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Este texto pretende apontar os mecanismos do mundo social da escola, como factores impor-
tantes para enformar o destino social dos indivíduos. A rápida expansão educacional, na
Polónia, cria uma ilusão de nivelamento das desigualdades sociais. Para compreender o
carácter aparente do processo, o autor propõe o conceito de cultura escolar de resistência e de
cultura de conformidade como mediador do currículo da escola oficial. A análise apresentada
no artigo mostra três mundos sociais diferentes das escolas secundárias na Polónia (liceu das
elites, escolas profissionais básicas e os chamados liceus do meio) como caminhos sociais e cul-
turais na estrutura educativa. O mundo simbólico de cada um deles cria diferentes modos de
trabalho escolar (cooperativo, batalhador e ambivalente).

Palavras-chave: sociologia da escola, desigualdade social na educação, cultura da escola,
conformidade e resistência

Introdução

A escola é um elemento da biografia de cada cidadão do Mundo Ocidental. No contexto
polaco, as pessoas jovens são obrigadas a contactar com o sistema educativo até aos 18 anos. A
juventude contemporânea passa pelo menos 11-12 anos na escola. Se uma pessoa aspirar a posi-
ções sociais superiores, a escolarização dura aproximadamente 18 anos. Pelo menos por essa
razão, a escola é um dos factores mais importantes de modelação da biografia individual. Uma
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pessoa pode não gostar da escola, mas não a pode ignorar. Mesmo quando alguém resiste ao
dever escolar e desiste antecipadamente, esta influencia o seu destino social.

Do ponto de vista clássico (da teoria funcional e do conflito), a educação de massas é um
mecanismo de localização na estrutura social com base na selecção durante o tempo de estudo
(Turner, 1971; Floud & Halsey, 1959). O percurso escolar, o tipo e nível de ensino obtidos são
variáveis importantes para explicar as disparidades sociais de salário, atitudes políticas, estilos de
vida e auto-estima. A questão é, porquê e como? Qual é o mecanismo de modelação da vida indi-
vidual através da educação? 

O momento crucial no processo de mobilidade social é o ponto de entrada da selecção – a
transição da educação obrigatória para a escolaridade secundária de diferentes percursos. O
processo de selecção é um momento muito importante na vida das pessoas jovens. Para algu-
mas é um atalho curto da escola profissional básica, com um grau baixo de variações de esco-
lha, para outras é um caminho longo com ofertas muito mais ricas. É na escola secundária que
o processo de «orientação» tem lugar – uma pessoa jovem «está a ser orientada em certa direc-
ção», «objectivada» para algum ponto da estrutura social. A escola é o mecanismo de treino,
selecção e localização (Turner, 1971). Mas é um mecanismo acompanhado por factores sociais e
culturais que influenciam os programas das escolas, traçados oficialmente. Qual é o carácter de
tal influência? Este artigo constitui uma tentativa de dar uma resposta parcial a esta questão,
mostrando que não se trata apenas de um mecanismo estrutural (institucional), mas de proces-
sos complexos de interacção entre a cultura escolar e as pessoas jovens, equipadas com as suas
próprias perspectivas e atitudes.

A estrutura geral do sistema educativo, percursos disponíveis, bases curriculares do sistema
são sempre factores importantes do mecanismo como um todo. Portanto, a primeira parte deste
artigo é devotada à apresentação da estrutura educativa polaca contemporânea, como fundação
do interior desses processos. Mas não constitui toda a história. Temos que procurar os processos
no interior da estrutura – o que está a acontecer no enquadramento da «caixa negra» da educação?
Já não é uma terra incognita, pelo menos depois da mudança da Nova Sociologia da Educação.
Assim, a segunda parte do artigo é constituída por uma apresentação do enquadramento teórico
geral da análise, construído principalmente com base nos trabalhos de Paul Willis e de Peter
McLaren. O conceito de contra-cultura escolar ou cultura de resistência é o ponto de partida para
tentar compreender os processos de diferenciação social da biografia com base na educação. 

Para além disso, apresento resultados da minha própria pesquisa em três ambientes educativos
diferentes, na Polónia, para mostrar como esse conceito pode ser usado para examinar os proces-
sos contemporâneos na educação secundária. O autor é polaco; é por isso que a escola polaca é
aqui o tópico. Mas espera-se que estes resultados possam ser um ponto de partida para uma dis-
cussão mais alargada sobre a questão das consequências esperadas e inesperadas da expansão
educativa, que é o caso do Mundo Ocidental como um todo.
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Expansão educativa na Polónia contemporânea e as suas consequências 

A questão dos mecanismos educativos que modelam o destino social de alunos/as torna-se
muito importante, especialmente nos nossos dias, num tempo de rápida expansão educativa ao
nível secundário e terciário. Esta é a questão para os países pós-soviéticos (como a Polónia) onde
se observa uma mudança profunda e rápida na estrutura da educação durante os anos noventa1

(Domalewski & Mikiewicz, 2004; Kwiecinski, 2002).
A educação secundária polaca contemporânea está dividida em quatro percursos formais: edu-

cação geral (liceus), escolas profissionais avançadas, escolas técnicas e escolas profissionais básicas
(ver Figura 1).
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1 Podemos observar, desde os anos 1990, mudanças dinâmicas na estrutura da educação secundária na Polónia (embora
sem uma mudança formal no sistema). No ano lectivo de 1989/90, as escolas profissionais básicas (EPB) receberam
mais de 50% de alunos/as que tinham concluído a escolaridade básica, inscrevendo-se 21% em escolas de educação
geral (EEG-liceus). No ano lectivo de 1999/2000, 38% de jovens de 15 anos entraram em EEG e apenas 26% em EPB
(Statistical Yearbook of Poland, 2000). Em 1999, a reforma educativa enfatizou a educação académica geral e a forma-
ção profissional foi marginalizada ainda mais. Após vários anos de implementação da reforma, nos nossos dias, as EPB
servem apenas 16% dos alunos que concluíram o ensino básico (Domalewski & Mikiewicz, 2004; Kwiecinski, 2002).
O mesmo ocorre na educação terciária. Em 1991, havia 112 instituições de educação superior na Polónia e, no pre-
sente, existem 455 instituições (públicas e privadas) que servem um número rapidamente crescente de estudantes.
Em 1989, havia 374.200, aumentando para 1.425.000 estudantes, em 1999. Actualmente, as instituições de ensino
superior oferecem os seus serviços a 1.937.000 estudantes (Wincĺawski, 2003; Wasielewski, 2003; Concise Statistical
Yearbook of Poland, 2000).
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Resultado escolar Escola de educação 
geral (liceu)

Secundária superior especializada
(escola profissional avançada)

Escola 
técnica

Escola 
profissional 

básica

Total

Tipos de escolas secundárias

Muito baixo 1.4 8.6 7.0 44.5 7.4

Baixo 5.8 22.7 19.5 30.1 12.7

Médio-baixo 10.6 22.2 27.5 14.9 16.2

Médio 23.5 25.4 30.6 7.3 24.0

Médio-alto 21.6 15.1 10.3 2.4 16.4

Alto 20.9 4.9 3.9 0.5 13.5

Muito alto 16.2 1.1 1.2 0.3 9.8

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

QUADRO 1

Resultados escolares em diferentes tipos de escolas secundárias

Os liceus são mais diferenciados, mas é claramente perceptível que agregam a melhor parte
de alunos/as que concluíram o «gymnasium». Como correspondem à maior parte da educação
secundária, não é de surpreender que variem muito entre si. Alguns são frequentados por jovens
com aquisições educativas excepcionais, outros por estudantes com aquisições educativas acima
da média, havendo também escolas que agrupam alunos/as com competência média e abaixo da
média. Praticamente todas as pessoas que conseguiram atingir resultados escolares médios têm
possibilidade de entrar num liceu. Mas isto não quer dizer que a competência de alunos/as que
frequentam escolas diferentes seja equiparada. Pode observar-se uma divisão das escolas secundá-
rias em cinco categorias (ver Figura 2). De notar que não se trata de uma divisão formal, mas da
diferenciação estrutural informal detectada pelos autores na sua pesquisa (ver Domalewski &
Mikiewicz, 2004).

•  Escolas de categoria A – que agrupam jovens com aquisições excepcionais (liceu);
•  Escolas de categoria B – que agrupam jovens com aquisições acima da média (liceu);
•  Escolas de categoria C – que agrupam jovens com aquisições médias (escolas profissionais

básicas, escolas profissionais avançadas e também liceus);

As escolas secundárias superiores e as escolas técnicas são frequentadas por jovens de compe-
tência educativa média e abaixo da média. As escolas profissionais básicas juntam estudantes com
os níveis mais baixos de aquisições escolares (ver Quadro 1).

Fonte: Domalewski & Mikiewicz (2004).



•  Escolas de categoria D – que agrupam jovens com aquisições abaixo da média (escolas pro-
fissionais básicas, escolas profissionais avançadas e também liceus);

•  Escolas de categoria E – que agrupam jovens com as aquisições mais baixas (escolas profis-
sionais básicas).
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FIGURA 2 

Pontuação do exame externo e categoria da escola
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Ainda recentemente, em meados dos anos 90, os alunos e as alunas com nível de aprendiza-
gem escolar médio e abaixo da média, que agora frequentam as escolas de educação geral (EEG),
não teriam qualquer possibilidade de aceder a este tipo de educação, devido à sua insuficiente
competência educativa. A capacidade educativa destes/as jovens é muito mais baixa, quando com-
parada com o potencial dos seus pares que frequentam os liceus de categoria A. É impossível
implementar o currículo a um nível similar em todas as escolas deste tipo, apesar de (formal-
mente) as escolas serem obrigadas a seguir o mesmo programa de educação. 

As escolas secundárias diferem não apenas no que concerne a competência escolar dos/as
alunos/as, mas também no que diz respeito ao seu background social. Torna-se visível a corre-
lação entre o sucesso escolar e o estatuto da família de origem. Portanto, diferentes ambientes
escolares, que são formados como resultado dos diferentes níveis de competência dos/as estu-
dantes, também constituem contextos sociais separados. Consequentemente, as selecções esco-
lares continuam a ter um carácter social – canalizam jovens com backgrounds diferentes para
percursos educativos separados. Apesar de os/as jovens de famílias com estatuto social baixo
terem um acesso mais fácil a escolas que atribuem classificações de entrada na universidade, a
maior parte frequenta escolas técnicas, escolas profissionais e aqueles liceus que agrupam estu-



dantes que representam uma competência escolar média ou abaixo da média (escolas de cate-
goria D e C) (ver Quadro 2).
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Abordando esta questão brevemente, descobrimos que a estrutura da educação está dividida
em três mundos sociais: 1) o mundo das escolas profissionais básicas, dominado por jovens com
origem em famílias de posições sociais baixas, 2) o mundo das escolas que qualificam para a
entrada na universidade (liceus, escolas profissionais avançadas, escolas técnicas), socialmente
mais variadas e frequentadas por estudantes cujas famílias têm um estatuto social médio, havendo
também uma presença considerável de jovens de famílias com estatuto baixo, 3) o mundo das
escolas que constituem ambientes socialmente elitistas, dominado por estudantes oriundos/as de
famílias de estatutos elevados. Que consequências advêm de tal divisão?

A escola como uma construção social: mundo social da escola

Os dados e análise apresentados acima têm um carácter estrutural. Esta é uma imagem da
escola profundamente enraizada na estrutura social, como mecanismo de transição e de localiza-
ção. Embora verdadeira – e tendo em mente as modalidades de selecção apresentadas acima,
que permitem ver claramente percursos sociais diferentes através da educação –, esta imagem
não é suficiente para compreender, plenamente, o mecanismo da «trajectorização» da biografia
individual através da educação, especialmente importante no âmbito da diferenciação interna do
percurso académico. De acordo com o desenho oficial do currículo, diferentes categorias de
liceus constituem a mesma oferta educativa. Mas os resultados dos exames e as informações

Estatuto social da
família de origem

Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D Cat. E Total

Baixo 1.4 6.5 14.7 22.3 38.1 15.8

Médio baixo 7.2 13.3 22.1 26.5 30.9 20.5

Médio 33.7 49.0 51.3 44.0 28.3 44.4

Médio alto 23.1 16.5 7.2 5.1 2.2 9.9

Alto 34.6 14.7 4.7 1.9 0.5 9.4

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

QUADRO 2

Composição social de escolas de cada categoria

Fonte: Domalewski & Mikiewicz (2004).
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acerca da continuação do percurso educativo e de carreiras ocupacionais de estudantes que con-
cluem escolas de diferentes categorias mostram, claramente, que há diferentes percursos sociais.
Para compreendermos isto plenamente temos que pôr de parte o ponto de vista funcional/estru-
tural e examinar a escola como um mundo social e cultural – por outras palavras, necessitamos
de ir à escola!

O que é a escola? Como muitos/as pesquisadores/as afirmam, a escola é resultado da interac-
ção de diversos factores assentes em diferentes contextos simbólicos: a) organizacionais (as esco-
las como organização e construção burocrática); b) estruturais (sociais) – o desempenho escolar
está dependente do contexto de classe social; c) familiares – relacionados com as diferentes estra-
tégias de socialização e implicação das últimas na educação das crianças; d) individuais – as atitu-
des e modos de comportamento dos estudantes. Diane Reay, Miriam David e Stephen Ball (2005),
seguindo a teoria de Bourdieu, distinguem diferentes tipos de habitus: individual, institucional,
familiar. A carreira educativa, e consequentemente o destino social de estudantes, é um resultado
da interacção destas diferentes formas de percepção e acção assentes numa estrutura cognitiva,
criada biograficamente (historicamente) (ver Bourdieu, 1994, 1971). Peter Woods (1983) apontou o
mesmo de forma diferente, dando atenção aos contextos, perspectivas, culturas, estratégias, nego-
ciação e carreiras como organizações simbólicas da interacção na escola. As descobertas de inte-
raccionistas e de etnógrafos da educação permitem-nos afirmar que a escola é o espaço cons-
truído como produto da interacção de 3 factores básicos: 1) a escola como instituição – tal como
Willard Waller (1965) apontou no seu trabalho clássico da sociologia do ensino, a escola é a orga-
nização formal com organização política despótica, um conjunto de regras que organizam 
formalmente os papéis e relações no interior da sua estrutura. A instituição tem os seus objectivos,
funções, equipamento e pessoal. Está organizada de uma forma burocrática, tem tarefas e hierar-
quias específicas. O programa geral de funcionamento da escola é traçado oficialmente em docu-
mentos governamentais (regulamentos educativos) e cada escola do mesmo tipo tem a mesma
organização, divisão do tempo, conjunto de papéis e currículo. Desse ponto de vista, as pessoas
docentes são empregados/as e os/as estudantes (ou familiares) são clientes; 2) os professores/as
como pessoal da instituição mas também como indivíduos com as suas próprias perspectivas e ati-
tudes – não são só a personificação da instituição, os seus representantes e guardas, mas também
têm características de seres humanos – são pessoas com os seus próprios pressupostos acerca do
papel da escola, da validade do seu trabalho, das capacidades de estudantes, etc. Criam a sua pró-
pria cultura escolar, com perspectivas, enquadramentos e atitudes. Têm uma vida fora do mundo
da escola, um background social específico e objectivos de vida. Todos estes factores afectam o
trabalho do pessoal da escola e as suas relações com os e as estudantes (ver Hargreaves, 1967); 3)
as e os estudantes também não são receptores passivos de conhecimento, mas criadores activos do
mundo da escola. De uma forma ou outra, trazem para a escola o seu habitus, criado na família e
com base no qual realizam o seu desempenho na escola. No ambiente social homogéneo de estu-



dantes, podemos esperar uma cultura escolar homogénea construída sobre os padrões culturais
socialmente organizados (Willis, 1977).

O funcionamento de cada escola, em particular, é um efeito da interacção dos factores acima
mencionados.

[...] o mundo da escola é um mundo social. Aqueles seres humanos que vivem em conjunto na escola, embora
profundamente desligados num certo sentido, movimentam-se numa rede complexa de inter-relações; essa
rede e as pessoas no seu interior constituem o mundo social da escola. Não é um mundo alargado, mas para
os que o conhecem, é um mundo com significado compacto. É um mundo único (Waller, 1965: i).

A escola é o lugar de pessoas que criam o seu mundo de significados e sentidos. O trabalho da
instituição formal depende desse acordo silencioso. Escolas de diferentes tipos oferecem processos
diferentes aos alunos/as. Os liceus são designados para preparar estudantes para a educação superior,
a universidade; as escolas profissionais são formas de preparação da força de trabalho. Há, portanto,
diferentes divisões do tempo, programas, expectativas. Mas a importância das selecções escolares está
no carácter, inevitavelmente, social do processo. Um olhar rápido à composição social de escolas dos
diferentes tipos enfatiza que aprender numa certa escola significa ser colocado num espaço social
bastante homogéneo. Os liceus elitistas e as escolas profissionais básicas são dois extremos do conti-
nuum no interior da estrutura da educação secundária. Os ambientes educativos são também diferen-
tes em termos da capacidade educacional de estudantes. Nos extremos do continuum encontramos
ambientes homogéneos – tanto em termos da capacidade escolar como da origem social. A selecção
escolar não é apenas a divisão para ocupações diferentes, é a divisão para diferentes mundos sociais.

Embora o mundo social da escola seja um efeito de todos os factores mencionados, a cultura
das e dos alunas/os, os seus pressupostos acerca da educação e da relação na sala de aula parece
ser o mais importante. Quando o intervalo termina e vão para a sala de aula, entram num territó-
rio que está a ser preenchido com os significados que transportam consigo. Quando o/a profes-
sor/a entra na sala de aula traz a definição da situação – por exemplo a aula de literatura. Está
ligada à lista de regulamentos, regras e oportunidades que estão assentes nessa definição – como
desempenhar, como falar com a pessoa docente e com colegas, que valores são mais importantes
naquele momento. Peter McLaren aplica o conceito de performance ritual para mostrar o meca-
nismo invisível mas inevitável que estrutura a acção e que atribui sentido à sala de aula (Woods,
1983; Willis, 1977; McLaren, 1986, 1989).

Alunos/as vêm para a escola pelo conhecimento dado pelos/as docentes – isto é, em sentido
geral, uma ilusão comum acerca da escolarização. Na situação modelo, os/as estudantes têm a mesma
definição da situação que docentes. Todos tomam parte na aula da mesma forma e participam na
mesma realidade. Graças a esse «acordo», o/a professor/a apresenta as matérias e os/as alunos/as
aprendem. Todas as pessoas estão implicadas na lição. Esta implicação significa uma apetência apro-
priada, trabalho mental a um nível (comum) de abstracção. Requer os mesmos pressupostos acerca
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da validade de algumas questões (por exemplo, todas as pesssoas acreditam que a discussão acerca
de literatura é importante). Poderia dizer-se que a aula acerca de um certo tópico é um universo de
significado e de sentidos, entre os quais actores principais do teatro escolar criam o seu desempenho.
Este envolvimento torna impossível «brincar», «bocejar» e «estender-se sobre a carteira». Se alguém se ri,
boceja ou se estende sobre a carteira, significa que não partilha os significados e sentidos, portanto
destrói os fundamentos da realidade escolar (ver a análise de Peter McLaren, 1986, 1989).

Claro que esta imagem modelo da escola é rara. É um tipo ideal, do qual as verdadeiras aulas
podem estar mais ou menos próximas. Normalmente, os/as docentes debatem-se com alunos/as,
lutando por uma definição adequada da situação. É uma tarefa especialmente dura se a realidade
da escola é irrelevante para os/as estudantes. Temos de nos lembrar que «a sala de aula é uma
arena de batalha simbólica onde os discursos da sala de aula e da rua colidem e onde o grupo de
pares docente luta sobre o modo como a realidade deve ser significada, e de que forma e estilo o
terreno cultural se deve implicar» (McLaren, 1986: 258).

Tendo a cultura dos/as alunos/as como o factor principal da criação do mundo social da escola
(pelo menos neste artigo), deveríamos dar particular atenção ao problema de conformidade e resis-
tência relativamente à cultura oficial da escola. Este último aspecto é bastante bem descrito e elabo-
rado nos estudos de educação, já que o mau comportamento é sempre mais interessante e parece
ser mais importante encontrar a forma de o compreender. Uma das melhores descrições é apresen-
tada em Learning to Labour por Paul Willis (1977). A outra é a de Peter Maclaren em Schooling as
a Ritual Performance (1986) e Life in Schools (1989). Tendo em conta estes trabalhos, podemos
deles derivar um modelo de cultura de resistência. Pode ser descrito de acordo com 6 dimensões:

1.  Atitude de estudantes em relação à autoridade geral da escola
2.  Grupo base de referência
3.  Atitude face a valores, regras e rituais do mundo da escola
4.  Objectivos para a frequência da escola – porquê ir à escola
5.  Valores reguladores no grupo de pares
6.  Importância da avaliação escolar.

De acordo com as dimensões acima referidas, a cultura de resistência tem características como:

1.  Rejeição da autoridade da escola
2.  Grupo de pares como grupo principal de referência
3.  Rejeição e desrespeito pelos valores e rituais da escola
4. Aborrecimento e excitação como modos de estar na escola
5.  Violência como valor regulador no grupo de pares
6.  Lógica do sofrimento.

97



O elemento básico da cultura de resistência é a rejeição do poder da autoridade da escola. É
um conflito explícito. Os estudantes batalham contra as pessoas docentes, que representam a insti-
tuição, desafiando as normas e valores da escola, o que pode ser descrito como uma oposição
entre formal e informal. A escola é um espaço formal, «tem uma estrutura clara: o edifício da
escola, as regras da escola, as práticas pedagógicas, uma hierarquia entre o pessoal com poderes
principalmente sancionados [...] pelo Estado, a pompa e a majestade da lei e o braço repressivo
do aparelho do Estado, a polícia» (Willis, 1977: 22). Os/as estudantes rebelam-se contra o sistema
escolar, percebido como uma força opressiva. Peter McLaren designa isto como a antiestrutura da
resistência – a convolução das relações por trás da estrutura formal dos papéis e dos estatutos. É
um espectro completo de comportamento de estudantes que torna a sala de aula um campo de
batalha, lugar de luta em torno das relações e símbolos de poder (McLaren, 1986). Resistência é «o
comportamento opositor de estudantes, que tem um significado simbólico, histórico e ‘vivido’ e
que constesta a legitimidade, poder e significado da cultura escolar em geral e da instrução em
particular» (McLaren, 1986: 146). 

O grupo informal é um suporte natural para a propensão rebelde. «É a unidade base desta cul-
tura, a fonte fundamental e elementar da sua resistência» (Willis, 1977: 23). Fazer brincadeiras, rir e
fazer disparates não é interessante nem engraçado, não tem significado, se não houver um grupo
de apoio que partilhe a mesma forma de percepção. «É impossível formar uma cultura distintiva
sozinho. Não se pode gerar diversão, atmosfera e identidade social sozinho. Juntar-se à cultura
contra-escolar significa juntar-se a um grupo» (Willis, 1977: 23).

A oposição do grupo informal contra o sistema formal é manifestada na luta por espaço físico
e simbólico, na escola. A luta tem por objectivo: tornar impossível o objectivo principal da escola
– fazer-nos implicar no trabalho. Os estudantes optam por fazer tudo na escola, menos estudar.
Riso, aborrecimento e excitação são as principais formas de actividade na escola. A escola é algo
sério – então os estudantes riem-se dessa seriedade, criam situações engraçadas, comportam-se de
forma inapropriada e fazem rir a turma toda. A escola está a tentar ser importante e levar os estu-
dantes a perceber que o conhecimento é um valor básico. Então os estudantes procuram mostrar
vivamente que não estão interessados – estão aborrecidos! Estenderem-se sobre as carteiras, boce-
jarem, perguntarem «quanto falta para acabar a aula?» – esta é a actividade principal. Procuram
mostrar ao/à professor/a que o seu trabalho não é importante nem tem razão de ser. Em vez do
aborrecimento a excitação de quebrar as regras. Pode ser bastante suave: atirar bolas de papel
pela sala de aula, fumar cigarros no quarto de banho, etc. Pode também tomar a forma de com-
portamento violento contra outros estudantes, destruição dos bens da escola ou mesmo violência
contra docentes. 

Ignorar o conhecimento, violência e força pessoal tornam-se os únicos valores reguladores, o
que se torna claramente visível, especialmente nas turmas de rapazes. Cada um tem que ser duro,
forte e estar pronto para lutar. Uma cultura específica de honra está a ser construída com base na
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ideia de que cada um tem de estar pronto para mostrar dureza. Tal como Soltis e Feinbeerg
comentam acerca do trabalho de Willis, a educação é algo suave e efeminado (especialmente no
mundo social dos lads3 nas escolas para rapazes, como é o caso em Learning to Labour – ver
Feinberd & Soltis, 2004).

A estratégia de «ser duro» contém espaço para «sofrimento». Isto significa aguentar as sanções
da escola com desdém. Peter McLaren designa isto como a lógica da dor ou a lógica de sofrimento
(1986, 1992). Enfrentar um castigo do pessoal da escola – uma reprimenda em frente da turma,
uma má nota, ser mandado ao director, chamar os pais à escola – os estudantes mantém-se «fixes»,
com «sangue frio». Como McLaren aponta, se a vítima castigada desempenhasse o seu papel com
dignidade, seria questionada a interpretação do seu comportamento pelo professor (1992). Dessa
forma o castigo perde o seu sentido e função – humilhação do culpado e prevenção de futuros
culpados potenciais. Em vez disso, o castigo reforça a oposição entre a escola e um grupo de
pares. Assim, a nota escolar, a avaliação escolar não têm sentido para os alunos resistentes.
Paradoxalmente, quanto pior forem avaliados pela escola, melhor auto-estima constroem, como
um tipo duro, um herói silencioso em luta com o sistema.

Como oposição lógica a esse modelo, a cultura de conformidade é caracterizada por:

1.  Aprovação da autoridade da escola
2.  Professores e pessoal da escola como grupo de referência
3.  Apoio aos rituais e valores da escola
4.  Aprendizagem como objectivo principal de estar na escola
5.  Conhecimento como valor regulador principal no grupo de pares
6.  Auto-estima dependente da avaliação escolar.

Os e as estudantes na cultura de conformidade não se colocam em oposição aos docentes e à
escola e conformam-se com as regras e valores da escola. A escola não é percebida como força
opressora, como inimigo. Em tais situações, as oposições entre espaços formais e informais da
escola não são pronunciadas. Em todas as escolas encontramos grupos de pares informais, mas
na cultura de conformidade a cultura informal dos pares não é oposta à cultura formal. São ape-
nas duas visões da vida da escola, a qual é definida pelas funções oficiais da educação. Os alunos
não desafiam o processo educativo. A aprendizagem é a principal actividade e objectivo de estar
na escola. Estão realmente implicados na cultura escolar oficial e o seu comportamento sustenta
essa realidade.

Em tal situação, a auto-estima apoia-se na validação pela escola. Tomando as regras e valores
da escola como naturais e importantes, o/a aluno/a trata a avaliação escolar como «normal». Dá à
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pessoa docente o poder executivo. Se na cultura de resistência o cutelo do castigo (ex.: a má nota)
fica enfraquecido pela lógica do sofrimento, no caso da cultura de conformidade a escola torna-se
poderosa. Nestes moldes, eventuais penalizações fornecerão as consequências esperadas – castigar
o culpado e assustar eventuais desviantes. Os estudantes tentarão convencer a escola (e docentes)
de que são «bons». Comportar-se-ão da forma que tornará tal avaliação possível. Isto torna ainda
mais forte a dependência da avaliação escolar.

O modo de cultura escolar dos/as estudantes faz a mediação do impacto oficial das institui-
ções educativas. Qual a sua importância no processo de mobilidade intrageracional – o processo
de criação de uma biografia social, no movimento entre a posição de origem e a posição de des-
tino social na estrutura social?

O mundo social da escola: como funciona?

O projecto de pesquisa Social world of the school – trajectories of elites and trajectories of mar-
gin foi conduzido para responder a essa questão. Tratou-se de um projecto de pesquisa qualita-
tiva, baseado em observação não-participante em três escolas secundárias em Toruń (uma cidade
de tamanho médio do Norte da Polónia): um liceu elitista, uma escola profissional básica e o
«liceu do meio», uma escola de categoria C, de acordo com a categorização anteriomente indicada. 

Em cada escola, seleccionei uma turma de terceiro ano e passei vários meses com estudantes
na escola. Apresentei-me como sociólogo interessado em compreender o que significava aprender
naquela escola em particular. A forma como a questão foi posta não foi desonesta. A questão de
pesquisa principal era: que processos podemos encontrar em escolas de diferentes tipos e categorias
que sejam importantes na criação da trajectória social das pessoas jovens?

A observação foi devotada a modos de comportamento durante as aulas e nos intervalos, rela-
ções entre estudantes e professores e atitudes face à escola, ao pessoal e à educação em geral.
Após alguma confusão e preocupações iniciais, os/as estudantes tornaram-se confiantes e abertos,
o que me deu oportunidade para descobrir o mundo complexo da vida da escola. Da minha posi-
ção, na última carteira na sala de aula, podia observar os quotidianos da escola, ajudando às vezes
os alunos com os seus trabalhos e enfrentando, outras vezes, situações de conflito muito difíceis.
Durante os intervalos, procurei também descobrir o mundo dos/as docentes. Estando nalgum
lugar entre estudantes e pessoal docente, tinha a oportunidade de olhar do interior da lógica da
escola e perceber, em parte, por que é que algumas escolas levam a lugares elites, algumas às
margens sociais e algumas… a questão de aonde conduzem fica ainda em aberto4.
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O mundo social do liceu elitista

Liceu elitista. Aula de Literatura.
Os alunos estão na sala de aula mesmo antes da aula começar. Cena típica do intervalo – rindo, gritando,
brincando. Toca a campainha da escola e o professor entra na sala. Os alunos sentam-se nas secretárias, as
conversas são interrompidas. O professor comenta brevemente o último trabalho de casa. Depois disso, per-
gunta de modo ocasional quem viu a última peça no teatro local. Duas pessoas levantam a mão e apresentam
breves reflexões acerca da peça. Depois disso, o professor informa a turma que um deles fez trabalho de casa
extra – um texto curto inspirado por Crime e Castigo de Fyodor Dostoyevsky. O estudante lê o texto em frente
da turma. Todas as pessoas estão a ouvir com interesse e aplaudem depois. 
O resto da aula é dedicado a discutir Crime e Castigo. Uma atmosfera de «descontracção sem problemas»
enche a sala, mas ninguém perturba a lição. Quando nas últimas mesas da sala de aula se eleva um pequeno
ruído, alguém da turma manda essa pessoa calar-se. Sem protesto…

***
Esta é a crónica da turma Ix. Conterá a verdadeira história de jovens humanistas do liceu, que tentaram
sobreviver na selva da Matemática e da Física. Numa palavra – será a história do primeiro ano no liceu de
pessoas que atingirão algo fantástico nas suas vidas (e ninguém o nega)! (Nota da primeira página da crónica
da turma).

Este tipo de liceu revela um contexto elitista. Junta jovens da mais alta competência educativa
e cultural, na sua maior parte com origem em famílias de estatuto social elevado. Estão motivadas
para aprender, habituadas ao trabalho árduo da escola, orientadas para adquirir conhecimento e
se prepararem para competir por posições nas melhores universidades. É o espaço de pessoas
que se apoiam na crença umas das outras de que aprender é frutífero, de que ter notas é um com-
portamento natural, de que o sucesso escolar não é uma vergonha é, pelo contrário, um recurso.

Reconheci a cultura escolar destes jovens como próxima do modelo de conformidade. As pes-
soas jovens não questionam a autoridade da escola, não negam o poder docente. Embora algumas
das decisões do pessoal não sejam plenamente aceites, os estudantes não se rebelam explicita-
mente. Preocupam-se em ter bons resultados e uma avaliação positiva dos órgãos institucionais.
Assim, têm uma parte activa na criação e reforço da cultura escolar oficial, que é orientada para a
criação de futuros vencedores da corrida educativa, a corrida por bons empregos e salários. Leva a
uma situação em que é óbvio para os/as estudantes que a educação na escola secundária significa
trabalho árduo, renúncia e compromisso. Finalmente, conduz a uma dependência profunda da
auto-estima da avaliação dos/as docentes. Não é por tratarem certos docentes como autoridade,
mas por acreditarem que tais etiquetas dadas na escola têm o seu significado na busca futura de
posições sociais.

O conformismo, nesse momento, significa a aceitação das regras estabelecidas pela escola.
Face a tais atitudes dos/as estudantes, os e as docentes não têm que usar quaisquer estratégias
especiais para poderem levar a lição a cabo. Na situação em que se encontram estudantes talento-
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sos, ambiciosos, que querem aprender e não questionam a posição docente, atingir o programa
educativo pode ser realizado na forma prevista. Em tal ambiente social e cultural, estudantes e
docentes são parceiros. A cultura escolar dos estudantes torna possível um modo co-operacional
de trabalho escolar. As pessoas docentes acreditam no potencial fantástico dos seus estudantes e
procuram não desapontar as suas expectativas. Níveis elevados de competência de estudantes
obrigam docentes a estar «actualizados» com o seu conhecimento. As aquisições dos estudantes
transformam-se no sucesso do/a docente. Há espaço para a satisfação ocupacional, quando se
consegue ver o efeito do nosso trabalho – notas elevadas no exame Matura5, entrada com
sucesso na universidade elitista, sucesso nas competições de conhecimento interescolas.

Tal ambiente também tem os seus lados negros. Os próprios professores apontam problemas
que não estão presentes noutros tipos de escolas. A expectativa elevada dos pais, as aspirações de
alto nível dos estudantes conduzem frequentemente a problemas psicológicos, traumas, tentativas
de suicídio. Na escola que observei, trabalha um psicólogo escolar – o que não é comum nas
escolas secundárias, na Polónia.

Mesmo assim, o diálogo entre estudantes e docentes é possível. Ambos os lados, pelo menos
potencialmente, são parceiros. Isto torna possível o trabalho harmonioso da escola – as expectati-
vas parentais, de estudantes e professores são preenchidas. Poderia dizer-se que a escola constitui
o seu «ambiente natural». Por outras palavras, os habitus institucional, familiar e individual encai-
xam uns nos outros, tornando possível a adaptação suave à cultura escolar. Escolas como esta são
percebidas pela audiência mais alargada (observadores de posicionamento e rankings oficiais)
como as melhores. Após os exames de conclusão da escola, escolhem universidades prestigiadas
– é difícil prever o fim da viagem, mas têm concerteza muitas oportunidades.

O mundo social das escolas profissionais básicas

Escola profissional básica. Aula de Literatura.
Durante o intervalo os estudantes (rapazes) sentam-se nas cadeiras, no corredor. Não falam uns com os
outros. De vez em quando, metem-se com as raparigas que passam, fazendo-lhes cócegas de forma arrogante.
Por vezes, jogam às lutas uns com os outros. Por vezes, a brincadeira torna-se numa luta real. 
Depois do intervalo, a professora deixa-os entrar na sala de aula. Sentam-se negligentemente às suas mesas. A
professora dita 10 questões – os estudantes deverão responder-lhes nos cadernos. Depois disso, a professora
está a fazer «o trabalho dela» – preenche os papéis. Os estudantes não se preocupam com o trabalho e falam
alto e livremente. Alguns deles viram as costas à professora e jogam cartas. Gritam uns com os outros, lutam
uns com os outros. Dois alunos tentam responder às questões, escrevendo alguma coisa em pedaços de papel
soltos – nenhum tem caderno.
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A professora está a falar com dois alunos nas primeiras mesas. Estão a falar acerca do futuro, o que é um bom
emprego, o que fazer depois da escola profissional básica. A professora tenta, sucessivamente, acalmar a
turma – sem qualquer efeito. Os estudantes riem-se e comentam as palavras da professora e ela responde-
lhes: «Não têm que provar que são estúpidos…».

Em oposição ao liceu elitista, o mundo social da escola profissional básica é um lugar de
encontro de pessoas excluídas. Depois da primeira selecção de entrada educacional, os estudantes
com os piores resultados são qualificados aqui, tendo origem na sua maioria em famílias de meno-
res recursos: não têm sentimentos calorosos para com a escola; não têm competências e estão des-
motivados da aprendizagem. Para além disso, têm um nível de aspirações educativas e ocupacio-
nais baixo. No início da escola profissional, juntam-se vários elementos de exclusão social.

Esses elementos negativos de exclusão são reforçados adicionalmente pela cultura escolar
dos alunos. Os estudantes da escola profissional básica observados não legitimam a autoridade
da escola nem o poder dos docentes. Não compreendem nem partilham os valores sobre os
quais a educação é estabelecida. Para estes estudantes, a escola é uma força opressiva – é como
uma prisão. A oposição explícita entre estudantes e a instituição é construída. Nas situações-
-micro da vida escolar de todos os dias, tentam implementar os seus próprios valores, sentidos e
símbolos – tanto no espaço físico como social. Contestam a ordem escolar passiva e activamente.
Tem lugar aqui o ensaio de significados de certas actividades na escola. Os estudantes têm uma
percepção da luta pelas notas como irrelevante; a conformidade para com o sistema escolar é
percebida como fraqueza. Não compreendem a especificidade das relações educativas e não
concordam com a sua natureza artificial. Na sua percepção, ficar sentado à secretária durante
algumas horas todos os dias, ler livros e tomar parte nos estranhos rituais das lições é visto como
algo estúpido e sem sentido. 

Com tal atitude para com a escola, os estudantes recusam-se a ser julgados pelos docentes.
Assim, não tratam as notas escolares ou qualquer outro instrumento institucional de avaliação
como relevante. Em tal situação, todos os rituais das aulas e da escolarização são revertidos 
e redefinidos, o que, num próximo passo, força os professores a construir a escolarização como
uma ilusão. Tal como se tornou claramente visível na descrição inicial da aula de Literatura, 
ninguém se importa com ensinar e aprender. Confrontando a resistência dos alunos, os professo-
res, desprotegidos por trás das suas secretárias, implementam minimamente o currículo e lutam
pela ordem, durante a aula. O modo de luta do trabalho escolar torna impossível a cooperação
entre estudantes e docentes. Não há espaço para o diálogo – ambos os lados lutam para serem a
força que define a situação escolar. Normalmente tem as características de uma guerra-fria, por
vezes interrompida por batalhas incidentais:

Aula de Matemática. Os alunos ignoram evidentemente o professor. Não hesitam em dizer palavrões. O pro-
fessor pede silêncio. Lê a lista de presenças e depois toma algumas notas no livro de registo. [...]
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Depois de algum tempo, o professor escreve o trabalho no quadro e pede a um dos estudantes para o resol-
ver. Quando lhes é pedido, os estudantes tentam fazer o trabalho, outro aproxima-se do quadro e apaga-o. O
professor grita com ele:
– «O que pensas que estás a fazer?!» – e chega-se ao aluno puxando-lhe o casaco. O aluno empurra-o, agarra-
-lhe as mãos e está quase a dar uma cabeçada no professor… 

A escola profissional básica é um atalho curto para o mundo do trabalho. Às vezes, os estudantes
optam por prosseguir a escolarização em part-time nas escolas técnicas ou liceus, evidenciando o
reconhecimento da importância do certificado educativo como recurso. Exactamente: certificado, não
conhecimento. A escola, percebida como um ambiente irrelevante e estranho, é apenas uma forma de
obter certificados que permitam opções no mercado de trabalho. Mas, embora alguns estudantes das
escolas profissionais básicas decidam o prosseguimento de estudos, não os tratam como uma forma
de aprender alguma coisa. A cultura de resistência cria a atitude: «Vou passar o meu tempo aqui e
ELES dão-me o PAPEL». A credencial educativa (diploma) é um prémio pelo tempo servido.

Uma progressão natural na carreira para tais alunos é o caminho do crime. Muitos alunos, da
turma que observei, tinham problemas com a lei. O crime é percepcionado como uma forma
alternativa para ter recursos a que aspiram. Por vezes é apresentada como a alternativa desconhe-
cida: «Ou vou para a escola técnica (depois da profissional básica) ou torno-me voluntário num
gang». Na percepção destes rapazes, o crime não tem nada de errado ou inapropriado. Poderia
dizer-se que, na situação de uma aspiração económica elevada sem compromisso com o trabalho
árduo, o crime constitui uma espécie de atalho.

Tal como no caso do liceu elitista, a marginalização de estudantes na escola profissional básica
não é o resultado do trabalho oficial explícito da instituição, mas é criada pela situação no interior
da escola. Formalmente, a escola profissional básica constitui uma oportunidade para quem pos-
sui menos capacidades para arranjar uma ocupação. Mas a cooperação entre estudantes e docen-
tes é necessária para abrir, realmente, o caminho para a educação em escolas melhores. Na situa-
ção da cultura de resistência na escola profissional básica surje mais como uma ilusão.

O mundo social do liceu do meio

Após ter estado algum tempo na escola, descobri que uma das estudantes tinha saído e mudado de escola, no
fim do primeiro ano. Os professores não queriam falar sobre isso, mas finalmente um deles informou-me que
ela tinha saído por causa de outros estudantes. Os outros tinham-na assustado porque ela queria «aprender
demais», o que não era bem visto pelo resto da turma. Outras raparigas, as mais rebeldes, insultavam-na e
ameaçavam-na. […]
Pawel era um bom aluno no primeiro ano, tinha muito bom nível em todos os tópicos. No terceiro ano as
suas aquisições foram muito mais baixas. Perguntei-lhe o que tinha acontecido e o colega respondeu em vez
dele: «No primeiro ano costumava exibir-se, mas depois sentou-se na minha mesa e aprendeu a relaxar».
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Politicamente, o liceu do meio é o elemento crítico da educação secundária. A expansão da
educação secundária academicamente orientada, na Polónia, é uma espécie de promessa para
aqueles/as que acreditam na magia do liceu e, mais ainda, da universidade. Tais escolas põem em
conjunto estudantes com aquisições educativas médias no «gymnasium», de famílias de posições
sociais médias. Situam-se entre os liceus elitistas e a escola profissional básica, e entre as elites e a
margem social. E os termos «médio» e «entre» parecem ser a melhor descrição dessas escolas e alu-
nos/as. Não são demasiado ambiciosos/as, mas gostariam de entrar nas universidades. Claro que
não nas mais prestigiadas, mas numa das muitas novas instituições de ensino superior. Acreditam
na educação, não necessariamente no conhecimento, mas (por outro lado) não resistem tanto
como os alunos nas escolas profissionais básicas. Chamaria ambivalente ao modo de cultura esco-
lar que está a ser criado no liceu do meio. Podemos encontrar aqui comportamentos típicos da
cultura de conformidade (compromisso para com algumas lições e tópicos), tal como outros ele-
mentos da cultura de resistência (questionamento da seriedade dos rituais escolares, conflitos com
professores, ausência). Numa turma, podem encontrar-se alunos que são resistentes e outros que
são conformados, mas também podemos observar num só aluno atitudes ambivalentes.

Geralmente, os estudantes constroem um clima anti-intelectual (claramente visível na nota
sobre Pawel – ver acima). Os estudantes não gostam dos pares que jogam como estudantes com
compromisso. Não querem aprender demasiado embora queiram aprender alguma coisa.
Acreditam que a educação conta, no entanto, não compreendem plenamente a natureza e a lógica
da relação educativa na escola, assim resistem a estar totalmente comprometidos.

De um ponto de vista psicológico, tal situação pode ser ainda pior para as pessoas docentes
do que a profissional básica. Na última, a situação está definida claramente – há falta de coopera-
ção, aqui não vale a pena tentar (situação de «Não é por minha culpa»). No liceu do meio, o/a
docente tem, formalmente, a mesma tarefa que no liceu elitista – preparar as pessoas jovens para
o exame Matura e para a entrada na universidade. E os rankings oficiais do trabalho da escola,
construídos principalmente com base na pontuação obtida pelos alunos no Matura, em cada
escola, tratam essas escolas da mesma forma. Mas elas não são iguais de acordo com a situação
social e cultural, criada com base no background social dos estudantes. Assim, as pessoas docen-
tes batalham com a atitude ambivalente dos/as estudantes e têm uma atitude ambivalente para
com eles/as.

A questão é: de que tipo de trajectória social faz parte o liceu do meio? Constitui a mesma tra-
jectória que um liceu elitista? A resposta é pouco clara. Depois de passar no exame Matura, os/as
estudantes dos liceus do meio podem competir, formalmente, pela entrada nas mesmas universida-
des com os que concluíram as escolas elitistas. No entanto, é necessário relembrar que foram aglo-
merados nestas escolas, no início da sua educação, e têm competências mais baixas do que os
seus pares nas escolas elitistas. E o tempo de educação é o mesmo. Se virmos os professores como
treinadores desportivos que trabalham com um corredor, temos que admitir que, mesmo o melhor
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treinador terá problemas em preparar alguém para competir e ganhar, quando alguns competido-
res são muito melhores no início do treino (e o treino durou o mesmo tempo para ambos).

A mesma situação tem lugar nas escolas do meio – os e as professores/as podem ser realmente
bons (muitas vezes os mesmos professores trabalham em ambos os tipos de escolas), mas os estu-
dantes têm os seus obstáculos. E mesmo que estivessem realmente comprometidos com o treino,
seria difícil lutar contra pares com muito mais capacidades, treinados em liceus elitistas. A cultura
de ambivalência para com a escola é um factor destrutivo adicional nesse processo. É realmente
difícil treinar alguém que não sabe se quer ser treinado. 

Será este o caminho para a marginalização social? Certamente que não. O seu potencial cultu-
ral e educativo é definitivamente mais alto do que entre os alunos da escola profissional básica e
a sua atitude para com a educação também é menos resistente. Assim, têm maior possibilidade de
atingir algum tipo de grau de educação superior e arranjar uma melhor ocupação no futuro. O
liceu do meio é o mundo social entre. Dá esperança a jovens que acreditam no valor da educação
mas não necessariamente no conhecimento. Querem obter credenciais que lhes dêem entrada na
universidade e em posições ocupacionais melhores do que as possuídas pelos seus pais. Mas a
cultura de ambivalência para com a educação mantém-nos no percurso do meio.

Três mundos da escola, três trajectórias

O presente artigo é apenas uma proposta, exploratória, para explicar os mecanismos de
influência da escolarização nas trajectórias sociais das pessoas jovens. A trajectória social é referida
aqui como o caminho metafórico da mobilidade social desde a família de origem até à posição de
destino. O sistema escolar é a plataforma inevitável de tal movimentação. Claro que o modo como
uma instituição é planeada, é importante no processo – que objectivos, instrumentos e estratégias
são aí desenvolvidos. Mas a educação não é um processo simples, unidimensional para modelar
personalidades. Depois da mudança trazida com Bourdieu, Bernstein e a Nova Sociologia da
Educação, nos anos 70 e 80, esta assunção é mais ou menos ingénua. Mas, embora a sociologia
da educação tenha provado, claramente, que a escola é um mecanismo multidimensional de inte-
racção, desestabilizado pelas relações estruturais da sociedade (Apple, 1982, 1979), a política edu-
cativa parece desvalorizar estas descobertas e percepcionar a educação como uma simples «fábrica
de criação do cidadão contemporâneo». E ainda, apesar das novas tentativas para reformar o sis-
tema, a educação continua a ser o mecanismo de reprodução das desigualdades sociais. 

A desigualdade encontra sempre o seu caminho – esta é a lição das mudanças no sistema edu-
cativo, na Polónia. Apesar da rápida expansão das vias de orientação mais académicas ao nível
secundário, as desigualdades sociais são visíveis no interior de instituições educativas formalmente
iguais. Estas devem-se à diferença de capacidades educativas, aspirações e planos, mas também à
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diferença na composição social de cada uma delas. As selecções de entrada após o «gymnasium»
dividem a realidade – as pessoas de diferentes backgrounds sociais são colocadas em escolas com
pares que apresentam as mesmas atitudes, valores, perspectivas. As pessoas originárias do mesmo
background (ou similar) estão equipadas com o mesmo habitus, e constroem uma cultura escolar
homogénea. Esta cultura é um factor importante de mediação entre os planos da escola e as
expectativas e estudantes. 

A análise apresentada neste artigo pode ser tratada como um estudo de caso de um sistema
simples específico. De facto, o sistema educativo polaco é até certo ponto único na Europa, onde
podemos observar uma estrutura mais equilibrada da escolarização secundária – com mais ou
menos a mesma proporção de estudantes em percursos académicos e profissionais. O sistema de
educação polaco é muito orientado academicamente e é, frequentemente, apresentado como um
exemplo de transformação, com sucesso, da sociedade industrial para a sociedade pós-industrial,
baseada no conhecimento. Mas esta «revolução» é aparente, pelo menos até certo ponto, e enco-
bre o mecanismo tradicional da reprodução social. Em pesquisas recentes, podem observar-se
estratégias biográficas muito específicas, visíveis nos planos dos/as estudantes: «passar a profissio-
nal básica, depois ir para a escola técnica, obter o Matura, entrar na universidade, obter a licencia-
tura e… trabalhar num restaurante como cozinheiro». Uma educação prolongada é concluída com
uma posição ocupacional mais baixa no mercado de trabalho. Poderíamos dizer que esta é a
forma de tornar verdadeiro o sonho de Giroux (1983) de uma pedagogia radical, já que estamos a
enfrentar uma sociedade de cidadãos bem-educados, reflexivos, autodependentes (tal como o
cozinheiro demasiado-educado). Mas a consciência dos mecanismos de resistência e de ambiva-
lência, enraizados nos mundos sociais da escola, tornam tal assunção, pelo menos, ingénua. Nesse
sentido, a análise aqui apresentada contribui para a pesquisa noutros países, ao levantar as ques-
tões dos processos de expansão educativa e de mudanças relativas a desigualdades sociais.
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.
zycia

.
szkolnego [Pupil in the school theatre]. Warszawa: WSiP.

Kwiecinski, Zbigniew (2002). Wykluczanie [Exclusion]. Toruń: UMK.
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