lar e ou tros de ní vel
mé dio de apro ve i ta men to. 12  Vá ri os tra ba lhos
re cen tes mos tra ram a im por tân cia da se gre ga -
ção in ter na das tur mas no âm bi to do co lé gio
“úni co”. 13  A cons ti tu i ção de tais tur mas de sem -
pe nha um du plo pa pel nos co lé gi os da pe ri fe -
ria, como o “Ver la i ne”. Por um lado, tra ta-se da 
pos si bi li da de de ad mi nis trar a he te ro ge ne i da de 
do pú bli co pela cri a ção de agru pa men tos de
alu nos que apre sen tem uma cer ta ho mo ge ne i -
da de em ter mos de “ní vel” e evi tar si tu a ções

ex plo si vas em ma té ria de dis ci pli na. Mas, por
ou tro lado, tra ta-se igual men te de cri ar tur -
mas que, mes mo não pre ten den do al can çar o
grau de ex ce lên cia, dêem aos pais dos me lho -
res alu nos a ga ran tia de que têm um ní vel de
ren di men to su fi ci en te men te bom e con sis ten -
te para re ce be rem os fi lhos (Zan ten, 1996;
Broc co li chi e Zan ten, 1997; Ball e Zan ten,
1998). Ora, como ti ve mos a opor tu ni da de de
ve ri fi car no co lé gio “Ver la i ne”, nas “tur mas
fra cas” (que são a con se qüên cia qua se au to -
má ti ca da cons ti tu i ção de “tur mas for tes”
nes ses con tex tos de es co la ri za ção) en con tra -
mos, ge ral men te, não só um nú me ro ma i or de
re pe ten tes e de alu nos com di fi cul da des de
apren di za gem, mas tam bém uma pro por ção
ma i or de alu nos cujo pa tro ní mi co é de ori gem 
es tran ge i ra, sen do que a ma i o ria é cons ti tu í da 
por me ni nos (Pa yet, 1995).

To da via, ti ve mos a sor te de ob ser var
duas tur mas do ta das de di nâ mi cas bas tan te
dis tin tas, o que per mi te apro fun dar os fa to res 
em ação nos pro ces sos de so ci a bi li da de es co -
lar nas “tur mas fra cas”. Na tur ma de 6ª  sé rie,
re i na um cli ma pró xi mo da “de sor dem anô mi -
ca” em sua ver são me nos dra má ti ca, em que a
apa tia, ou seja, o re du zi do grau de ener gia
que é con sa gra do ao es tu do pe los alu nos,
mis tu ra-se com a ano mia, ou seja, a de sor ga -
ni za ção do gru po-turma (Tes ta niè re, 1967).
Com efe i to, pa re ce que os alu nos sen tem pou -
ca mo ti va ção pe los es tu dos ou são “agi ta -
dos”, ou as duas co i sas ao mes mo tem po.
Aliás, na tur ma, não exis tem lí de res, quer se
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12. No entanto, por razões de comodidade, utilizamos em nossas
análises uma classificação em “fortes”, “médios” e “fracos” que só é
válida no interior de cada turma ou nas turmas do mesmo tipo. De fato,
os alunos a que daremos a qualificação de “fortes” são, antes, alunos
médios; os “médios” são, de preferência, alunos fracos; e os “fracos”
são alunos com grandes dificuldades de aprendizagem.
13. Assim, o estudo estatístico elaborado a partir de uma amostra de
colégios da circunscrição administrativa do ensino de Dijon estima que
até 80% desses estabelecimentos instituem – seja de maneira
moderada, seja, quase sempre, segundo uma estrutura claramente
hierarquizada – uma enturmação segundo o critério do desempenho
discente (Duru-Bellat e Mingat, 1997).



tra te de lí de res pró-escola que ar ras tam os ou -
tros para uma re la ção po si ti va com a apren di -
za gem, ou de lí de res an ti es co la que fa vo re cem
a de sor dem co le ti va e a con tes ta ção da or dem
es co lar. Ape sar de ser apre ci a do por al guns co -
le gas com bom ní vel de apro ve i ta men to, o
 melhor de to dos eles, Nel son, de ori gem por tu -
gue sa, com ca rá ter tí mi do e en fe za do, é per ce -
bi do como “me ti do” pe las me ni nas que têm um 
ní vel de ren di men to  médio ou fra co, além de
ser ob je to de nu me ro sos tro tes por par te dos
ou tros alu nos, em par ti cu lar, por par te de
Azdin, de ori gem  norte-africana, que é una ni -
me men te re co nhe ci do como o alu no mais “ba -
gun ce i ro” da tur ma. Mas Azdin, cu jas no tas
ba i xas não re fle tem suas qua li da des  intelec -
tuais, tam bém não é um lí der por que não se
 limita a in co mo dar os pro fes so res, mas igual -
men te a pre ju di car os ou tros alu nos. Em um
bo le tim es co lar, che ga mes mo a ser des cri to
como “pe ri go so para os co le gas”.

Além dis so, nes ta tur ma, os me ni nos e as
me ni nas in te ra gem, mu i tas ve zes, em pe que nos 
gru pos que man têm en tre si re la ções de ri va li -
da de, de nun ci an do-se mu tu a men te como

“ba gun ce i ros” ou “la drões”. Esses sub gru pos – 
re cons ti tu í dos no Grá fi co 1 a par tir de nos sas
ob ser va ções e das de cla ra ções dos pró pri os
alu nos – es tão es tru tu ra dos, de for ma mu i to
cla ra, em fun ção da re la ção com os va lo res e
nor mas es co la res. Entre os me ni nos, os “apli -
ca dos” são alu nos de ní vel bom ou mé dio e,
de pre fe rên cia, cal mos e aten tos; os “agi ta -
dos” são alu nos de ní vel mé dio, ta ga re las,
mas não for ço sa men te de sor de i ros. Entre os
“du rões”, en con tra mos um alu no com ní vel
de apro ve i ta men to bom (Ka rim), ou tro mé dio
(Kha led) e um fra co (Azdin), mas que se ca rac -
te ri zam por sua in so lên cia em re la ção aos
pro fes so res, por seus dons de “ba gun ce i ros” e
por sua ca pa ci da de para im por res pe i to pela
for ça jun to dos ou tros alu nos. Um jo vem en -
con tra-se bas tan te iso la do: tra ta-se de
Franck, alu no com ba i xo de sem pe nho es co lar, 
mas cal mo e bas tan te crí ti co em re la ção aos
co le gas “brin ca lhões” ou mais “du rões”. Entre 
as me ni nas, as “sé ri as” são alu nas de ní vel
bas tan te bom ou mé dio, mas que, para re to -
mar a ex pres são de Char lot et al . (1992), ain -
da es tão mo bi li za das pe los es tu dos; as
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“apá ti cas” são más alu nas e cal mas, mas in di fe -
ren tes à apren di za gem e aos pro fes so res; por
úl ti mo, as “re vol ta das” são más alu nas que têm
com por ta men tos an ti es co la res de re cu sa ou
de sor dem. No en tan to, ne nhum gru po con -
segue im por uma di nâ mi ca, seja em que sen ti -
do for, em ra zão de seu ta ma nho re du zi do e da 
 incapacidade de seus mem bros em con tra ir
 alianças tá ti cas que per mi tam le var a tur ma a
se di re ci o nar para a es cu ta aten ta dos pro fes -
so res ou para a ver da de i ra ba gun ça (Pol lard,
1985).

A si tu a ção na tur ma de 7ª  sé rie, ob ser va -
da por nós, é com ple ta men te di fe ren te. Com
efe i to, se gun do a opi nião ge ral, re i na aí um
bom cli ma en tre os alu nos; a ma i or par te de les
che ga mes mo a de cla rar sua pre fe rên cia por
esta tur ma, em vez da tur ma do ano an te ri or.
Esse en ten di men to tra duz-se, prin ci pal men te,
em ter mos es co la res pelo im por tan te de sen vol -
vi men to das prá ti cas de aju da mú tua en tre alu -
nos. Não só es tes em pres tam uns aos ou tros,
com ma i or fa ci li da de, fo lhas, ca ne tas, ré guas
ou li vros, mas fa zem cir cu lar sis te ma ti ca men te
a có pia dos exer cí ci os e de ve res de casa já re sol -
vi dos a fim de fa ci li tar a vida dos co le gas. Tais
prá ti cas, que pu de mos ob ser var em nu me ro sas
oca siões, são men ci o na das, sem qual quer re -
ser va, por um gran de nú me ro de alu nos que,
sal vo ra ras ex ce ções, as con si de ram ab so lu ta -
men te nor ma is; além dis so, a ques tão de sua le -
gi ti mi da de em re la ção aos va lo res e nor mas da
ins ti tu i ção con cer nen tes ao ca rá ter in di vi du al
do tra ba lho só é for mu la da por al guns alu nos
com bom ní vel de apro ve i ta men to e, nes te
caso, qua se sem pre sob a for ma de des dém:

— Será que você acha que, do pon to de vis ta do

tra ba lho es co lar, há bom en ten di men to na tur -
ma? Será que, nes te as pec to, exis te aju da mú tua 

en tre os alu nos?

— Sim. So bre tu do em re la ção aos de ve res [sor ri -

so lar go].

— Por que você diz isso sor rin do? Por essa aju da

mú tua ser exa ge ra da?

— Bom, sim... einh... Um alu no faz o de ver e
pas sa a có pia da re so lu ção para dez; de po is

quan do o pro fes sor se dá con ta...

— E, com as pro vas ora is, acon te ce a mes ma

co i sa? Ou...

— Não, [a gen te ?] não fa ria isso com as pro vas

ora is, é evi den te. Não, isso li mi ta-se aos de ve -

res... einh...

(Chris tel le, 7ª F)

Essa pre dis po si ção para a aju da mútua
– não ex clu si va das “tur mas fra cas” – re sul ta,
de um lado, do de sen vol vi men to de uma ati -
tu de mais uti li ta ris ta di an te das de man das da
ins ti tu i ção, à me di da que os alu nos avan çam
em sua es co la ri da de no co lé gio. O que pa re ce
im por tan te é ter fe i to o tra ba lho so li ci ta do,
se jam qua is fo rem os me i os uti li za dos para
ela bo rá-lo, mes mo sem ter apre en di do o sen -
ti do para si (Char lot et al ., 1992; Barr ère,
1997).

— Será que você acha que exis te, re al men te,

aju da mú tua na tur ma?
— Bom, sim, eles se aju dam mu i to... einh... Por

exem plo, quan do a gen te, quan do a gen te não 

tem fo lha de pa pel, exis tem alu nos que não

dão por que são pães-duros, mas caso con trá -

rio, a gen te dá as fo lhas, é as sim. E einh... sim,

a gen te se aju da... por exem plo, em re la ção aos 

de ve res einh... A gen te ex pli ca àque le que não
com pre en de, a gen te ex pli ca-lhe como se deve 

fa zer e de po is... tudo mais. Des ta for ma, os

pro fes so res acham que você fez os exer cí ci os... 

É as sim. 

(Na bil 7ªF)

Mas o que, sem dú vi da, cons ti tui so bre -
tu do a es pe ci fi ci da de das “tur mas fra cas” nes -
te as pec to é a pres são, di re ta ou in di re ta, do
gru po dos pa res, de um “nós” que co me ça a se 
for mar con tra a ins ti tu i ção (Du bet e Mar tu -
cel li, 1996); nin guém tem a ou sa dia de ofe re -
cer re sis tên cia a tal pos tu ra, até mes mo
quan do as prá ti cas de aju da mú tua im pli cam
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con se qüên ci as ne ga ti vas para o de vir es co lar
in di vi du al:

— E você acha que quan do um alu no faz o de ver
e dis tri bui có pi as aos ou tros, ele en tre ga a todo

o mun do, ou será que, às ve zes, exis tem alu nos

que são de i xa dos de lado, a quem não é en tre -

gue a có pia dos de ve res já re sol vi dos?

— Não. A gen te [ina u dí vel] já pe diu: “Você me

de i xa ver a có pia” e de po is isso é le gal. [Sor ri so]

Já que você o fez. Mas, às ve zes, é in jus to; como 

eles se dão con ta de que os exer cí ci os fo ram co -
pi a dos, fi cam con ven ci dos de que você é que co -

pi ou e de po is...

— Por tan to, será que as có pi as cir cu lam por

to dos? Não ha ve rá alu nos que di zem: “Você

pode mos trar-me sua có pia?” e aca bam sen do

re je i ta dos pelo ou tro? 

— Não.
— Assim mes mo?

— Oh! por mim, en tre go-lhes... einh... e de po is é

isso. Na me di da em que o fiz.

(Chris tel le, 7ªF)

Além dis so, ob ser va-se ou tro exem plo
do de sen vol vi men to de uma ori en ta ção
uti li ta ris ta quan do é per gun ta do aos alu nos
com quem gos ta ri am de es tu dar na tur ma.
Como mos tra o so ci o gra ma do Grá fi co 2, os
alu nos mais po pu la res des te pon to de vis ta
são os me lho res alu nos: Meh di, Ahmed, Na bil, 
Mo ha med O. e Dja mel, ou seja, os cin co
me lho res alu nos da tur ma re ce bem cada um
qua tro vo tos; en quan to Mo ha med B.,
Chris tel le e Na cer, que têm um ní vel de
apro ve i ta men to me nos bom, re ce bem, cada
um, três vo tos. Em com pen sa ção, os alu nos
que têm mu i tas di fi cul da des de apren di za gem 
– tais como Ni co las, Na dia ou Cla i re –, ou que
são mé di os, mas mu i to de sor de i ros, tais como 
Tolo, não ob têm qual quer voto. Pa ra le-
 la men te, ob ser va-se que os alu nos com bom
ní vel de de sem pe nho - com ex ce ção de
Ha na ne que de se ja ria es tu dar com Sa mi ra -
es co lhem ex clu si va men te, como co le gas
ide a is para a pre pa ra ção do tra ba lho es co lar,
alu nos de ní vel igual.
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Grá fi co II.  Com quem você gos ta ria de es tu dar?
Tur ma de 7ª sé rie



Além dis so, ape sar de con ti nu a rem a se
ob ser var à dis tân cia e, às ve zes, ocul ta rem até
mes mo na tur ma as re la ções de ami za de – in -
clu si ve, mais ex cep ci o nal men te, as re la ções de
fler te que, al gu mas ve zes, man têm fora da es -
co la –, os alu nos dos dois se xos ace i tam me lhor 
que, nes te ní vel, o “ofí cio de alu no” im pli que
in te ra ções com os co le gas da tur ma, às ve zes,
in te ra ções exi gi das pela ins ti tu i ção, mas tam -
bém úte is para me lho rar as no tas, sem que seja
ne ces sá rio che gar a ver da de i ras re la ções de ca -
ma ra da gem e ami za de:

— E quan to a você, se ti ves se de par ti ci par de um 

gru po de tra ba lho, em de ter mi na da aula, com

quem gos ta ria de es tu dar?
— Bom, a gen te fica mis tu ra do na tur ma, por -

tan to... einh... quan do a gen te está em um gru -

po, às ve zes, a gen te está com me ni nos, ou tras

ve zes, com me ni nas; bom, toda a gen te fica mis -

tu ra da, é as sim. Não é por isso que a gen te vai

di zer: “Não, não que ro es tu dar com ele... ”

einh...... Não se está mais em CP,
14

 einh...

— E no ano pas sa do, isso acon te cia da mes ma
for ma? Você te ria es tu da do com qual quer um?

— Não. No ano pas sa do, não. Por que, bom,

einh... por que, bom, os co le gas da tur ma não

eram einh... não sei como ex pli car isso. Mas

bom, na ver da de, os co le gas pen sa vam mais em

im pli car com as me ni nas do que... do que em

aju da rem-se, é isso.
(Cla i re, 7ª F)

— Se você ti ves se de for mar um gru po de tra ba -

lho com os co le gas da tur ma – por exem plo, um

gru po de três ou qua tro alu nos – e se ti ves se a

pos si bi li da de de es co lher, com quem pre fe ri ria

es tu dar?

— (...) Como di rei..., as me ni nas, bom, einh...
não é por que a gen te não que i ra es tu dar com as

me ni nas, mas por que elas pre fe rem... fi car com

as co le gas, bom, para co men ta rem co i sas einh...

de me ni nas, não é? Isso não é nos so pro ble ma. É 

tudo. Se não, a gen te pode... eu po de ria es tu dar

com as me ni nas da tur ma, bom, de qual quer

modo, não, isso da ria no mes mo. Com me ta de
da tur ma – não é? –, eu po de ria es tu dar.

(Mo ha med, 7ª F)

Po de ría mos pen sar que tal cli ma é fa vo -
rá vel ao de sen vol vi men to, se não de uma re la -
ção po si ti va com a apren di za gem, pelo me nos 
de uma ati tu de su fi ci en te men te “pró-escola”
para po der aju dar os alu nos a perse gui rem, no 
co lé gio, uma es co la ri da de ade qua da que lhes
for ne ça ba ses su fi ci en tes para se rem
bem-sucedidos nos es tu dos no li ceu. De fato,
re ve la-se que a “7ª F” é tam bém uma tur ma
em que re i na uma for te “ba gun ça” mu i to mais 
re cor ren te e vi sí vel do que na “6ªD”. Tal si tu a -
ção re sul ta de vá ri os fa to res. Por um lado, a
ma i or par te dos alu nos – in clu in do os mais
“sé ri os”, com ex ce ção, tal vez, de Na cer e
Ahmed – de fi nem-se a si mes mos como “um
pou co agi ta dos”. Por tan to, como em cer tas
tur mas, não exis tem, de um lado, alu nos
aplicados e, do ou tro, alu nos ba gun ce i ros.
Essa com bi na ção do es pí ri to de se ri e da de com 
o es pí ri to de brin ca de i ra é re i vin di ca da, até
mes mo por al guns alu nos com bom ní vel de
apro ve i ta men to, como uma es pé cie de iden ti -
da de li ga da ao tipo do es ta be le ci men to de
en si no:

— Pelo con trá rio, será que você acha que, na

tur ma, exis tem alu nos que são sem pre sé ri os,
aplicados...?

— Sim. Exis tem alu nos as sim na nos sa tur ma.

— ...?

— Mas... não po de ria ha ver aí alu nos sé ri os,

por obri ga ção; às ve zes, a gen te di ver te-se. É

isso. Eles não po dem ser sé ri os, sé ri os, sé ri os

todo o tem po.

— E por que ele não pode ser sé rio todo o tem -
po?

— Por que se fos se sé rio, mes mo sé rio todo o
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tem po, ele não es ta ria nes te co lé gio. Você es ta -
ria em um co lé gio mais dis ci pli na do. É isso.

(Na bil, 7ªF)

Por ou tro lado, a for te so li da ri e da de que
re i na en tre o gru po de alu nos com bom ní vel de 
de sem pe nho, me io-sérios, me io-agitados, im -
pe de os pro fes so res de uti li za rem a con cor rên -
cia in di vi du al para evi tar que os alu nos se
unam con tra eles. Se, en tre pro fes so res, exis -
tem di fe ren ças – que não se rão evo ca das aqui – 
no que diz res pe i to à ca pa ci da de de re sis tir à
de sor dem, a ma i or par te de les é obri gada a ins -
ta u rar “tré guas” no com ba te co ti di a no con tra a 
in dis ci pli na: eles são le va dos a to le rar o ru í do,
as brin ca de i ras e nu me ro sas “ba gun ças” du ran -
te a aula (Rey nolds, 1976).

Esse cli ma é apre ci a do pe los alu nos por -
que, en tão, eles re en con tram na tur ma o es pí ri -
to de brin ca de i ra que, aliás, ani ma as per mu tas
com os co le gas no co lé gio e no ba ir ro (Le pou -
tre, 1997); ora, tal es pí ri to per mi te-lhes com -
ba ter o en fa do e afir ma rem-se di an te dos
pro fes so res (Wo ods, 1991). Mas, pa ra le la men -
te, es ses mes mos alu nos, in clu in do uma par ce la 
dos mais “agi ta dos”, de plo ram for te men te que
as “ba gun ças” os im pe çam de se con cen trar e
re a li zar cor re ta men te o tra ba lho es co lar:

— Gos ta ria que você me dis ses se o que pen sa a
res pe i to do cli ma na sala de aula.

— Einh... é bom, mas acho que há me lhor, po de -

ria ser me lhor.

— Como as sim? Me lhor em ou tra tur ma ou...

— Não, me lhor como cli ma. Às ve zes, exis te...

exis tem alu nos que im pe dem os ou tros de es tu -

dar. E einh... é isso mes mo, isso es tra ga tudo.

(Meh di, 7ª F)

— Como é que você acha o cli ma na sala de aula?

— Ba gun ça do de ma is. A gen te brin ca de ma is. A

gen te não pen sa em se guir os cur sos. Eles pre fe -

rem brin car. E não me sin to à von ta de.

— Como as sim?

— É isso mes mo. Não é uma tur ma tran qüi la.
Einh... a do ano pas sa do era um pou co me lhor, 

mas mes mo as sim... isso dá no mes mo. Acho

que é uma tur ma tu mul tu a da.

— Você pre fe ri ria es tar em ou tra tur ma?

— Sim. Mas em uma tur ma mais einh... mais

tran qüi la, é isso. Que einh... em que os alu nos

es ti ves sem com von ta de de es tu dar mais.

(Mo ha med O., 7ª F)

Essa si tu a ção tem a ver com o fato de
que os alu nos, in clu in do os mais es tu di o sos,
vi vem a vida de tur ma sob a for ma de uma al -
ter nân cia não con tro la da: por um lado, sen -
tem o de se jo de res pe i tar as nor mas es co la res
e con ser var o es pí ri to de se ri e da de; e, por ou -
tro, pre ten dem re a gir ao de sen co ra ja men to e
en fa do pro du zi dos pela pres são es co lar, as sim 
como à di fi cul da de de per ma ne ce rem “mo bi -
li za dos” (Ro chex, 1995; Du bet e Mar tu cel li,
1996):

— E por que mo ti vo, às ve zes, você é agi ta do?
— É... tra ta-se de uma pe que na de pres são, não

sei. Às ve zes, es tou che io, es tu dar o tem po

todo... é isso.

(Meh di, 7ªF)

— Qu an do es tou com von ta de de es tu dar, não

gos to, einh... de ru í do. E quan do não es tou
afim de es tu dar, aí, gos to da agi ta ção da sala

de aula.

— ...?

— Mas isso de pen de dos dias. Pron to. É tudo.

— E isso de pen de dos dias einh... se gun do seu

hu mor ou se gun do...?

— Sim, mu i tas ve zes, se gun do meu hu mor.

— Em de cor rên cia do que aca ba de acon te cer
com você ou com o que...?

— Não ne ces sa ri a men te, quan to me sin to bem, 

quan do es tou à von ta de, aí, fran ca men te, pos -

so es tu dar, mas quan do não me sin to bem, en -

tão... fico sem von ta de de es tu dar.

(Sa mi ra, 7ªF)
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Em al guns alu nos, essa di vi são dá lu gar a
uma ati tu de in di vi du al de re tra i men to. No en -
tan to, qua se sem pre, con duz a ma ni fes ta ções
pú bli cas de re vol ta que de sen ca de i am um
trans tor no mu i to ma i or para a ins ti tu i ção. Nes -
te caso, o cli ma aca ba vi ran do “de sor dem anô -
mi ca” em sua ver são mais dra má ti ca
(Tes ta niè re, 1967). Tal de sor dem é o opos to da
es tra té gia cons ci en te e da re vol ta de li be ra da;
apre sen ta-se aos alu nos, de pre fe rên cia, como
uma fa ta li da de. Com efe i to, a pres são  institu -
cional e a pres são do gru po de co le gas pro duz
um sen ti men to de ir res pon sa bi li da de e im po -
tên cia. “A gen te é ar ras tado” diz a ma i o ria dos
alu nos:

— Bom, você é obri ga do a... por que... por que

você einh... é, você é pego pe los ou tros, por

exem plo, eles fa zem go za ções, en tão, você não

vai fi car ca la do. E os ou tros, eles fa zem go za -

ções, en tão, você é obri ga do a fa zer o mes mo.

(Na bil, 7ªF)

— Eles di zem gra ce jos na sala de au las... tudo
mais; em se gui da, a gen te res pon de e... isso aca -

ba sem pre por uma hora de pro va oral, ou co i sa

pa re ci da. É di fí cil de... re sis tir. Às ve zes, a gen te

con se gue isso, mas nem sem pre...

(Meh di, 7ªF)

— Ago ra, di vir to-me de ma is com os ou tros. Vai
ser ne ces sá rio que eu faça um es for ço para aca -

bar com isso; aí, te nho, des de einh... des de

einh..., es pe re, des de se gun da ou quar ta-feira,

ten tei... ten tei aca bar com isso. Bom, te nho ten -

ta do, faço o que pos so; caso con trá rio, é di fí cil,

mes mo as sim, ten tar de i xar de di ver tir-se [sor ri -

so] (...) Bom, no iní cio do ano, eu... eu ain da me

con tro la va, mas ago ra, não con si go fi car tran -
qüi lo. Mi nhas no tas ba i xa ram por ca u sa dis so

e... é por isso.

— No iní cio, você di zia: “vou es tu dar, vou ser sé -

rio” e tudo, e...

— Exa to. Ago ra, não con si go con tro lar-me. No

se gun do tri mes tre, eu não con se guia con tro -

lar-me. É di fí cil de ma is. Ao ver uma tur ma que
se di ver te o tem po todo e... os pro fes so res que

não di zem nada...

— Se você es ti ves se ao lado dos alu nos sé ri os

como Ahmed ou Na cer, você pen sa que te ria

me nos tên den cia para a brin ca de i ra ou...

— Com cer te za. Mas, não se tra ta de es tar sen -

ta do ao lado de al guém... É a agi ta ção de toda

a tur ma. É isso que me leva a fa zer go za ções
ao mes mo tem po com eles.

(Mo ha med O., 7ª F)

Mas se os alu nos es tão cons ci en tes da
in fluên cia que so frem por par te dos co le gas,
nem por isso pen sam em in cri mi ná-los di re ta -
men te por que, por um lado, o sen ti men to de
so li da ri e da de en tre eles é mais for te do que
aque le que os liga à ins ti tu i ção es co lar, e, por
ou tro, a im por tân cia que as su me o jul ga men -
to dos co le gas leva a evi tar as con du tas que
vi es sem a sus ci tar a de sa pro va ção de les.

— Os ou tros alu nos fi ca ri am ir ri ta dos se você

não fi zes se como eles?
— Bom, não se tra ta de fi ca rem ir ri ta dos, mas

eles pró pri os iri am sen tir-se re je i ta dos se eu

não fi zer go za ções, já que sou o mais for te da

tur ma.

(Mo ha med O., 7ªF)

— E como é que você se con si de ra: uma alu na
dis ci pli na da ou um pou co agi ta da?

— ... Oh! eu sou bem-comportada em de ter mi -

na das au las, sabe? So men te em uma aula é

que não sou com por ta da, é isso (...)

— E, nes se caso, é por ca u sa de...?

— De nin guém. Só que vejo... vejo todo o mun -

do fa lan do, en tão, sin to von ta de de ir atrás,

por que não que ro... por que não te nho von ta de 
de ser con si de ra da uma me ni na-modelo.

(Cla i re, 7ªF)

Esse cli ma tor na-se, pro gres si va men te,
algo se me lhan te ao es ta do de “de ri va” ( drift )
des cri to de for ma me ti cu lo sa por Mat za
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(1964). Nes te caso, a sala de aula tor na-se um
es pa ço pro pí cio para o de sen vol vi men to de
uma cul tu ra da de lin qüên cia, ou seja, um meio
no qual cer tas trans gres sões da nor ma apa re -
cem como ine vi tá ve is, até mes mo como le gí ti -
mas, tan to mais que os pro fes so res re ve lam-se
im po ten tes em li mi tá-las.

Re la ção com a es co la e re la ções 
in te rét ni cas: “gru pi nhos
in flu en tes”, flu i dez e con fli tos

A cons ti tu i ção des se meio des vi an te
apóia-se, como aca ba mos de ver, em re la ções
de pre fe rên cia po si ti vas en tre alu nos na tur ma,
o que im pli ca, de ma ne i ra qua se au to má ti ca
nes te con tex to am pla men te mul tiét ni co, bons
con ta tos en tre alu nos de di fe ren tes ori gens. No 
en tan to, será que exis tem “gru pi nhos in flu en -
tes” des vi an tes cons ti tu í dos em uma base ét ni -
ca? Des te pon to de vis ta, a si tu a ção apa re ce de
modo bas tan te di fe ren te nas duas tur mas es tu -
da das. Na tur ma de 6ª  sé rie, for ma da por dez
alu nos de ori gem ar ge li na, três de ori gem afri -
ca na, uma alu na de ori gem in di a na e dois de
ori gem por tu gue sa, além de cin co fran ce ses
“da gema”, é pos sí vel ob ser var nu me ro sas re la -
ções in te rét ni cas en tre os alu nos (Grá fi co 1):
qua tro sub gru pos em seis que man têm re la ções 
di ver si fi ca das com a es co la ri da de são  multi -
étnicos. Com efe i to, en tre os “apli ca dos”, en -
con tra mos dois jo vens de ori gem ar ge li na, um
de ori gem afri ca na, um ou tro de ori gem por tu -
gue sa e um fran cês “da gema”; en tre os “agi ta -
dos”, exis te um de ori gem ar ge li na, ou tro de
ori gem por tu gue sa e um fran cês. Qu an to às
me ni nas “sé ri as”, Assia, de ori gem ar ge li na, en -
ten de-se mu i tís si mo bem com Ale xan dra e
 Aline, am bas fran ce sas “da gema”; por sua vez,
en tre as me ni nas “re vol ta das”, Cé li ne, fran ce sa
“da gema”, tem como me lhor ami ga Angé li que
que é de ori gem in di a na, além de se en ten der
bem com San dra, de ori gem afri ca na. Em com -
pen sa ção, os gru pos dos “du rões” e das “apá ti -
cas” são com pos tos, res pec ti va men te, por três

me ni nos e três me ni nas de ori gem ar ge li na. Se 
es ses agru pa men tos obe de cem, em par te, a
uma ló gi ca arit mé ti ca, uma vez que os alu nos
ar ge li nos for mam o gru po “ét ni co”15  mais am -
pla men te re pre sen ta do na tur ma, é evi den te
que a afi ni da de “ét ni ca” in te ra ge, aqui, com a 
não-adesão à or dem es co lar, sem que seja
pos sí vel de ter mi nar fa cil men te o sen ti do da
re la ção: a et ni ci da de ser vi rá de pon to de
 apoio à re vol ta dos me ni nos ou ao re tra i men -
to das me ni nas, ou será que es sas ati tu des
con du zem os jo vens ori un dos da imi gra ção a
se con fi na rem no gru po ét ni co de sua
iden ti da de?

Na tur ma de 7ª  sé rie, tam bém mul tiét ni -
ca (onze alu nos de ori gem ar ge li na e um de
ori gem mar ro qui na, um de ori gem afri ca na e
ou tro de ori gem asiá ti ca, um de ori gem por -
tu gue sa e três fran ce ses “da gema”), pa re ce
es tar em ação uma di nâ mi ca bas tan te di fe ren -
te. Se, na tur ma, exis te um “gru pi nho in flu en -
te” com base ét ni ca, ele é tan to “pró-escola”
quan to “an ti es co la”. Como é de mons tra do no 
Grá fi co 3, exis te um gru po de sete jo vens nor -
te-africanos, qua se to dos de ori gem ar ge li na,
que man tém re la ções es tre i tas na tur ma e
exer ce atra ção so bre os ou tros alu nos. Tal si -
tu a ção pode ser ex pli ca da, em par te, pe los
efe i tos da do mi na ção nu mé ri ca so bre as re la -
ções in te rét ni cas: o fato de fa ze rem par te do
gru po “ét ni co” mais re pre sen ta ti vo da tur ma
pode le var os jo vens nor te-africanos a se fe -
cha rem en tre si, sem de i xa rem de cons ti tu ir o
alvo de so li ci ta ções de ami za de por par te dos
ou tros co le gas (Hal li nan e Smith, 1985). Mas,
em par te, isso é as sim tam bém por que, pelo
jogo das ori en ta ções edu ca ci o na is ado ta das
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nas “tur mas fra cas”, eles en con tram-se aqui em 
po si ção de su pe ri o ri da de es co lar. Com efe i to,
exis tem ele men tos que per mi tem afir mar que,
em ra zão de seu com por ta men to, os jo vens de
ori gem nor te-africana, com ní vel es co lar igual,
são en ca mi nha dos, com uma fre qüên cia ma i or
do que os co le gas fran ce ses, a tur mas for ma das 
por alu nos com ba i xo de sem pe nho es co lar (Zi -
rot ti, 1980), o que pode ter como efe i to pa ra -
do xal dar-lhes a pos si bi li da de de ocu par, em
ter mos de es ta tu to es co lar, uma po si ção do mi -
nan te em tais tur mas. Mais aci ma, foi pos sí vel
ob ser var que são es ses os alu nos ci ta dos, com
ma i or fre qüên cia, como os co le gas com quem
os ou tros gos ta ri am de es tu dar. Aliás, sua po -
pu la ri da de re pou sa tam bém na cir cuns tân cia
de que – com ex ce ção, tal vez, de Ahmed e Na -
cer – eles são “brin ca lhões”, ou seja, alu nos que 
se si tu am no re gis tro ora do “sé rio”, ora da
“brin ca de i ra” (Pol lard, 1985).

O que se pas sa no co lé gio como um todo? 
Gra ças a nos sas re pe ti das ob ser va ções, pu de -
mos cons ta tar, en tre os gru pos de alu nos que

al mo çam na can ti na, que fi cam pa ra dos ou
pe ram bu lam pelo pá tio de re cre io, a exis tên -
cia de ban dos, ou seja, as so ci a ções bas tan te
es tá ve is de alu nos da mes ma ori gem “ét ni ca”.
No en tan to, nes ses gru pos, nem sem pre é fá cil 
es ta be le cer a dis tin ção en tre o que tem a ver
com a ló gi ca de afi ni da des do tipo “ne o co mu -
ni tá rio” – no âma go das qua is ain da se ria
 necessário iden ti fi car se a in fluên cia é pro ve -
ni en te das tra di ções fa mi li a res, dos mo vi men -
tos de re vi ta li za ção ét ni ca ou das in te ra ções
es ta be le ci das no ba ir ro – e o que se re fe re a
ou tras ló gi cas, em par ti cu lar, es co la res.
Assim, se pa re ce na tu ral as so ci ar a exis tên cia
de agru pa men tos de alu nos asiá ti cos, na sua
ma i o ria de ori gem chi ne sa, a tra ços cul tu ra is
co muns, con vém ob ser var que es ses alu nos –
e, prin ci pal men te, as jo vens asiá ti cas – di fe -
ren ci am-se, mu i tas ve zes, dos co le gas nes te
co lé gio da pe ri fe ria por sua ati tu de aten ta e
cal ma na sala de aula. É, aliás, por tal mo ti vo
que, ra ra men te, es ses gru pos cha mam a
 atenção dos pro fes so res. Ou tros ban dos
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apro xi mam-se mais do mo de lo da sub cul tu ra
des vi an te. No mo men to de nos so es tu do de
cam po no es ta be le ci men to, era o caso do gru po 
que ocu pa va uma mesa na can ti na: se gun do os
dias, este era com pos to por oito a dez jo vens
nor te-africanos, qua se to dos ar ge li nos, de to -
dos os ní ve is de en si no, des de a 5ª  à 8ª  sé ri es,
cuja in ten sa ati vi da de per tur ba do ra foi pos sí vel 
ve ri fi car (ri sa das ba ru lhen tas, mo vi men ta ções,
em pur rões, lan ça men to de co mi da para os co -
le gas ou para o teto) no de cor rer de vá ri as se -
ma nas de nos so pri me i ro ano de ob ser va ção. De 
for ma ma ni fes ta, tra ta-se de um agru pa men to
de alu nos que com par ti lham o mes mo es ta tu to
es co lar e a mes ma pre dis po si ção con tra a ins ti -
tu i ção es co lar, cuja li de ran ça era ga ran ti da pe -
los re pe ten tes mais ve lhos. Con tra ri a men te aos
agru pa men tos for ma dos por alu nos de ori gem
asiá ti ca, este gru po foi ob je to, de vi do à sua in -
dis ci pli na, de uma aten ção par ti cu lar por par te
da ad mi nis tra ção, que aca bou por pro i bir tal
ajun ta men to na can ti na.

Esses ban dos, tão fre qüen tes nos es ta be -
le ci men tos es co la res nor te-americanos, ou até
mes mo bri tâ ni cos, são bas tan te ex cep ci o na is
nes te co lé gio fran cês. Na can ti na, a ma i or par te 
dos gru pos que ocu pam as me sas são, a olhos
vis tos, et ni ca men te mis tos. Além dis so, a ob -
ser va ção re gu lar das ati vi da des no pá tio mos tra 
a exis tên cia de uma ver da de i ra mis tu ra ét ni ca.
Os qua tro ban cos do pá tio fi cam ocu pa dos,
qua se sem pre, por alu nos – na ma i or par te, me -
ni nas – de “co res” di fe ren tes. A ob ser va ção dos
jo gos en tre me ni nos leva à mes ma con clu são:
as equi pes que jo gam saké e fu te bol são sem -
pre plu riét ni cas, do mes mo modo que os pe -
que nos gru pos que cor rem para as me sas de
pin gue-pongue. 16  Além dis so, con vém ob ser var
que a mis tu ra, tan to ét ni ca quan to se xu al, pa -
re ce cres cer com a ida de e o tem po de fre qüên -
cia no co lé gio. Na can ti na, as me sas mais
“co lo ri das” são aque las que re ú nem o ma i or
nú me ro de alu nos das tur mas de 7ª e 8ª  sé ri es.
No pá tio de re cre io, quan do o tem po está bom,
os alu nos mais ve lhos fi cam jun tos para to mar

sol, con ver sar à toa e pra ti car di ver sos jo gos
em uma pe que na ele va ção de ter re no que dá
aces so ao re fe i tó rio e apre sen ta-se como o es -
pa ço mais con vi vi al do co lé gio, de tal modo
que se mis tu ram aí, fa cil men te, os alu nos de
am bos os se xos e de to das as ori gens ét ni cas.
Essa aber tu ra ma i or dos alu nos que fre qüen -
tam as úl ti mas sé ri es do co lé gio aos con ta tos
in te rét ni cos ex pli ca-se por di ver sos fa to res
es co la res e não-escolares: em par ti cu lar, a
cons ti tu i ção de um vi vi do in te rét ni co co mum, 
no âm bi to da es co la ri za ção em um es ta be le ci -
men to mul tiét ni co, que se acres cen ta ao vi vi -
do in te rét ni co no ba ir ro, as sim como a
in te gra ção pro gres si va dos alu nos em uma
sub cul tu ra  jovem que ado ta e re in ter pre ta
ele men tos  oriundos de di fe ren tes tra di ções
cul tu ra is (Pesh kin, 1991; Le pou tre, 1997;
 Favre-Perroton, 1999). Mas ela deve ser ana li -
sa da, igual men te, como o re sul ta do de uma
au to no mia ma i or dos alu nos que se des lo cam
fa cil men te de uma mesa para ou tra, de um
ban co para ou tro, ga ran tin do as sim uma
gran de flu i dez en tre os gru pos (Zis man e
 Wilson, 1992).

A ca ma ra da gem en tre alu nos não im pe -
de a exis tên cia de ten sões en tre eles, que fa -
zem in ter vir cri té ri os ét ni cos. Com toda a
cer te za, con vém evi tar as si mi lar, de for ma
pre ci pi ta da, a in sul tos ra cis tas as per mu tas de 
ob ser va ções, tais como “ne gro sujo”, “ára be
sujo” ou “raça fo di da”. Se tais ex pres sões po -
dem cho car pro fun da men te os adul tos, em
par ti cu lar os pro fes so res que são sen sí ve is
par ti cu lar men te à vi o lên cia na lin gua gem,
elas as su mem um ca rá ter ba nal en tre os
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16. A única ocasião em que observamos, com surpresa, o começo de
uma partida de basquete entre duas equipes, uma delas composta
unicamente por alunos de cor branca, enquanto a outra era formada por 
alunos manifestamente de origem norte-africana ou negros, um
vigilante veio rapidamente nos prevenir que se tratava de uma partida
entre os alunos selecionados a dedo da turma de rúgbi de 7ª  série e
outros alunos do colégio; de novo, essa situação mostra como as
segregações promovidas na escola podem criar ou reforçar, de mil e
uma formas, a segregação étnica.



alu nos que as uti li zam de ma ne i ra qua se au to -
má ti ca ou “para fa zer go za ção”, ou seja, se -
gun do uma ló gi ca que tem a ver com a
con fra ter ni za ção en tre alu nos da mes ma ori -
gem ét ni ca ou de ori gem ét ni ca di fe ren te e, ao
mes mo tem po, com o jogo de pa la vras que visa
der ru bar o es tig ma so ci al li ga do a es ses ter mos
(De bar bi e ux, 1996; Le pou tre, 1997; Fa -
vre-Perroton, 1999):

— Você nun ca vê alu nos que se in sul tam ou bri -

gam uns com os ou tros...

— Exis tem alu nos que se in sul tam, mas isso não

é uma ati tu de ra cis ta.

— ...? Então, o que é que eles uti li zam como

ofen sas?
— Bom, eu não sei... “Raça suja”, eu não sei... ou

co i sas pa re ci das, é isso.

— É isso que, às ve zes, eles uti li zam?

— Sim. Para brin car, tam bém.

(So nia, 6ª D)

— E, no co lé gio “Ver la i ne”, você já ou viu in sul -

tos ra cis tas?
— Não.

— Não? Nem por par te dos pro fes so res, alu nos,

ou en tre os alu nos?

— Às ve zes, há quem... eles fa lam, einh... “ne gro

sujo”, mas des ta for ma não é uma ati tu de ra cis -

ta, mas sim ples men te... é as sim.

— Por que mo ti vo eles fa lam “ne gro sujo”, em
vez de ou tra ofen sa?

— Não sei. Por que isso está na boca de todo

mun do. Mas não é todo o mun do que fala isso...

so men te al guns alu nos.

(Ben ja min, 7ªF)

No en tan to, qual quer que seja sua ati tu -
de em re la ção aos es tu dos, os alu nos con si de -
ram que é nor mal que a uti li za ção des ses
ter mos seja san ci o na da pe los pro fes so res quan -
do tem a ver com o in sul to, ou seja, com a in -
ten ção ma ni fes ta de ma chu car ou hu mi lhar o
ou tro, e, até mes mo, às ve zes, quan do são pro -
fe ri dos “para fa zer go za ção” no es pa ço da sala

de aula. Des te modo, eles ma ni fes tam a in te ri -
o ri za ção de uma cer ta dis tin ção en tre o es pa -
ço es co lar e o do ba ir ro, as sim como o de se jo
de ver os pro fes so res de sem pe nha rem um pa -
pel de re gu la ção nes te cam po:

— E se, por exem plo, um pro fes sor ou vir um

alu no cha mar o co le ga de “ne gro sujo” ou
“ára be sujo” ou “ fran cês sujo”, e se lhe apli car

uma pu ni ção, o que é que você pen sa dis so?

— Bom, pen so que está cer to. Se ele pen sa as -

sim, einh... está cer to.

— Mes mo se o alu no fa lar isso por brin ca de i ra?

— Aí não, se fa lar isso por brin ca de i ra, einh...

não. Mas se dis ser isso por pen sar as sim, acho
que se ria cer to apli car-lhe uma pu ni ção.

(Sa mi ra, 7ªF)

— Por exem plo, se um alu no cha mar ou tro de

“ne gro sujo” e se um pro fes sor se ir ri tar por

esse mo ti vo, o que você acha des sa ati tu de?

— Bom, em mi nha opi nião, deve apli car-lhe

uma pu ni ção, einh... deve apli car-lhe um
ques ti o ná rio como pu ni ção.

— ...? Será que tem ra zão de apli car-lhe uma

pu ni ção?

— Bom, com cer te za, por que não se deve di zer 

isso. Nós tam bém po de ría mos tra tá-lo de raça 

fo di da e... por exem plo, se ele for mais for te

do que al guém e tudo mais... ele está por cima 
e lhe dis ser: “tudo bem, se você res pon der,

bom, eu vou sho o ter você”... é as sim e tudo

mais... E o ou tro nada po de rá fa zer... mas não 

é cer to di zer isso; to dos nós so mos se res hu -

ma nos.

— ...? E se, por exem plo, um alu no cha mar o

co le ga de “ne gro sujo”, des ta vez, sim ples -

men te por brin ca de i ra, e se o pro fes sor apli -
car-lhe uma pu ni ção, o que é que você pen sa

des sa ati tu de?

— Ela não é jus ta; bom, o ou tro aí, o ne gro, tal -

vez lhe diga “tudo bem, era ape nas por brin ca -

de i ra” e tudo mais... isso não é gra ve. Mas

exis tem pro fes so res que di zem: “mes mo se for
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por brin ca de i ra, não me im por to; você não de -
ve ria di zer uma co i sa des sas na sala de aula”.

— Assim mes mo? E o que é que você pen sa a esse 

res pe i to?

— ... Bom, é tam bém ver da de... Não se deve di zer 

uma co i sa des sas na sala de aula, é isso. Por que

a gen te está es tu dan do, não se deve fa lar, é isso.

— Mes mo se é para fa zer go za ção?

— Bom... eu não sei. Se for por brin ca de i ra, sim,
tal vez não te nha de ser pu ni do por mu i to tem -

po, mas...

— E se não for na sala de aula, mas fora: um pro -

fes sor está pas san do e ouve um alu no cha mar o

co le ga de “ne gro sujo”; se ele apli car uma pu ni -

ção ao alu no que in sul tou o ou tro, você pen sa

que isso é nor mal?
— Não. Por que se isso es ta va acon te cen do en tre

eles, fora do co lé gio, para fa zer go za ção, bom...

tal vez, fos se por brin ca de i ra, para se di ver ti rem,

e o pro fes sor ou viu e le vou isso a sé rio, é as sim.

(Ahmed, 7ªF)

Além dis so, tam bém de ve-se su bli nhar
que nem to das as bri gas têm um con te ú do ét ni -
co, lon ge dis so, e que nos ra ros in ci den tes qua -
li fi ca dos de “ra cis mo en tre alu nos” por eles
pró pri os, os re fe ren tes ét ni cos in te ra gem, de
fato, com ou tros ele men tos da si tu a ção ou da
tra je tó ria dos par ti ci pan tes. Com efe i to, os in -
sul tos “ét ni cos” dão lu gar, so bre tu do, a bri gas
no es ta be le ci men to de en si no ou em suas ime -
di a ções quan do elas se ins cre vem em uma ló gi -
ca de hu mi lha ção e de ex clu são (com pa ra ção
ex plí ci ta ou im plí ci ta das qua li da des fí si cas ou
in te lec tu a is ou de sem pe nhos es co la res ou es -
por ti vos, os tra cis mo, re cu sa de de i xar um alu no 
par ti ci par em uma con ver sa ção, em um jogo ou 
com pe ti ção es por ti va). Além dis so, os con fli tos
des se tipo di zem res pe i to, qua se sem pre, a alu -
nos bas tan te jo vens e ré cem-chegados ao es ta -
be le ci men to ou mal in te gra dos nes te ou na
tur ma em ra zão de suas ati tu des e de seu com -
por ta men to, ou seja, jo vens que não che ga ram
a de sen vol ver uma for te so li da ri e da de com os
co le gas.

Con clu são

Por tan to, en tre os ado les cen tes, qual é
o pa pel da es co la e, mais pre ci sa men te, da so -
ci a bi li da de es co lar, na cons tru ção da trans -
gres são? A aná li se do dis cur so e das prá ti cas
dos alu nos de co lé gio da pe ri fe ria mos tra que
al guns as su mem no es pa ço es co lar de ter mi -
na das ati tu des e prá ti cas em vi gor em seu
 bairro. Com toda a cer te za, é evi den te que a
ins ti tu i ção es co lar leva a ace i tar, até cer to
pon to, a exis tên cia de nor mas di fe ren tes das
que es tão em vi gor no seio dos gru pos en vol -
vi dos em ati vi da des de lin qüen tes no ba ir ro,
in clu si ve da que las, me nos pe ri go sas, dos ban -
dos de jo vens que pe ram bu lam sim ples men te
pela rua. No en tan to, al guns ele men tos mos -
tram que não é evi den te que, para além de um 
con for mis mo for mal, exis ta in te ri o ri za ção
real des sas nor mas e, por tan to, trans po si ção
para além do es pa ço es co lar. Eis o que pa re ce
ser, qua se sem pre, o caso dos jo vens de ori -
gem imi gran te mais di vi di dos en tre a atra ção
pela es co la e as so li ci ta ções de um ba ir ro que
cons ti tui ver da de i ra men te seu ter ri tó rio e ao
qual eles per ma ne cem li ga dos; ora, às ve zes,
tal si tu a ção os con duz a uma es pé cie de “vida
du pla”, obe de cen do a nor mas di fe ren tes se -
gun do o con tex to de in te ra ção.

Se, en tão, pa re ce fá cil lan çar a cul pa ao
meio cir cun dan te ex te ri or da es co la, uma
aná li se mais su til do que se pas sa nos co lé gi os 
da pe ri fe ria mos tra que exis te no in te ri or des -
tes uma ver da de i ra apren di za gem da “trans -
gres são”. Por um lado, di an te da pres são
ins ti tu ci o nal, do en fa do e sen ti men to de in -
jus ti ça sus ci ta dos pe las ava li a ções ne ga ti vas,
pelo en ca mi nha men to a tur mas for ma das por
alu nos com fra co de sem pe nho es co lar, as sim
como pe las ori en ta ções edu ca ci o na is di re ci o -
na das para os ra mos de es co la ri za ção me nos
va lo ri za dos, os alu nos que, na es co la pri má -
ria, ade ri am for te men te aos va lo res es co la res
e res pe i ta vam a au to ri da de dos pro fes so res
(Ra you, 1998), to mam, aos pou cos, dis tân cia
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em re la ção às nor mas da ins ti tu i ção (Du bet e
Mar tu cel li, 1996). 17  Por ou tro lado, nes sas tur -
mas, a exis tên cia de uma de sor dem anô mi ca re -
cor ren te que, por im po tên cia dos pro fes so res,
não che ga a ser con tro la da, leva os ado les cen -
tes a so ço brar em um es ta do de “de ri va”. Esse
es ta do de ir res pon sa bi li da de e de im po tên cia é, 
tal vez, ain da mais per ni ci o so do que a re sis tên -
cia opo si to ra des cri ta por Wil lis (1977), na me -
di da em que con duz ao de sen vol vi men to de
uma ori en ta ção fa ta lis ta que diz res pe i to não
só aos es tu dos, mas à vida em ge ral; por sua
vez, pode le var uma fra ção dos alu nos a “en -
gre na rem” em ati vi da des ver da de i ra men te de -
lin qüen tes (Broc co li chi e Oe u vrard, 1993).

Com toda a cer te za, nes sas tur mas, exis -
tem alu nos que ado tam com por ta men tos
“pró-escola” e ou tros que se ins cre vem, so bre -
tu do, em uma ló gi ca “an ti es co la”. Os pri me i ros
têm um nú me ro ma i or de in te ra ções com os co -
le gas da tur ma, na sala de aula, no co lé gio e, de 
for ma mais li mi ta da, no ba ir ro, o que os aju da a 
per ma ne ce rem mo bi li za dos pelos es tu dos e ati -
vi da des es co la res. Os se gun dos têm um nú me ro 
ma i or de in te ra ções com alu nos que não fa zem
par te da tur ma, tam pou co do es ta be le ci men to.
Ora, mu i tas ve zes, es sas ami za des e suas re des
ex te ri o res à tur ma le vam os alu nos a se afas ta -
rem, aos pou cos, da pro gra ma ção es co lar e a se
mo bi li za rem por ou tras ati vi da des. No en tan to, 
a dis tin ção en tre “pró-escola” e “an ti es co la”,
cara aos pes qui sa do res bri tâ ni cos, re ve la-se, no 
con jun to, cada vez me nos per ti nen te à me di da
que os alu nos avan çam na es co la ri da de no
 colégio e, mais par ti cu lar men te, se gun do pa re -
ce, no caso dos ado les cen tes ori un dos da
 imigração. Por um lado, como é ve ri fi ca do pe -
los es tu dos que in ci dem so bre os jo vens das mi -
no ri as ét ni cas nos Esta dos Uni dos ou na
Grã-Bretanha, uma gran de par te des ses ado les -
cen tes pa re ce, ao mes mo tem po, mo bi li za da
pe los es tu dos e opos ta às nor mas es co la res,
mas sob uma for ma – no iní cio, de pre fe rên cia,
mo de ra da – que po de ria per mi tir a in te gra ção
si mul tâ nea na es co la e no gru po dos pa res. No

en tan to, por ou tro lado, em ra zão da in ca pa -
ci da de dos adul tos para con tro la rem as si tu a -
ções de en si no nas “tur mas fra cas”, a
opo si ção-brincadeira des ses alu nos vira fa cil -
men te ver da de i ra de sor dem, sen do que as di -
nâ mi cas pro pri a men te “an ti es co la” aca bam,
en tão, por le var a me lhor.

O fato de co lo car a ên fa se no pa pel da
se gre ga ção es co lar e das prá ti cas pe da gó gi cas 
na cons ti tu i ção da trans gres são não deve le -
var a mi ni mi zar o pa pel das re des de ami za de
e de so ci a bi li da de. Mu i tas ve zes, es tas têm
uma base ét ni ca, mas nem por isso po de-se
de du zir uma ori en ta ção es pe cí fi ca das con du -
tas em fun ção da com po si ção de tais re des:
al gu mas re des ét ni cas são fran ca men te
“pró-escola”, ou tras fran ca men te “an ti es co -
la”, e ain da ou tras - tal como o gru po de me -
ni nos da tur ma de 7ª  sé rie es tu da da por nós -
po dem ser ora uma co i sa, ora ou tra. Por tan to, 
não se pode con clu ir, como é fe i to de for ma
pre ci pi ta da por al guns pro fes so res, que
 bastaria des tru ir os “gru pi nhos in flu en tes”
for ma dos por alu nos de ori gem es tran ge i ra
para im pe dir a emer gên cia de prá ti cas des vi -
an tes. Em com pen sa ção, o que pa re ce ser
 evidente é que a ati vi da de re pres so ra di re ci o -
na da para as re des des vi an tes, es te jam ou não
or ga ni za das na base ét ni ca, au men ta qua se
sem pre sua vi si bi li da de e a re pu ta ção de “du -
rões” atri bu í da a seus mem bros, o que, como
é de mons tra do por ou tros es tu dos, leva ao
iso la men to ain da ma i or des ses alu nos em re -
la ção ao res to da co mu ni da de es co lar, as sim
como ao re for ço do peso das ati tu des e das
prá ti cas an ti es co la res (Wright, 1987; Con -
nolly, 1995). Além dis so, im por ta ob ser var
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17. As pesquisas em grande escala empreendidas sobre esta
questão mostram, por exemplo, que a proporção de alunos que pensam 
que “é aceitável não comparecer a um curso enfadonho” passa de
10%, na 5ª série, para 40% na 8ª; a proporção dos alunos que acham
“aceitável copiar de um vizinho a resposta a um exercício difícil” passa
de 10% para mais de 50%; e a proporção daqueles que pensam que é
“aceitável mentir para evitar uma punição” passa de menos de 30%
para quase 70% (Grisay, 1997).



que “trans gres são” e “ra cis mo en tre alu nos” ra -
ra men te vão de par, con tra ri a men te ao que
cons ta ta va Wil lis (1977) na Ingla ter ra. Com
efe i to, com a me lho ria das re la ções en tre alu -
nos à me di da que es tes avan çam em sua es co la -
ri da de no co lé gio (Paty, 1980), ve ri fi ca-se, nos
con tex tos mul tiét ni cos, uma aber tu ra mais
acen tu a da dos gru pos em di re ção dos co le gas
de ori gens di ver sas; ora, se gun do pa re ce, as
me ni nas con tri bu em para tal aber tu ra, uma vez 
que os gru pos se xu al men te mis tos são tam bém
os mais aber tos no pla no ét ni co (Her pin, 1996).

Mas, jus ta men te, se o peso dos gru pos
in for ma is pa re ce ser cen tral no caso dos me ni -
nos – aliás, até aqui, o tó pi co mais ex plo ra do
por nós –, tal fe nô me no re ve la-se, sem dú vi da,
me nos de ci si vo no caso das me ni nas, por di ver -
sas ra zões. Em pri me i ro lu gar – e, prin ci pal -
men te, em re la ção às jo vens ori un das da
imi gra ção nor te-africana –, elas es tão me nos
di vi di das, de sa í da, en tre o ba ir ro e a es co la
por que não têm, pro pri a men te fa lan do, uma
vida de ba ir ro. Com toda a cer te za, pode exis tir

uma opo si ção en tre a cul tu ra fa mi li ar e a da
es co la, mas tal opo si ção é mais sur da e in di vi -
du al. Em se gun do lu gar, elas têm uma so ci a -
bi li da de mais in ti mis ta, den tro ou fora da
tur ma, que ser ve com me nos fre qüên cia de
pon to de apo io a for mas de opo si ção co le ti va. 
Por úl ti mo, como é de mons tra do por vá ri as
pes qui sas, pa re ce que elas são mais ca pa zes de
con ci li ar uma ati tu de pró-escola com prá ti cas
des vi an tes que são me nos iden ti fi cá ve is ou, em 
todo caso, me nos san ci o na das pe los pro fes so -
res (Ful ler, 1980; Pe ig nard et al ., 1998). No en -
tan to, se as me ni nas pro ve ni en tes do meio
po pu lar e, em par ti cu lar, aque las ori un das da
imi gra ção se dão glo bal men te me lhor no que
diz res pe i to à es co la ri da de no co lé gio, elas so -
frem tan to quan to os co le gas com o cli ma que
re i na nas tur mas for ma das por alu nos com fra -
co de sem pe nho es co lar; além dis so, a tal cli ma
acres cen ta-se a re je i ção de que são ob je to por
par te dos me ni nos que, do pon to de vis ta nu -
mé ri co e so ci al, ocu pam aí uma po si ção do mi -
nan te (Ra is si gui er, 1994).
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