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Resumo 

Este artigo analisa a docência em uma escola de periferia situada no sul do Brasil, por 

meio de dados obtidos na análise das práticas pedagógicas desenvolvidas neste espaço 

escolar. Seu objetivo é explicitar como as práticas pedagógicas desenvolvidas nesta 

escola foram gestadas tendo como regulação um conjunto de racionalidades políticas, 

que produzem uma “matriz pedagógica escolar”. Exercer esse olhar analítico sobre a 

educação básica implicou em produzir exercícios metodológicos a partir de dados de 

entrevistas e de grupos de discussões que nos aproximassem das dimensões contextuais 

daquela instituição, mapeando a matriz pedagógica que orienta e subsidia suas 

intervenções. Os estudos sobre docência e formação de professores, bem como de 

autores que possibilitam uma análise discursiva foram utilizados como referência. Nessa 

análise, então, discutimos o processo de invenção de pessoas, mostrando alunos e 

professores como alvos das tecnologias de poder e descrevendo como são produzidos 

para experienciarem determinados processos formativos, desde uma matriz pedagógica 

peculiar a essa escola analisada. 

Palavras-chave: Docência – Escola de periferia – Matriz pedagógica escolar – Foucault  

 

Abstract 

This article analyses the teaching in a school based in the outskirts of a community 

located in the south of Brazil, by using data gathered from analysis of pedagogical 

practices developed in the school. The goal is to explain how a set of political 

rationalities producing a school pedagogical matrix ruled teaching practices in this 

school. Conducting this analytic gaze about basic education lead us to make 

methodological exercises data from interviews and discussion groups for us to come 

closer to contextual dimensions found in these institutions, mapping the pedagogical 

matrix guiding and subsidizing interventions. Studies of teaching and teacher training as 

well as authors that provide a discursive analysis were used as reference. In this analysis, 

we discuss the process of inventing people by presenting pupils and teachers as targets 

of technologies of power and how they are produced so to live a certain formation 

processes.  

Keywords: Teaching – School in the outskirts – School pedagogical matrix – Foucault 
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Precisamos de vistas largas, de um pensamento que não se feche nem nas 

fronteiras do imediato, nem na ilusão de um futuro mais-que-perfeito (NÓVOA, 

2009, p. 74-75). 

 

O presente artigo toma como foco de sua análise as práticas pedagógicas desenvolvidas 

por professores do ensino fundamental em uma escola de periferia integrante de uma rede 

municipal no Sul do Brasil. O olhar desenvolvido sobre a ação destes profissionais da 

educação considerou a possibilidade, tal como assinalamos no uso da epígrafe de António 

Nóvoa, de reconhecer o compromisso profissional destes sujeitos, ao mesmo tempo em que 

nos permitimos a realização de uma análise política das estratégias que regulam suas 

atividades profissionais. Então, exercer esse olhar analítico sobre a educação básica 

implicou em produzir exercícios metodológicos que nos aproximassem das dimensões 

contextuais da instituição em análise, mapeando a matriz pedagógica que orienta e subsidia 

suas intervenções. 

No cotidiano das escolas contemporâneas tornaram-se comuns argumentações e 

justificativas que posicionam a escola em um cenário de crise. Discursos de 

responsabilização sobre a família, sobre o Estado ou sobre o próprio trabalho dos 

professores são facilmente visíveis e, às vezes, compreensíveis, em especial quando tratam 

da reprovação escolar dos sujeitos que vivem em condições de vida distantes daquilo que a 

tradição pedagógica tem apontado como ideal para as aprendizagens escolares. Aliás, esses 

argumentos tem se constituído como verdades pedagógicas que aparecem e circulam com 

vigor nos espaços escolares. Tornou-se consenso na tradição pedagógica, pelo menos desde 

Comenius, que viver em um espaço rico em desafios e possibilidades pode trazer estímulos 

eficazes para as aprendizagens das pessoas que vivem nos tempos e espaços escolares. Mas, 

neste momento, gostaríamos de focar a discussão justamente nas situações em que essa não 

é a condição da maioria de crianças, jovens e adultos de nosso País. Como entender os 

encaminhamentos pedagógicos desenvolvidos nas escolas de periferia, com altos índices de 

abandono e reprovação escolar, ou que lidam com uma população historicamente chamada 

de popular? 

De forma mais específica, neste artigo, pretendemos discutir uma questão complexa e 

crucial para a área da educação: o ensinar e o aprender no espaço escolar de escolas 

situadas nas periferias urbanas
1
. Nosso argumento principal é que as práticas pedagógicas 

desenvolvidas nessas escolas, produzidas a partir de determinada cultura pedagógica 

escolar, acabam produzindo e mantendo aluno e professor em posições estabelecidas por 

uma mesma matriz. 

Quando utilizamos a expressão “matriz pedagógica escolar”, estamos nos referindo a 

uma grade de inteligibilidade que regula as ações docentes e a vida escolar dos alunos em 

um determinado tempo e espaço. Tal matriz fixa esses sujeitos em posições que dificultam 

ou impossibilitam que eles transitem para outras posições, entre elas, as que dizem de um 

aluno capaz de aprender e pertencer à cultura escolar de forma ativa e competente e de um 

professor capaz de fugir das práticas produzidas por essa matriz pedagógica
2
. É possível 

apontar que a cultura pedagógica atua de forma diferenciada para a manutenção de um 
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repertório pedagógico atrelado a essa matriz que, tanto possui traços de inovação quanto de 

tradição, tanto de discursos que estão na ordem do discurso escolar contemporâneo, quanto 

daqueles que já deram lugar para outros, mas se mantém na matriz pedagógica escolar que 

circula na escola.  

Neste texto, serão analisados os dados decorrentes de uma pesquisa desenvolvida em 

uma escola de periferia do município de São Leopoldo, localizado no sul do Brasil. Como 

estratégia metodológica para o desenvolvimento da pesquisa, criamos um grupo de 

discussão com as professoras dos anos iniciais, além de realizar entrevistas individuais com 

cada professora e com a equipe diretiva da escola. O material que selecionamos para esta 

análise decorre desses dois momentos da pesquisa. Os dados coletados serão 

problematizados a partir de um referencial que nos ajuda a olhar para as condições de 

possibilidade de tais questões. Trata-se, portanto, de uma análise que privilegia um olhar 

pelas exterioridades, uma análise que, consequentemente, não vai apontar para soluções 

específicas, mas que vai nos ajudar a entender os processos constitutivos dessa escola e de 

muitas escolas que vivem a experiência de pertencerem às periferias urbanas brasileiras. 

Em geral, são instituições que apresentam um Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) muito baixo e que vivem em condições semelhantes de pobreza e falta de 

condições básicas de vida. 

Por grupos de discussão estamos compreendendo a prática de pesquisa que facilita a 

produção de materiais, que mostram o entendimento desses grupos sobre determinados 

temas, assuntos, questões que são colocadas em discussão pelo coordenador do grupo. Não 

importa quem diz, mas o que dizem e porque dizem. Mais importante do que quem diz é a 

discussão que ali se desenvolve entre os participantes. Nesses grupos foram colocados em 

pauta de discussão as práticas docentes vivenciadas por esse grupo nesta escola. A técnica 

de grupo de discussão é semelhante à técnica do grupo focal, mas mantemos essa distinção 

porque, neste caso, não diferenciamos quem fala, mas a fala será registrada como 

pertencente ao Grupo de Discussão. Quanto às entrevistas, foram importantes técnicas de 

pesquisa, também utilizadas para a produção de materiais. Por meio delas, buscamos 

entender como cada professora ou gestora entendia o processo de docência que desenvolvia 

nesta escola. 

Tanto no material de pesquisa quanto nas atividades desenvolvidas com as professoras 

da escola considerada, chamou-nos a atenção o grau de empenho, dedicação e 

envolvimento social desse grupo de docentes. Apenas uma professora possui formação 

mínima de magistério no nível de ensino médio; as demais apresentam curso superior 

concluído ou em andamento. As respostas das entrevistas, bem como as discussões no 

grupo de pesquisa, mostravam-nos de forma intensa que essas professoras têm 

comprometimento e que, cada uma à sua maneira, pensa ensinar de forma qualificada. São 

comuns narrativas que mostram como elas dispõem de seus turnos livres e de férias para 

recrutar alunos para ações de recuperação e ensino. No entanto, a situação das 

aprendizagens escolares insuficientes continua deficitária, e, em muitos momentos, as 

respostas e os depoimentos dessas professoras registram posições estereotipadas e 

enquadradas em modelos pedagógicos que se perpetuam na cultura escolar. 
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Acerca dessa questão investigativa, podemos afirmar que não estamos sozinhos nessas 

observações, pois muitos pesquisadores da área da educação já anunciaram que as práticas 

pedagógicas escolares estão circunscritas a certa ordem do discurso escolar
3
 (Sommer, 

2005), ou mesmo que a escola vem repetindo antigas fórmulas para ensinar em um tempo 

que já é outro, ou que ela não consegue enfrentar situações contemporâneas – ou seja, 

problematizam o que muitos têm chamado de crise da escola (Veiga-Neto, 2003) . Em um 

primeiro movimento acerca dos materiais coletados, notava-se que as justificativas para as 

condições das aprendizagens insuficientes dos alunos apontavam para as tradicionais 

respostas e conclusões das pesquisas sobre fracasso escolar: aspectos culturais, nível 

socioeconômico, ausência e/ou não-assistência da família, além de outros aspectos que se 

constituem em “verdades cristalizadas” sobre o desempenho escolar insuficiente, conforme 

já anunciado em várias pesquisas (Patto, 1987; Esteban, 2001; Dal'Igna, 2005) 

Diferentemente disso, o que pretendemos explicitar é uma matriz pedagógica escolar que 

entra em cena quando a docência é exercida, especialmente nas escolas de periferia ou 

escolas com alunos provenientes de classes populares. Uma matriz pedagógica que 

mobiliza práticas docentes, privilegiando outras ações, não mais regidas apenas por regime 

disciplinarizante ou pela busca da emancipação política dos sujeitos.  

Tentando dar um passo adiante desses entendimentos e considerando a complexidade 

das aprendizagens escolares, buscamos desenvolver uma análise com a ajuda de autores 

que nos possibilitam descentrar a análise do sujeito em sua condição individual e olhar para 

as práticas que os constituem. Autores como Michel Foucault, Ian Hacking, Thomas 

Popkewitz, Valérie Walkerdine, entre outros, ajudam-nos neste exercício analítico sobre os 

discursos pedagógicos, sobre certos aspectos que não estão apenas no centro da sala de 

aula, embora contribuam para a produção das práticas pedagógicas que os alunos vivem a 

cada dia de suas vidas na escola. São autores que nos auxiliam a assumir a Pedagogia como 

um campo discursivo produtivo de relações e de formas de vida social.  

O foco desta análise está em uma matriz pedagógica escolar que coloca em ação 

diferentes relações de poder que acabam classificando e fixando esses alunos em posições 

distintas, mas delineando um tipo de essência de um aluno e um professor de periferia 

(funcionando para alimentar ainda mais essas posições). Para isso, utilizaremos o conceito 

de tecnologia de poder, tal como foi desenvolvido nas teorizações de Michel Foucault, em 

específico procurando situá-lo em uma análise discursiva ao reconhecermos, segundo o 

mesmo autor, que há um conjunto de regras que validam a produção e a circulação de 

determinados discursos – no caso aqui analisado, o pedagógico. 

 
 
A produção de uma matriz pedagógica escolar: um diagnóstico 
 

A ampliação da escola de massas é um acontecimento do século XX (NÓVOA, 2009). 

De acordo com Nóvoa (2009), "ao ganhar a luta secular contra o trabalho das crianças e dos 

jovens, a escola define novas formas de organização da vida familiar e social. É impossível 

pensar o século XX sem pensar a escola do século XX" (p. 76). A partir dos anos de 1870 
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consolida-se um modelo de escola, tal como a conhecemos, dimensionando uma forma 

estruturada de pensar a educação. 

Nesta seção, queremos mostrar o quanto essa matriz é produzida em consonância com 

práticas sociais, que não dependem apenas de ações autônomas; mesmo quando pensadas 

como ações independentes, estão atreladas a racionalidades políticas que fazem dessas 

ações “liberdades reguladas” (Silva, 1998), ou, ainda, seguindo os argumentos de Foucault, 

a liberdade é pré-condição para o exercício do poder. Assim, mesmo que determinadas 

práticas, reguladas por determinada matriz, operem na condução dos sujeitos, tal processo 

se dá no interior de uma intensa luta política. Aquilo que nomeamos discurso pedagógico 

opera sob essa mesma lógica, conforme descreveremos a seguir. 

Pensar os alunos das camadas populares como sujeitos a serem emancipados e livres 

constitui parte daquilo que chamamos de discurso pedagógico. Esse discurso pedagógico 

não é fixo e vem tomando diferentes configurações ao longo dos diferentes tempos e 

espaços. Pelo menos desde Kant, os processos escolarizados assumem a função social e 

política de conduzir o sujeito humano da “menoridade” para a “maioridade”. Como 

sabemos, os discursos (saberes e práticas) pedagógicos, ao se produzirem de maneira 

teleológica, tratam de conduzir os sujeitos humanos a outro estado de desenvolvimento. Ao 

longo da história, esses modos de condução (em suas estratégias e táticas) são 

movimentados por diferentes racionalidades políticas e utilizam diferentes meios (Diaz, 

1998). 

Com o advento da sociedade industrial, visibilizaram-se os processos de massificação 

das instituições escolares como estratégia de formar contingentes humanos para o regime 

do trabalho fabril. Tornam-se célebres os estudos foucaultianos acerca da disciplina, visto 

que o objetivo estava na fabricação de corpos dóceis e úteis. Nessa conjuntura, conforme 

descrevem Varela e Uria (1991), a disciplina emergia como a grande tecnologia social 

daquelas sociedades, da qual a escola se apresentava como um privilegiado instrumento. 

Logo, é possível notar que a produção pedagógica dos séculos XIX e XX tomava os 

sujeitos da escola de massas como alvo privilegiado: ora denunciando o caráter perverso 

dos regimes disciplinares e prometendo a emancipação daqueles sujeitos, ora afirmando 

novos conjuntos metodológicos para a potencialização daquele regime social. 

Ao final do último século, junto a um conjunto de profundas mudanças, dentre as quais 

se destaca a emergência de um novo arranjo produtivo e de outras estratégias de gerir a 

população, os sujeitos das escolas públicas são ressignificados em sua dimensão política e 

em seus espaços formativos. Escolas de turno integral, escolas abertas aos finais de semana, 

projetos de convivência e de socialização, competências atitudinais, passam a mobilizar 

outros sentidos para a posição desses sujeitos nas redes de poder da escola contemporânea
4
. 

Emerge um aluno não mais dirigido apenas à conscientização ou ao disciplinamento, mas 

um sujeito que precisa da escola como espaço de proteção, como espaço de seguridade 

(Silva, 2014). Visto que tal sujeito aparece precarizado em sua condição, o estar na escola 

posiciona-se como um gerenciamento dos riscos coletivos. Assim, sob essa racionalidade 

política – a seguridade –, a escola contemporânea reinventa permanentemente seu novo 

alvo: “o aluno das classes populares”, o aluno a ser protegido dos permanentes riscos 
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impostos pela vida social contemporânea e “os professores”, que acabam assumindo a 

função de proteção. 

Essa racionalidade política, que aqui nomeamos de “seguridade”, diferencia-se da 

tecnologia disciplinar em três aspectos, embora não sejam percebidas rupturas, conforme 

encaminha Foucault na aula de 18 de janeiro de 1978 no Collège de France. 

Diferentemente da disciplina que isolava, concentrava, regulamentava e normatizava, os 

dispositivos de seguridade são movidos de forma centrífuga, minuciosa e regulatória, ou 

seja, sempre se abrem para novos espaços e movimentos, se apoiam nos detalhes e 

organizam realidades. 
 

Enfim, a segurança, ao contrário da lei que trabalha no imaginário, e da 

disciplina, que trabalha no complementar da realidade, vai procurar trabalhar na 

realidade, fazendo os elementos da realidade atuarem uns em relação aos outros, 

graças a e através de toda uma série de análises e de disposições específicas 

(Foucault, 2008, p. 62). 

 

Neste momento, parece-nos importante para o nosso argumento chamar atenção para 

um detalhe: tanto aluno quanto professor são produzidos na mesma racionalidade política, 

que se expressa por uma matriz pedagógica escolar e, ao mesmo tempo, são produzidos por 

tal instrumento. Aluno e professor são efeitos das práticas pedagógicas que aprisionam os 

sujeitos na mesma grade em que são produzidos. É importante marcarmos que essa trama 

impossibilita ao aluno romper as amarras que o aprisionam a um modelo que já traz 

determinada a forma de aprender, de relacionar-se com a escola, com os amigos e com as 

aprendizagens escolares. No caso das escolas de periferia, a determinação vem marcada 

como déficit. Na mesma direção, um professor que, embora comprometido e atualizado nos 

conhecimentos escolares, é fabricado nos limites dessa grade de inteligibilidade que 

estamos denominando de “matriz pedagógica escolar”, também terá dificuldades em 

romper com essas verdades que o constituem. As liberdades individuais são reguladas por 

essa matriz, que, por sua vez, está atrelada às racionalidades políticas em circulação na 

sociedade.  

De acordo com Nóvoa (2009), os limites da reflexão sobre a escola contemporânea, 

conduzem a constituição de uma interpretação dualizante dessa instituição. 
 

Um dos grandes perigos dos tempos actuais é uma 'escola a duas velocidades': 

por um lado, uma escola concebida essencialmente como um centro de 

acolhimento social, para os pobres, com uma forte retórica na cidadania e na 

participação; por outro lado, uma escola claramente centrada na aprendizagem, e 

nas tecnologias, destinada a formar os filhos dos ricos (p. 67). 

 

Sob as condições desse cenário, inicialmente vamos mostrar como as práticas 

pedagógicas podem ser tomadas como estratégias de poder e como seus sentidos se 

deslocam de uma sociedade disciplinar para uma sociedade de seguridade (Fabris; Klein, 

2009). Tomar as práticas dessa forma é entendê-las como constituídas por discursos que 
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disputam espaço de forma conflituosa para estabelecer-se; muitas delas podem ser gestadas 

com o objetivo de inclusão, embora os efeitos que produzem possa ser a exclusão. Talvez 

mais um alerta seja necessário: a matriz é produzida pelo conjunto de discursos que são 

legitimados e que estão na ordem do discurso, podem ser falados, exercitados, expostos 

como modelos tradicionais ou inovadores e eficazes, sempre justificados como o “jeito de 

ensinar” mais eficiente ou mais utilizado, apesar de quase sempre os professores não 

saberem justificar por que utilizam tais práticas.  

 
 
As práticas pedagógicas e as tecnologias de poder: disciplina e seguridade 
 

Ao considerarmos como objeto investigativo as diferentes pedagogias escolares, 

defrontamo-nos com inúmeras concepções diferenciadas, que tendem a não excluir uma à 

outra. Um significativo levantamento dessas pedagogias é desenvolvido pela pesquisadora 

espanhola Júlia Varela ao diferenciar as pedagogias em disciplinares, corretivas e 

psicológicas. As pedagogias disciplinares colocam em ação saberes e concepções de espaço 

e tempo disciplinar: separam, enquadram, diferenciam, selecionam, excluem e incluem. Já 

as pedagogias psicológicas vão atuar e produzir efeitos a partir de um poder chamado por 

Varela (2002) de psicopoder, que atua muito mais no interior das pessoas, na subjetividade. 

As pedagogias produzidas na sociedade contemporânea parecem estar sendo produzidas por 

outras tecnologias de poder, que não excluem o poder disciplinar, mas associam o biopoder, 

o poder sobre a vida, sobre a população. São mobilizadas e mobilizam diferentes 

dispositivos de poder: tanto disciplinares quanto os de seguridade. Nas palavras de 

Foucault, podemos encontrar os argumentos que nos ajudam a marcar as diferenças e 

potências desses dispositivos: 
 

Em outras palavras, a lei proíbe, a disciplina prescreve e a segurança, sem 

instrumentos de proibição e de prescrição, a segurança tem essencialmente por 

função responder a uma realidade de maneira que essa resposta anule essa 

realidade a que ela responde – anule, ou limite, ou freie, ou regule. Essa 

regulação no elemento da realidade é que é, creio eu, fundamental nos 

dispositivos da segurança (Foucault, 2008, p. 61). 

 

Nesse sentido, pensando a situação das escolas no que se refere ao desempenho 

escolar, não basta reprovar, excluir, tirar para fora da escola, é preciso tecnologias que 

possibilitem que todos estejam incluídos, todos estejam dentro do mesmo espaço físico, não 

importando se aprendentes ou não. As tecnologias de poder, em uma sociedade de 

seguridade, vão dar mais atenção para a gestão e para a aprendizagem do que ao ensino; 

todas as suas energias são focadas para que tudo e todos estejam em segurança – e, por uma 

questão econômica, melhor se estiverem no mesmo espaço físico.  

A escola contemporânea, por ser uma instituição obrigatória, assume centralidade na 

função de reunir a todos e, talvez por isso, possa ser adequada às diversas e diferenciadas 
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funções que vem assumindo na cultura. Além do ensino, a ênfase estará na segurança, pois 

é preciso salvar os alunos do risco social. Disso deriva a necessidade de ações planejadas, e 

a gestão assume maior ênfase do que o ensino. Não se trata mais de “ensinar tudo a todos”, 

com base na máxima comeniana de um método único, mas de trazer todos para a escola 

para prevenção do risco social. Não importa a forma como isso é proposto, o método não 

importa, mas sim as múltiplas táticas e estratégias de gestão (Mota, 2010) . 

Ampliando o escopo dessa analítica, remetemo-nos a Popkewitz (2009) que, ao 

analisar o excepcionalismo americano como uma narrativa épica da nação, fortemente 

conectada com as teses culturais do cosmopolitismo na pedagogia, o autor torna visível 

uma diferenciada trama governamental. Em sua abordagem, a fabricação de uma unidade 

imaginada para a nação americana ocorria de forma articulada ao projeto “da razão como 

principal intervenção humana” (Popkewitz, 2009, p. 58). O referido cenário favoreceu a 

emergência das ciências da educação. Para tanto, ao inseri-las nas práticas governamentais 

modernas, o pesquisador assinala que “a ciência é uma prática que ordena, classifica e 

diferencia o mundo mediante suas teorias e metodologias de investigação” (Popkewitz, 

2009, p. 58). Sob tais condições, a pedagogia, ao produzir princípios sobre a aprendizagem 

e o desenvolvimento infantil, potencializava estratégias governamentais por meio das quais 

os sujeitos devem pensar e agir coletivamente.  

Ao articular as noções de aprendizagem e comunidade, o pesquisador evidencia os 

gestos duplos que perfazem a constituição das práticas educativas. Ao mesmo tempo em 

que delineia os princípios para a formação cosmopolita dos cidadãos do Novo Mundo, a 

pedagogia também opera como uma tecnologia moral produtora “de uma reorganização dos 

modos de vida da família, das crianças imigrantes e daqueles afroamericanos que se 

mudaram para as cidades” (Popkewitz, 2009, p. 59). A emergente ciência da educação 

operaria nos problemas urbanos de desordem moral. 

Então, tomar as práticas pedagógicas como estratégias e táticas que mobilizam 

tecnologias de poder é considerá-las como forças fundamentais para que o Estado coloque 

em ação o governo e o governamento das condutas de toda a população e, neste caso, da 

população escolar
5
. As escolas, em suas diferentes configurações, são olhadas, medidas, 

avaliadas para que equipe diretiva, municípios e gestão escolar possam fazer a ótima 

gestão, isto é, deslocar os números, atingir as metas, produzir os sujeitos que mais se 

aproximam da racionalidade política que circula na sociedade e que o Estado mantém em 

funcionamento. Tecnologias sociais são colocadas em ação para a produção de práticas que 

possibilitem salvar os sujeitos da ameaça da repetência, da evasão e da delinquência 

(Popkewitz, 2009; Klein, 2010). O IDEB, no contexto brasileiro, vai indicar a situação de 

cada escola e as medidas que cada instituição precisa desenvolver para acompanhar o 

desenvolvimento seguro. As práticas pedagógicas não são mobilizadas a partir de inocentes 

conhecimentos escolares; antes disso, são parte da maquinaria produtiva dos sujeitos 

escolares, funcionando para a produção do ensinar e do aprender no espaço escolar. 

Procurando visibilizar os modos pelos quais a matriz pedagógica escolar desta escola é 

mobilizada, descreveremos três táticas que conseguimos visualizar nesta pesquisa. Tais 

táticas, movidas por diferentes tecnologias de poder – mas, neste material, com uma ênfase 
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mais acentuada nos dispositivos de seguridade –, serão descritas separadamente, embora 

nas práticas tenham uma ação articulada e, ao mesmo tempo, múltipla. A primeira tática 

descrita trata do sujeito pedagógico a ser constituído, tanto na ordem dos docentes, quanto 

na ordem dos sujeitos a serem protegidos pedagogicamente. A segunda tática torna visível 

certo primado epistemológico e pedagógico: a opção pela realidade dos alunos. Uma 

realidade não mais como algo a ser conhecido com foco na emancipação social, mas uma 

realidade enquanto espaço de gerenciamento das condições dos sujeitos a serem regulados. 

A terceira tática privilegia modos individualizados de tratamento e de constituição da 

docência contemporânea, um docente que se reinventa permanentemente e, com isso, 

reinventa seu “jeitinho” de ensinar, como um gerente das oportunidades pedagógicas. 

Consideramos que, com essas três táticas, é possível tornar visíveis, para este momento, 

uma matriz pedagógica da escola da seguridade. 

 
 
A invenção de pessoas: alunos e professores como alvos das tecnologias de 

poder 
 

Categorias de pessoas passam a existir na mesma hora em que tipos de pessoas 

passam a existir de modo a se encaixarem nessas categorias, e há uma interação 

de mão dupla entre esses processos (HACKING, 2009, p. 63). 

 

 

Só podemos pensar na invenção de pessoas no sentido proposto pelo autor que 

trazemos na epígrafe, a partir do que se convencionou chamar de “virada linguística”, um 

movimento que entende a linguagem não apenas como representativa, mas como 

constitutiva da realidade. Ian Hacking ajuda-nos a entender esse processo de invenção de 

pessoas. Analisando tipos de pessoas que vivem a condição de obesidade e autismo, o autor 

mostra como essas categorias se constituem em alvos móveis (Hacking, 2006). 

Defendemos o argumento de que o aluno de escola de periferia ou das ditas camadas 

populares, o aluno de escolas situadas em regiões consideradas de vulnerabilidade, com 

baixo IDEB, passa por esse processo de classificação e produção de um tipo especial de 

aluno, marcado por distinções de classe, raça, etnia, conhecimentos, etc. Sobre esse aluno, 

práticas pedagógicas são direcionadas, mas acabam por intensificar mais ainda o outro polo 

que pretendem recuperar, salvar. Dizendo de outra forma, esse aluno produzido com 

diferentes marcadores culturais é classificado com características peculiares, mas tais 

diferenças são consideradas déficits; por mais que a escola procure trabalhar com essas 

questões, elas são tomadas para construir essa categoria de aluno de periferia, esses “alvos 

móveis” (Hacking, 2006) com a marca deficitária.  

Nosso argumento foi construído tomando também como inspiração o estudo de 

Popkewitz (2001), sobretudo o que chama de “duplos”, estratégia que, a partir dos binários, 

vai tomar o potencial e a inteligência como ausências e presenças (p. 50-53). 
 



 
Análise de uma matriz pedagógica escolar:... 

 

 
501 

Nas escolas deste estudo, as normas responsáveis pelas diferenças são também 

reimaginadas como atributos positivos para a ‘natureza’ da criança que é 

resgatada das condições de anormalidade. Essa transformação dos negativos em 

positivos soa, de início, forçada. Mas, como ilustro abaixo, as normas negativas 

tornam-se invertidas como as supostas rotas de salvação para a criança. As 

próprias normas que iriam confiná-la como sendo ‘sem inteligência’, funcionam 

como valores para dirigir o ensino bem-sucedido nas escolas do centro da cidade 

e da zona rural. Para salvar as crianças das condições de suas vidas urbana e 

rural, os pólos negativos e de oposição da ‘inteligência’ são transformados em 

princípios de um ensino ‘importante’ e bem-sucedido (Popkewitz, 2001, p. 50).  

 

O autor chama esse movimento de “duplo”, em que o normal não é mais 

problematizado, mas assumido, embora com as marcas de classe e de raça, no caso de seu 

estudo, que impossibilitam para as aprendizagens escolares as crianças que possuem o tipo 

de “inteligência das ruas”, consideradas sempre defasadas para competir com a inteligência 

considerada normal. Ele afirma: “embora pareça que essa relação de ‘duplos’ desafia o 

nosso senso de simetria e lógica, a presença de uma inteligência e de um potencial das ruas 

é construída a partir do que é discursivamente posicionado como uma ausência” (p. 53). 

Estratégia semelhante pode ser observada no material da pesquisa: 

 

Não que ser pobre do jeito que eles são, eles não têm capacidade de aprender, mas já é mais difícil, 

porque, por exemplo, eles não podem levar uma tarefa para casa porque muitos... Muitos agora já 

têm, mas, quando a gente veio para cá, muitos não tinham luz em casa, muitos, os pais arrancavam 

as folhas de caderno deles para fazer cigarro. Então, é complicado mandar uma tarefa para casa.  

Fonte: Entrevista PFG2 

 

A hipótese que levantamos é que esse pode ser também um modo de funcionamento 

nesta escola, por isso, todo o empenho, todas as práticas desenvolvidas pelos professores, 

por mais comprometidas que sejam, acabam reforçando esse aluno que encontramos nas 

diferentes escolas e suas formas de aprender e, consequentemente, de o professor ensinar. 

Essa estratégia reforça e produz o “aluno de periferia”, “o aluno das classes populares”, 

que, por estar posicionado em um determinado tipo de inteligência e potencial “defasado”, 

sempre terá sua produção distinguida por esses marcadores. É ainda Popkewitz (2001) que 

nos alerta que “os diferentes discursos da pedagogia constroem um campo a partir do qual o 

ensino é visto, pensado, sentido e posto em prática” (p. 47). O que é um bom estudante, 

como pode aprender ou deixar de aprender é definido por essa “matriz pedagógica escolar”, 

consequentemente, o ensino é produzido também a partir dessa matriz. Talvez mais um 

lembrete seja necessário: essa matriz pedagógica escolar não é algo novo, mas que se 

constitui junto com as práticas pedagógicas. Embora vá se alterando, mantém muitas das 

anacrônicas práticas apenas como uma ação rotineira do fazer pedagógico.  

 

Mas daí é bater de frente com as pessoas, não é nem com crenças porque levam tudo para o 

lado pessoal. Na escola eu já bati de frente com pessoas que disseram: — escuta aqui ô 
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guria, quando tu estavas pensando em te formar, eu já tinha 20 anos de sala de aula,(risos). 
FONTE: Grupo de discussão. 19/06/09. 

 

Então, não se trata de demonizá-las, mas de analisá-las permanentemente, ao realizar 

esse exercício, a cristalização de certas práticas é movimentada e outras verdades podem 

ocupar a ordem do discurso. Sinalizamos apenas os modos pelos quais as crianças das 

camadas populares, ao serem alvos de determinada tática, podem ser "confinadas" a 

determinada configuração subjetiva (Popkewitz, 2009). Consideramos o exercício abaixo 

de análise de outra tática que encontramos no material uma problematização das práticas 

pedagógicas. 

 
 
O privilégio da realidade: um modo de condução da docência  
 

A ênfase pedagógica na realidade dos estudantes não se constitui como uma novidade 

nas práticas escolares. No que se refere à história da pedagogia no Brasil, pelo menos desde 

o movimento da Escola Nova, sob inspiração dos escritos pedagógicos deweyanos, a 

realidade dos estudantes assume um lugar central nas práticas escolares. Entretanto, apenas 

para fins introdutórios da análise dessa tática, faz-se importante evidenciar alguns 

deslocamentos: sob inspiração do movimento escolanovista, a realidade era entendida como 

o objeto do interesse dos estudantes; sob as dinâmicas das pedagogias críticas, a realidade 

estava circunscrita às condições materiais da comunidade na qual a escola estava inserida. 

Na Contemporaneidade, enfim, visualizamos outros arranjos possíveis para o tratamento 

pedagógico das realidades. Ou, ainda, quando as professoras entrevistadas se referem ao 

imperativo pedagógico de partir da realidade dos alunos, entendemos que elas não mais 

estão se referindo apenas aos interesses desses sujeitos ou às suas condições de vida. Logo, 

também demarcamos que, sob a visibilidade de uma mesma expressão “realidade”, a 

pedagogia contemporânea produziu um conjunto de múltiplas significações.  

Avançando nos aspectos ligados à investigação, notamos que tanto no grupo de 

discussão quanto nas entrevistas, os alunos dessa escola sempre são narrados como “eles”, 

os outros. As professoras, por mais bem intencionadas e comprometidas com o ensino e 

aprendizagem dos alunos, não conseguem escapar a essa matriz que circula na educação e 

por meio da qual são explicadas, justificadas as aprendizagens e não-aprendizagens, o 

sucesso e o fracasso de tais alunos. Nascer e viver na periferia, nos espaços rurais ou 

urbanos considerados de vulnerabilidade e de riscos sociais, atribui a esses alunos uma série 

de marcas que os impossibilitam para muitas aprendizagens escolares ou os deixam em 

uma zona de ambiguidade; caso consigam fazer deslocamentos, será porque a escola e seus 

professores lhes dispensaram ações específicas de proteção, os salvaram. Essa “matriz 

pedagógica escolar” pressupõe que os sujeitos que vivem sob suas condições levarão as 

marcas desse processo, mas o sucesso sempre será justificado pela eficiência e eficácia do 

sistema que os reabilitou, a ação pedagógica dos professores
6
. 

Dessa forma, tanto do ponto de vista pedagógico (dos modos de pensar os processos de 
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ensino), quanto do ponto de vista epistemológico (dos assuntos a serem considerados como 

conhecimento escolar), a realidade das comunidades a serem protegidas (condições sociais 

e culturais das pessoas) adquire centralidade. 

 

PARTICIPANTE: A gente não conhece a realidade deles. A gente conhece um pouco, a gente faz 

parte de uma parte da realidade deles, isso eu penso muito: é isso que eu penso, que me motiva, para 

mim, vir para cá: sou parte de uma parte, eu não posso mudar o todo, mas posso mudar aquela 

parte, então, eu tenho que vir para cá com a responsabilidade de mudar aquela parte para que esta 

parte possa, talvez, refletir no restante. 

FONTE: Grupo de discussão - 17/04/2009 

 

Entretanto, importa destacar que, diferentemente dos entendimentos pedagógicos do 

último século sobre a realidade como princípio pedagógico, fica evidente no excerto acima 

o discurso redentor que as professoras assumem. Esse discurso pedagógico está 

incorporado no fazer docente, faz parte da matriz que aqui identificamos ainda com fortes 

traços da pedagogia crítica, em que o poder pastoral
7
 é fortalecido e colocado em ação. O 

professor aqui assume também uma posição de salvador, um outsider que vem de outra 

realidade para salvar os necessitados.  

 

Tem duas coisas que me chamou a atenção e, daí, um contraponto. Primeiro essa questão do se 

envolver com o outro, eu acho que isso faz com que a gente se envolva demais. Tem histórias que te 

comovem, te mobilizam, então tu não dorme de noite, tu fica pensando e isso retrata um pouco dos 

filmes, em que o professor deixa de ter vida própria de tanto que se envolve com os alunos, às vezes 

a gente acaba fazendo isso. Também a questão do entrar ou não entrar na realidade [...]. 

FONTE: Grupo de discussão. 19/06/09 

 

Ao mesmo tempo, os alunos são posicionados como sujeitos deficitários, carentes, que 

precisam da ação de salvação. O que se produz nessa relação? Uma forte articulação entre 

um mandato pedagógico que diz que o professor precisa ser um salvador, um cuidador, e 

um aluno que precisa ser salvo e cuidado. Eles passam a ser atrelados a essa matriz, e todas 

as outras rupturas possíveis não conseguem espaço ou aparecem como exóticas, 

tradicionais e/ou sem significado. Porém, interessa-nos destacar que o realismo pedagógico 

produzido na matriz pedagógica da escola da seguridade assume algumas peculiaridades: 

diferentemente de uma matriz disciplinar que regulamentava o campo de ação de seus 

sujeitos, a matriz da seguridade é aberta e flexível. Logo, seus modos de operar são mais 

minuciosos e regulatórios. Atribuir centralidade à realidade dos sujeitos escolares implica 

sofisticar os regimes de dominação. Parece-nos que, com a descrição da terceira tática, 

teremos outros elementos para visibilizar essa “matriz pedagógica escolar”. 

 
 
O ensino como um gerenciamento de oportunidades 
 

Uma tendência visibilizada nos materiais analisados encaminha a docência 
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contemporânea como um gerenciamento de oportunidades. O fragmento abaixo possibilita 

notar os modos pelos quais os docentes na Contemporaneidade assumem a posição de 

gerentes de oportunidades, ou seja, muito mais que produzir uma conduta metodológica 

fixa, eles procuram aproveitar-se das diversas situações que o dinâmico espaço escolar 

produz. Também podemos notar o deslocamento quanto ao método único, previsto por 

Comenius, para ensinar tudo a todos. 
 

[...] eu alfabetizo da seguinte maneira quando eu estou dentro da sala de aula: eu vou aproveitando 

todas as oportunidades, ora mais tradicional, ora... Esta questão do construtivismo, ficou uma coisa 

muito séria, tu entendes, porque não significa, na minha opinião, e nunca significou, pegar tudo o 

que nós aprendemos e jogar no lixo. Eu acho que, se tu souberes aproveitar isso, considerar outras 

possibilidades dentro da sala de aula, que não um atrás do outro, entendes, não precisa ser tudo 

tradicional, não precisa pegar tudo o que nós aprendemos e jogar no lixo.  

FONTE: Grupo de discussão – 17/04/2009 

 

Ao mesmo tempo, tal tática entende que a escolha metodológica ocorre no âmbito da 

escolha individual, no qual cada docente, além de aproveitar as oportunidades emergentes, 

se responsabiliza pelos melhores modos de conduzir suas práticas. 

 

Acho que cada uma tem a sua maneira de alfabetizar, assim, eu não sei como é uma e como é outra, 

acho que cada um... e não é também uma coisa, assim, muito diferente, ah, cada professor trabalha 

de tal forma, por isso dá mais certo. Acho que cada uma tem o seu jeitinho para alfabetizar. 

FONTE: Entrevista (PFG2) 

 

Tentamos mostrar, no desenvolvimento analítico dessas táticas, como a matriz 

pedagógica escolar se apresenta na escola analisada. Não temos a pretensão de dizer que 

em todas as escolas ela funcione da mesma forma, mas alguns componentes podem ser 

atribuídos a uma cultura pedagógica escolar que faz parte da tradição, entendida aqui como 

um conjunto de discursos que se perpetuam na educação escolar, mas que vêm trazendo 

outros componentes peculiares ao tempo em que são gestados. Por exemplo, não podemos 

dizer que a prática de realização das atividades em “folhinhas” ou da separação dos alunos 

por níveis da psicogênese da língua escrita seja da mesma ordem da cartilha e da separação 

dos alunos pelos níveis do teste ABC de Lourenço Filho, mas são práticas que se mantêm 

na cultura pedagógica por processos culturais que nos ensinaram que a ordem disciplinar é 

importante e produtiva, embora hoje tais práticas sejam mobilizadas por outra racionalidade 

política, a de prevenção dos riscos sociais, ou de seguridade. 

Em seu estudo, Klein (2010) mostra como a modernização pedagógica escolar 

produzida no final do século XIX só consegue emergir na Contemporaneidade a partir de 

condições situadas na Escola Nova, nos anos 1930. Acreditamos que essa matriz 

pedagógica tem suas condições de possibilidade alicerçadas justamente nos autores que 

pensaram a educação no projeto de escolarização moderna. O que conseguimos visualizar 

são atualizações, deslocamentos que são produzidos de forma diferenciada em cada escola, 

em cada município, em cada estado, em cada país. 
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A análise da matriz: uma estratégia para entender a docência? 
 

Pensamos ter explicitado que as práticas parecem as mesmas, mas estão atreladas a 

outras racionalidades que não apenas às disciplinares; não se trata de uma superação, mas 

de ênfase na racionalidade política de seguridade. Por isso, consideramos pertinente dizer 

que, na escola analisada, encontramos práticas pedagógicas que transitam do sentido de 

salvação à prevenção. Parece-nos que as matrizes pedagógicas escolares são produzidas por 

discursos que estariam na ordem do discurso em certos momentos, mas que, ao darem lugar 

para outros discursos, que vão tomando lugar nessa ordem, se mantêm na cultura escolar 

como práticas de uso generalizado. São práticas que assumimos por pertencimento ao 

grupo de professores e/ou cultura escolar que também são disseminadas por outros espaços 

além dos escolares, entre eles, a mídia e os cursos de formação de professores. 

Pensamos que pode ser útil a cada escola tentar mapear a matriz pedagógica escolar 

que coloca em ação nas suas práticas, pois, ao entendermos tais tramas, teremos um mapa 

dos processos constituidores de nossas crenças pedagógicas colocados em ação na 

constituição dos sujeitos alunos e professores. Olhar de forma crítica para essas crenças nos 

dará material para alterar a matriz ou, ao menos, para assumir aquela que nos constitui 

como professores, sabendo justificar tais práticas como necessárias, eficientes, que 

produzem os sujeitos que desejamos para viver na Contemporaneidade, especialmente 

aqueles que aqui focamos, os sujeitos de escolas localizadas em espaços chamados de 

vulnerabilidade, escolas das classes populares e/ou de periferia. Entender a matriz 

pedagógica escolar desses espaços nos mostrará, não apenas os conhecimentos específicos 

que precisamos ensinar a esses alunos, mas também preconceitos e processos de 

in/exclusão que precisamos enfrentar. 

Enfim, parece-nos importante uma ação curricular que usará como metodologia a 

descrição das práticas, a historicização dos saberes e a análise das relações de poder e da 

constituição/invenção dos sujeitos escolares nas sociedades contemporâneas de seguridade. 

Isso nos parece ser parte do nosso trabalho de educadores e pesquisadores – não nos 

entregarmos ao imobilismo pedagógico, embora precisemos ser muito mais humildes em 

nossas pretensões. Argumentamos em favor da continuidade da invenção de outras práticas, 

mesmo que referenciadas pela matriz modernizadora, mas que podem ser gestadas a partir 

do exercício de uma crítica radical, produzidas pelo exercício do diagnóstico do presente.  
 

 

Notas 

 
1. Como estudos que examinam as escolas de periferia, com diferentes perspectivas teóricas, poderiam ser citados aqueles 

elaborados por Van Zanten (2000), Momo e Costa (2010), Fabris (2014) e Grinberg (2015). 

2. Nosso entendimento sobre a matriz pedagógica escolar distancia-se, em determinados aspectos, dos conceitos de forma 

escolar, gramática da escolarização e cultura escolar (Dussel, 2014). 
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3. Acerca da ordem do discurso escolar importa assinalar que Sommer (2005) em seu estudo nos ajuda a entender o 

processo já descrito por Foucault (1996) no livro A Ordem do Discurso, mas analisando especificamente os discursos 

escolares que são colocados ou não, em certas ordens discursivas. 

4. Fabris (2014), por exemplo, sinaliza os modos pelos quais a ênfase pedagógica da escola contemporânea tem sido 

localizada nas práticas de convivência. 

5. Reiteramos o entendimento de que as tecnologias de poder, em uma perspectiva foucaultiana, são mobilizadas através 

de variadas estratégias, organizadas em determinados conjuntos de táticas. Nas condições pedagógicas marcadas pela 

proteção social, há novos investimentos sobre a própria ciência pedagógica, possibilitando o engendramento de novos 

saberes e práticas escolares (Silva, 2014).  

6. Em torno disso, Popkewitz (2009) reitera como as noções de "agência" e "intervenção" adquirem nuances peculiares na 

Modernidade. Em sua perspectiva, "a invenção do conceito de agência, para refletir acerca das pessoas, coincidiu com a 

'invenção' da sociedade e do social" (p. 32). 

7. Foucault (2008) explica o poder pastoral como uma tecnologia de poder produzida desde os hebreus, mas atualizada na 

produção do Estado Moderno, que tende a produzir uma preocupação com a salvação de todos e de cada um. Ao mesmo 

tempo em que o pastor conduz a coletividade de um rebanho, individualiza sua condução. Uma relevante discussão 

acerca das aproximações desta tecnologia de poder com a educação pode ser lida em Varela e Alvarez-Uria (1991). 
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