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Que a pandemia revelou a centralidade do conhecimento sociológico, 
parece ser hoje já um adquirido. Não apenas pela enorme necessidade 
que as pessoas sentem de incorporar conhecimento para, com isso, 
mudarem as suas práticas, ajustando-as às emergências sociais; não 
somente pela pertinência do vasto património sociológico acumulado 
sobre a aceleração do risco, da incerteza e das consequências não 
pretendidas da ação, em sociedades cada vez mais globalizadas e 
desreguladas, mas também pelo cariz revelador e multiplicador de 
velhas e novas desigualdades sociais que, mais do que tudo, tornam 
este vírus um fenómeno social. A des-naturalização da pandemia é um 
passo primeiro mas crucial para a sua compreensão e uma exigência 
para respostas integradas, inovadoras e não burocráticas. 

No ensino superior, a emergência desocultou as desiguais 
condições de vida dos estudantes. Mostrou um território a várias 
velocidades, com um diverso acesso à banda larga ou a computadores 
devidamente apetrechados. Em temos de fetichismo e euforia 
tecnológica e de glorificação da “internet das coisas”, importa ter em 
conta a internet das pessoas, isto é, o modo como a ela acedem e 
como dela se apropriam. No pico da pandemia, durante as minhas 
aulas via zoom, vários foram os estudantes que tinham de fazer escalas 
com os irmãos para o uso de computador ou que passavam tormentos 
pela debilidade da rede que teimava, paradoxalmente, em    
desconectá-los. 

As aulas presenciais, nunca é de mais relembrá-lo, possuem, além 
do mais, uma singularidade insubstituível e radicam na articulação entre 
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a linguagem das palavras e a linguagem dos comportamentos 
espacialmente situados. A aprendizagem necessita de uma forte 
componente de co-presença, mesmo em níveis avançados, como o 
ensino superior. O cariz intersubjetivo da ação pedagógica assenta 
numa imbrincada combinação de palavra, gesto, mímica, dramatização, 
em que as performances corporais dos sujeitos educativos em situação 
desempenham um papel crucial na motivação, na expressão e na 
diversificação de estratégias comunicativas. Os estudantes das classes 
populares são quem mais pode beneficiar da atenção dada às múltiplas 
formas de expressão que não se limitam ao mundo das palavras e que 
penetram no que Edward T. Hall apelidou de “linguagem silenciosa”, 
esse conjunto de finos e complicados “padrões de comportamento que 
determinam a gestão do tempo, as relações espaciais, as atitudes face 
ao trabalho, ao divertimento e à aprendizagem” (Hall, 1994: 11).  

Na verdade, tudo depende, na relação pedagógica, da consciência 
sociológica do docente, do cardápio de possibilidades e instrumentos 
pedagógicos e da cultura institucional vigente. Mas o professor com 
consciência sociológica sabe como os mais desfavorecidos usam a 
complexidade linguística como recurso, se como tal for reconhecida e 
valorizada. O chão comum da aprendizagem vive de pormenores, de 
atenção às regiões que ligam diferentes apropriações do espaço 
(Goffman, 1993), de mediações, dos fios, mais frágeis ou mais vincados, 
que unem o quotidiano da vida em presença à rigidez das instituições e 
das estruturas sociais. Não raras vezes, nessas mediações, margens e 
interstícios, os estudantes menos capitalizados encontram guiões 
improvisados, informações preciosas, ainda que implícitas ou informais, 
pistas para a ação, ocasiões táticas de resistência e de afirmação. Na 
fantasmagoria virtual reifica-se a fala privilegiada do professor, o 
monopólio do uso da palavra e uma ordem do discurso tão artificial 
quanto linear e isenta de ruídos, imprevistos e conflitos. A aula, como 
treino de esfera pública, de escrutínio de argumentos e de confronto 
entre visões do mundo, sai irremediavelmente prejudicada. 

Quero com estes argumentos salientar a especificidade distintiva do 
ensino presencial. Não ignoro, contudo, a importância de fatores que 
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estão a montante e que, em intersecção, explicam as desigualdades no 
ensino superior (de acesso, de sucesso, de percurso): origens sociais, 
circuitos de escolarização anteriores, incorporação de hábitos de 
estudo; ordem familiar valorizadora (ou não) do trabalho escolar; redes 
de sociabilidade; pertença a associações, clubes, partidos, movimentos 
sociais; políticas educativas; sistemas de ação social; condições 
infraestruturais nos locais de ensino; etc. (Costa et al., 2014).  

Em suma, os aspetos institucionais-organizacionais devem ser 
entendidos na articulação fecunda com dimensões contextuais      
macro-estruturais, mas também com os quadros de interação nos quais 
se desenrola a existência (e a agência, o projeto) estudantil. 

O nível interacional de co-presença, aliado a uma consciência 
sociológica do professor (mesmo que não seja sociólogo, entenda-se) 
pode ajudar a fazer a diferença e insinua-se no efeito-escola,         
efeito-turma, efeito-professor. Na relação à distância mediada por 
computador, tal potencial desvitaliza-se significativamente. 

Ainda assim, foi importante que as instituições de ensino superior 
tenham decidido, em resposta rápida e relativamente eficaz, manter 
uma rede de apoio aos estudantes consubstanciada, entre outros 
fatores, na manutenção da rotina das aulas, mesmo que virtuais. Essa 
decisão decerto impediu níveis superiores de anomia, de abandono e 
de insucesso. Contribuiu para manter laços e redes. Todavia, não 
glorifico essa solução de recurso, nem advogo a sua normalização. Ela 
deve ser, na minha opinião, um complemento subordinado à matriz do 
ensino presencial. Tal como o teletrabalho não constitui o Alfa e Ômega 
da reestruturação das organizações e relações laborais, também a 
crença voluntarista no ensino à distância traduz (trai?) uma nostalgia 
higienista de relações limpas do atrito e da sujidade da fricção, do 
contacto e da interação social. Entendamo-nos: sem ensino presencial 
perde-se a possibilidade de fazer universidade, nas hipóteses que 
apenas a sociabilidade promíscua permite – o jogo da alteridade, a 
impregnação do outro, a diversificação de repertórios, o laço, a ponte e 
a socialização do “estar junto” aqui e agora, nas múltiplas nuances de 
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familiaridade e estranhamento, proximidade e distância, mesmidade e 
diferença. 

Uma derradeira nota. Importará, no futuro, reforçar a formação 
pedagógica dos professores do ensino superior que, em geral, é 
insuficiente e autodidata. Hoje, mais do que nunca, a reflexão sobre a 
complexidade da relação pedagógica como relação de comunicação 
verbal e não verbal deveria ser objeto de um trabalho colaborativo e 
organizado, sem eclipsar as potencialidades que transporta. 

Referências bibliográficas 

Costa, António Firmino da; João Teixeira Lopes; e Ana Caetano (2014), Percursos 

de Estudantes no Ensino Superior. Fatores e processos de sucesso e 

insucesso, Lisboa, Mundos Sociais. 

Goffman, Erving (1993), A Apresentação do Eu na Vida de Todos os Dias, Lisboa, 

Relógio d’Àgua. 

Hall, Edward T. (1994), A Linguagem Silenciosa, Lisboa, Relógio d’Àgua. 

81

https://www.mundossociais.com/livro/percursos-de-estudantes-no-ensino-superior/73
https://www.mundossociais.com/livro/percursos-de-estudantes-no-ensino-superior/73
https://www.mundossociais.com/livro/percursos-de-estudantes-no-ensino-superior/73
https://relogiodagua.pt/produto/a-apresentacao-do-eu-na-vida-de-todos-os-dias/
https://relogiodagua.pt/produto/a-apresentacao-do-eu-na-vida-de-todos-os-dias/
https://relogiodagua.pt/produto/a-linguagem-silenciosa/


UM OLHAR SOCIOLÓGICO SOBRE A CRISE COVID-19 EM LIVRO

Entrevista realizada a João Teixeira Lopes no âmbito da rubrica “Um 
olhar sociológico sobre a crise Covid-19”, publicada a 27 de abril de 
2020. 
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