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RESUMO 

O texto consiste no relato de uma investigação em que procurei possibilitar diálogos 

entre imagens de cotidiano escolar extraídas de uma mídia impressa e um grupo de 

alunos de um colégio estadual de Goiânia. A partir desses encontros, procurei narrar 

episódios e problematizações que delineam experiências de cotidiano escolar numa 

escola contemporânea. Parto de inquietações pessoais sobre a utilização de 

materiais de mídia em atividades pedagógicas e as reoriento a partir de pistas que 

emergem do convívio com os sujeitos da escola campo. Com essas pistas 

investiguei discussões no campo da mídia como matriz de cultura na sociedade 

contemporânea, seus limites e suas possibilidades. Investigando uma narrativa 

informada pela experiência do olhar a partir de conceitos de cultura visual, me 

comprometi a compartilhar outros sentidos da experiência de escolarização na 

atualidade. Encerro o relato com um retorno de outra possível discussão sobre 

mídia, agora tecida pelos episódios vividos entre e narrados pelos colaboradores.  

Palavras-chave: Mídia; Cotidiano escolar; Experiência, Pesquisa qualitativa; Cultura 

visual. 

  

 
 



    
 

Abstract 

The text consists of a investigation report in which I sought to make possible dialoges 

between images of school routine extracted from printed media and a group of 

students from a state school of Goiânia. From these encounters, I tried to narrate 

episodes and inquirement that delineate everyday school experiences on a 

contemporary school. I start from personal inquietude about the use of media 

materials in pedagogic activities and redirect them using indications which emerge 

from the cohabit with subjects from the camp-school. With those indications, I 

investigated discussions related to media as culture matrix in the contemporary 

society, its limits and its possibilities. Looking into an insider narrative by experience 

from the view from visual culture concepts, I commited to share different meanings of 

experiment the schooling process nowadays. I enclose the report with another 

possible discussion about media, now built up by attemped episodes between 

narrators and collaborators. 

Key words: Media; School routine; Experience; Qualitative research; Visual culture. 
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APRESENTAÇÃO 

COMEÇO, MEIO E... ASSIM POR DIANTE – PARA INTRODUZIR A 
HISTÓRIA 

 

 Este projeto de pesquisa foi desenvolvido em torno de dois questionamentos 

– e seus desdobramentos informados pelo contato com autores e colaboradores: 

qual é o lugar da escola na vida dos sujeitos que a habitam, e qual é o lugar desses 

personagens na escola que constróem? É possível (re)contar novas/outras 

narrativas sobre a escola contemporanea a partir do encontro de experiências de 

cotidiano escolar sob o olhar de alunos de uma escola pública? Nessa trajetória, a 

ideia de olhar sob a perspecitva da cultura visual e de um olhar que investiga de 

acordo com lições da pesquisa qualitiva delinearam os horizontes das discussões 

que são apresentadas. Aspectos, faces e possibilidades dos conceitos de cotidiano, 

contemporâneo e experiência deram o tom da narrativa que conta sobre o 

nascimento de uma pesquisa, de uma pesquisadora e de uma forma – das tantas 

possíveis – de contar sobre a escola, seus sujeitos e sobre a experiência de estar 

entre eles.  

 Assim como em minha própria trajetória de escolarização – de onde, 

inicialmente, surgiu o interesse em devenvolver esta pesquisa -, a entrada e 

utilização do jornal (mídia impressa) em atividades pedagógicas é a ferramenta em 

torno da qual desdobrei estes questionamentos e, em consequência, surgiram 

eventos centrais e importantes diálogos aconteceram. Que histórias os jornais 

contam? Como contam? Para quem contam? De que forma o jornal acessa a escola 

e vice-versa? Como é utilizado dentro dos muros da escola e dentro da sala de 

aula? De que forma – e se – compõem as aprendizagens sociais de alunos de uma 

escola pública?  

Seguindo esta trilha em busca do percurso da mídia impressa até o aluno, 

este trabalho foi revelado, por fim, como o relato de uma experiência de mídia 

educação – a história sobre uma apropriação deslocada e reconfigurada (e de certa 

forma personalizada) do material da mídia impressa em atividades pedagógicas 

dentro de uma escola.  
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 Neste percurso muita coisa aconteceu e, portanto, muitas histórias poderiam 

ser contatas. Mas espero ter tido êxito em ater-me ao compromisso de contar uma 

história que fala de uma pesquisa, uma pesquisadora, um grupo de alunos e o que 

transobordou de nossos encontros - as histórias que revelamos juntos. 

 No Capítulo I apresento minhas inquietações particulares e aquelas que 

surgiram da experiência com pesquisa, problematizo a mídia em seus limites e 

possibilidades na atualidade e a dialogo com os efeitos de sua utilização em 

espaços escolares. No Capítulo II faço um detalhamento dos fundamentos teórico 

metodólogicos que elaborei para sustentar as discussões subsequentes. A 

experiência do olhar a partir da cultura visual e o cotidiano como tempoespaço de 

produção de conhecimento é o horizonte da investigação. Referências conceituais 

do contemporâneo, experiência e pesquisa qualitativa são postas em diálogo para 

delinear um eixo narrativo. No capítulo III conto as estratégias de campo com 

eluciadações de como cada ferramenta se tornou fundamental para narrar essa 

história. Neste momento permito-me certa autonomia para experimentar novos 

sentidos ao conjunto das estratégias utilizadas. No capítulo IV conto as histórias que 

vivi e como as vivi entre/com os sujeitos do campo a partir do compromisso em 

realizar trânsitos entre nossas experiências, a problematização dos conteúdos de 

mídia e do panorama teórico-metodológico que propus. As Notas Finais são uma 

breve despedida e impressões da pesquisadora sobre o trabalho que relata. 

 O texto foi escrito em grande parte na primeira pessoa. Com isso quis assumir 

a responsabilidade pelo manuseio que fiz das ideias e dados que foram aqui 

reunidos. Em alguns momentos me expresso na voz plural para, em certos casos, 

conferir o espaço que os colaboradores consquistaram nessa trajetória e, em outros 

casos, convidar o leitor a experimentar algumas ideias que compartilho aqui. 
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Capítulo I 

SOBRE O PROBLEMA E SEUS DESDOBRAMENTOS – A MÍDIA 
COMO IDEOLOGIA E A MÍDIA COMO MATRIZ DE CULTURA 

 

Inquietações acerca do cotidiano escolar e da utilização de conteúdos de mídia 
dentro da escola 

O ponto de partida deste trabalho é uma reflexão demorada sobre minha 

experiência com a escola. Uma reflexão sobre o sentido de unidade que dá 

significado à minha trajetória escolar. Desde o jardim de infância, onde conheci 

meus primeiros colegas de classe e onde fiz amigos – alguns dos quais estão 

comigo até hoje -, passando pela conciliação de tantas descobertas com uma vida 

de maiores responsabilidades, chegando ao momento de despedir da escola e sentir 

saudade e alívio ao mesmo tempo. Depois, na universidade, quantos processos são 

reproduzidos, outros são renovados e muitas experiências começam a, enfim, serem 

compreendidas. Dessa reflexão, as seguintes questões tomam minha atenção: 

- Qual é o lugar da escola na minha vida e o meu lugar na elaboração da ideia 

do que é uma escola?  

- Como pode ser que, num lugar onde se pretende tanta uniformidade dos 

corpos e padronização do conhecimento, cada pessoa relate sobre suas 

experiências com a escola de formas tão próprias e às vezes tão íntimas? 

São tantas histórias, tantos sentimentos, tantos sentidos. Histórias não só 

vividas, mas também contadas, compartilhadas, recordadas, recortadas, esquecidas 

e reorientadas na escola. Ela dava a forma, a fôrma, o jeito, o tom, o ritmo, enfim, o 

significado da minha vida. Mas também era constantemente reconfigurada e 

compreendida a partir de outras vivências, que vinham de fora. Vinham de muitos 

lugares. E hoje compreendo que a escola é uma institutição de natureza 

multidimensional, que agrega fragilidades e vulnerabilidades que nem sempre, e 

nem a todos interessa. Mas que é o tempoespaço em que se dão as discussões 

propostas neste trabalho. 

Tudo que me passou naqueles anos deixou marcas em quem sou. O que hoje 

são conhecimentos e crenças pessoais, antes eram enigmas que me confundiam. O 

que hoje concebo, busco e muitas vezes sinto como alegria é um resgate e uma 
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lição daquele tempo em que me sentia quase sempre infinita. E, assim como eu, 

assim como é com cada um de nós, a escola pode ser destrinchada e investigada 

em muitas de suas faces e, principalmente, em suas outras faces – as faces que 

dificilmente aceitamos, as faces que pouco compreendemos e que muitas vezes 

ignoramos. E, enquanto a negligenciamos, tantas imagens, tantos sentidos, enfim, 

tantas coisas acontecem sem se consolidarem em nossas vidas.   

Seriam quantas faces? Quantas histórias sobre a escola? Quantas formas de 

contar essas histórias?  

 

O jornal como mídia e o jornal para esta pesquisa 
 

Escolhi utilizar o jornal em minha pesquisa porque é um personagem de 

minha memória escolar que reune aspectos centrais do meu sentimento sobre a 

escola hoje em dia. Minhas angústias e reflexões sobre o jornal caminham de dentro 

para fora da escola e vice-versa. Em torno do jornal experimentei aspectos de 

conflito geracional – dizia-se que os jovens da minha geração liam menos jornal que 

nossos pais e avós -, conflitos de toda ordem relacionados ao maior ou menor hábito 

de leitura – declarar pouco gosto pela leitura do jornal geralmente repercutia num 

atestado público de descaso por qualquer tipo de leitura -,bem como conflitos 

relacionados ao argumento da necessidade e importância da leitura do jornal – ou 

seja, para estar atualizado com as manchetes internacionalmente reconhecidas. E 

dessa forma o jornal era levado para dentro da escola. Fazia parte da decoração dos 

murais dos pátios e corredores e, dentro da sala de aula, era o suplemento 

curricular.  

Fora da escola, a leitura do jornal era indicada e às vezes imposta pelos 

familiares ou na relação com amigos e colegas. De nossas casas até a escola e de 

volta para nossas vídas íntimas, o jornal, suas manchetes e as narrativas que 

contavam compunham nosso repertório sobre... De tudo um pouco! Conformando, 

inclusive, narrativas sobre o cotidiano escolar. Nosso cotidiano escolar.   

Acredito que esta não seja uma lembrança aleatória, principalmente no que 

diz respeito à problematização que proponho neste trabalho acerca da utilização de 
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materiais de mídia em atividades pedagógicas. Esta memória, organizada e 

apresentada desta forma, agrega força ao que Maria da Graça Setton (2010) 

acredita acerca das experiências com mídia na atualidade: 

Tenho como hipótese que as mídias se constituem em uma nova 
matriz de cultura, isto é, uma nova e polêmica instituição 
socializadora. Como instituição socializadora, geraria em seu interior 
um sistema de valores organizado a partir de preceitos e prescrições 
comportamentais. (SETTON, 2010, p. 10). 

Estes valores comportamentais – sabem-se lá quantos e em que medida – 

carregam visões de mundo que, de um lado, são responsáveis pela difusão ou 

condenação de essa ou aquela prática de socialização. Não é à toa que, então, para 

mim – e provavelmente para toda uma geração – a entrada da mídia (o jornal é uma 

das inúmeras formas materiais de mídia) em nossas vidas tinha esse sentido maior 

que seu caráter informativo. Ele era, também e quase sempre, formativo. 

Depois de um tempo senti que o que é contado através dos jornais nem 

sempre é o que vivemos ou como vivemos, nem sempre é o que gostaríamos de 

contar ou como gostaríamos de contar. E aquilo que não é contemplado pelo jornal 

colabora, em certa medida, com a ideia de que muitos aspectos do nosso cotidiano – 

e, em consequência, de nossas experiências de escolarização - são clandestinos. 

Além do que já foi dito sobre a disseminação ou condenação de sistema de valores 

comportamentais, isso também decorre do fato de que as mídias não agem 

sozinhas. Enquanto instâncias socializadoras elas dividem um papel educativo 

importante com outras instituições tais como igreja, escola, família, etc. Ou seja, 

enquanto agentes sociais de socialização são agentes sociais de educação: 

transmitem valores, padrões e normas de comportameno e são também referências 

identitárias. Estas instâncias vivem numa tensa e intensa rede de interdependência 

(nem sempre harmônica, nem sempre consoante) que age de forma simultânea na 

formação moral e cognitiva dos indivíduos.  

Bem, se ficou claro que as mídias não agem sozinhas, deduz-se, então, que 

elas também não possuem o monopólio das informações. Assim como é com a 

família, a religião, a escola, o trabalho e demais agências educativas – e também 

com elas – as mídias, enquanto as agentes educativas que aqui são consideradas, 

são também produtoras de uma nova/outra forma de fazer cultura, “construída pela 
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própria sociedade a partir da audiência e o corpo de seus profissionais do 

jornalismo, produção de imagem e textos, entre outros” (SETTON, 2010, p.9). 

Temos em nossas mãos, então, um material que não apenas transmite 

informações, mas também veicula referências de símbolos comportamentais que, 

por sua vez, resultam da uma seleção de conteúdos pensada por um grupo de 

profissionais - cidadãos de uma sociedade que partilha valores de condutas moral, 

religiosa, cívica, política, etc. Acrescento, que, embora esses valores sejam 

compartilhados, nem sempre o são de forma hamônica. O conflito e a dissonância 

fazem parte deste compartilhamento. Visto dessa forma, entendemos que a mídia 

tem um caráter educativo que, por sua vez, a imbui do papel de uma matriz de 

cultura tal como a entendemos na sociedade contemporâena... 

(...) a noção de cultura compreendida em seu sentido antropológico, 
como produto da atividade material e simbólica dos humanos; cultura 
como capacidade dos indivíduos de criarem significados, potencial 
humano de interagir e se comunicar a partir de símbolos. Segundo 
essa perspectiva, refletir sobre as mídias a partir do ponto de vista da 
educação é admiti-las enquanto produtoras de cultura. É também 
admitir que a cultura das mídias, suas técnicas e conteúdos 
veiculados pelos programas de TV, pelas músicas que tocam no 
rádio, ou mensagens da internet, nas suas mais variadas formas, 
ajudam-nos, juntamente com valores produzidos e reconhecidos pela 
família, pela escola e pelo trabalho, a nos constituir enquanto 
sujeitos, indivíduos e cidadãos, com personalidade, vontade e 
subjetividade distintas. (SETTON, 2010, p.13). 

 Vale a pena lembrar: um pressuposto deste trabalho é que o jornal (como 

mídia) é matriz de cultura. E se até agora observamos os intercâmbios que promove 

sob uma perspectiva antropológica, é momento de inserir uma perspectiva estrutural 

de cultura. Essa perspectiva estrutural informa sobre as condições sóciohistóricas 

em que essas mensagens, conteúdos da mídia, são produzidas. Nessa concepção 

de cultura a ênfase está num contexto social hierarquizado, marcado por profundas 

diferenças sociais e com uma injusta distribuição de poder e privilégios. Ou seja, 

condições em que as relações de poder são centrais. Neste contexto, os produtos 

culturais das mídias – e demais matrizes culturais – podem expressar diferentes 

maneiras de ver o mundo. É neste ponto que o jornal pode vir a ser uma construção 

ideológica. E é sob a sombra deste risco que problematizo a entrada da mídia 

impressa na escola e sua utilização em atividades pedagógicas. 
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Colocando em perspectiva – e em conflito – o potencial ideológico das mídias 
e o cotidiano escolar 
 

Utilizo uma série de cadernos especiais sobre educação de um jornal de 

grande circulação em Goiânia para investigar reações de alunos de uma escola 

pública da cidade sobre imagens ali veiculadas e como eles/elas interagem com 

essas imagens e como refletem acerca dos temas das notícias. Nesta investigação 

busquei destacar como - e se - os colaboradores associam essas imagens sobre 

educação com o seu cotidiano escolar, e que sentidos essas imagens e textos têm 

para suas experiências como alunos/sujeitos. Dos exercícios propostos neste 

sentido (atividades pegagócias e grupos focais) surgiram relatos, episódios e temas 

que têm uma relação muito complexa e íntima com o contato que foi estabelecido 

entre os sujeitos da pesquisa (pesqusiadora e colaboradores). Por isso são relatos, 

episódios e temas que ajudam a compôr as discussões deste trabalho. Pretendia, 

com isso, discutir aspectos do processo de escolarização partindo da visão dos 

alunos e ressaltando a experiência social do ver com base em princípios da cultura 

visual. Neste sentido, acredito que a pesquisa apresenta-se como uma experiência 

com abordagens pedagógicas de mídia educação. 

Partindo de uma narrativa visual linear composta por imagens extraídas de 

um jornal local de grande circulação, que outras histórias e que outras formas de 

contá-las os alunos de um colégio estadual de Goiânia nos apresentam? E que 

aspectos do cotidiano escolar e da escolarização contemporâneas podem ser 

(re)conhecidos a partir dessas narrativas? E, por fim, o que podemos observar e 

narrar sobre o lugar da escola na vida dos alunos e o lugar destes alunos na vida da 

escola?  

Incomoda-me pensar nos contrastes entre o cotidiano vivido na escola e um 

outro cotidiano – dentre muitos outros - mostrado através de imagens (e textos) de 

escola veiculadas em jornais, revistas, propagandas, campanhas políticas, etc. 

Tenho a sensação de que, por mais profundo ou  fecundo que seja o compromisso 

do veículo no trato de temas da educação, algo de vital  escapa em relação às 

imagens que contam sobre o dia-a-dia de alunos na escola: a história de vida de 
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cada um, as circunstâncias que marcam suas rotinas, as condições específicas do 

tempoespaço em que seus cotidianos se encontram/atravessam/intimidam na vida 

escolar. É este incômodo que tentei atenuar ou compreender ao longo de dois anos 

de pesquisa. 

Não estou sozinha com essas inquietudes. Nilda Aves e Regina Leite Garcia 

(2000) me inspiraram ao expressar seu descontentamento com aqueles que se 

julgam tão informados e capazes de falar sobre a escola e por ela: 

(...) defendemos ser no cotidiano escolar que efetivamente se faz 
uma política educativa. Não é nos gabinetes do MEC ou nas 
secretarias de educação, por mais que esta constatação incomode a 
quem pensa estar em suas mãos o destino da educação no país. 
Estes acreditam poder ensinar à escola como “deveria ser a boa 
escola” em seus projetos elaborados a partir do último grito teórico 
produzido especialmente fora do Brasil. (p. 10). 

Enquanto as autoras defendem o cotidiano escolar como campo onde 

‘efetivamente se faz uma política educativa’, junto-me a elas e defendo que para 

falar de escola deve-se viver a escola. Além disso, para se viver a escola deve-se 

entrar nela e estar alí com seus sujeitos, dia após dia, rondando espaços, 

familiarizando-se com cada canto, com cada sala, com cada trajeto. E quem mais 

adequado para oferecer uma olhar informado pelas experiências escolares na 

atualidade que, por exemplo, um grupo de alunos? E do encontro de seus 

repertórios com imagens de jornal que retratam situações de dentro da escola ou 

relativas a ela surgem novos diálogos. 

Em relação ao tipo de mídia que utilizei nesta pesquisa, o jornal, gostaria de 

especular que sim, ele cumpre um papel ideológico em diversas instâncias cobertas 

pelo tema “educação”. No que concerne ao conjunto de cadernos que foram 

analisados nesta pesquisa – aqueles dos quais foram tiradas as imagens 

posteriormente utilizadas em atividades pedagógicas e em grupos focais com alunos 

da escola campo – e no que diz respeito a temas de maior recorrência tanto no 

jornal quanto em situações muito frequentes na escola (observadas durante o 

trabalho de campo) - extraí os seguintes temas:  

-Eixo escola/família: Existe, da parte da escola, do estado e de instituições ou 

entidades particulares, a cobrança de que a família deve participar mais e colaborar 
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com o controle e a manutenção da qualidade do ensino escolar de seus filhos e da 

população em geral. Também deve se responsabilizar mais pela formação de seus 

filhos em sujeitos bem comportados, capazes de conviver em grupo. 

- Mídia e tecnologia: Enquanto se observa a utilização de recursos tecnológicos e 

midiáticos para aperfeiçoar a aprendizagem dos conteúdos escolares em escolas 

particulares, os/as alunos/as dos colégios estaduais lidam com restrições ao acesso 

e utilização de equipamentos eletrônicos e de informática, tanto na escola quanto 

em casa. Por outro lado, o largo acesso e utilização de telefones celulares na sala 

de aula e demais ambientes escolares é uma realidade que trás obstáculos para 

professores/as e a diretoria das escolas. 

-A noção de adolescência: A noção do que seja e de como é experimentado o 

período da vida que denominamos adolescência, mesmo que nem sempre tratada 

de forma direta, existe enquanto acordo tácito ou conhecimento legítimo entre os 

profissionais ligados à educação ou profissionais que de alguma forma abordem 

temas das fases escolares intermediárias. Esta noção, embora tente se aproximar 

da realidade de jovens da sociedade contemporânea, geralmente está carregada de 

impressões e experiências particulares de quem fala – quase sempre adultos -, bem 

como de reducionismos das ciências exatas e biológicas. 

Estes temas compreendem a variedade de textos e imagens – mas não todos 

- observados no DM Educação que utilizei, nesta pesquisa, para identificar uma 

narrativa sobre o cotidiano dos sujeitos da escola, bem como o cotidiano de 

escolarização de jovens alunos da rede estadual, com especial atenção ao período 

de janeiro de 2010 a dezembro de 2011 – período que corresponde às publicações 

utilizadas nesta pesquisa. Lembrando que, em paralelo, estâo observações 

extraídas das experiências documentadas no diário de campo. 

O último tema – sobre uma noção de juventude - sempre foi um provocador 

nas relações que estabeleço com as lembranças da escola.   

Os significados que o adolescente atribui às suas experiências foram 
negligenciados durante muito tempo, devido à visão “adultocêntrica” 
em relação a ele, em virtude de uma suposta condição de pessoa em 
situação de minoridade relacionada ao adulto. Desse modo, uma 
representação social adulta caracteriza os adolescentes como 
imaturos, incompletos, e a adolescência apenas como uma fase de 
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um caminho para a adultez (Gimeno Sacristán, 2005). Assim, torna-
se possível dizer que insistir nessa perspectiva que destitui o 
adolescente de sua condição reflexiva implica esquecer que, no 
aluno, no filho questionador, no grupo hip hop, nos meninos do 
futebol, existem jovens com uma diversidade enorme de experiência 
produtora de cultura e subjetividade. Em oposição a essa postura 
adultocêntrica, tomamos os adolescentes como sujeitos sociais 
capazes de falar de suas experiências com propriedade, o que 
implica mostrar respeito e consideração pelo que eles dizem pensar 
e viver. (BUENO e SANT´ANA, 2011, p. 318). 

 
 Essa concepção unilaterial e desinteressada das dinâmicas de socialização 

próprias aos grupos jovens é ainda mais nociva quando adquire adesão das mídias. 

Isso porque, a partir de agora, estou considerando que estas têm um forte pontecial 

ideológico.  

As mensagens veiculadas pela indústria midiática não são em si mesmas 

construções ideológicas. As mídias se configuram enquanto instrumento ideológico 

quando, em seu contexto de produção, é analisado e detectado “se o sentido 

construído e usado pelas formas simbólicas” – o produto cultural – “serve ou não 

para manter relações de poder sistematicamente assimétricas” (SETTON, p. 18). Ou 

seja, quando reforçam contextos e relações de poder. O exemplo usado pela autora 

é o da rara ocorrência, em telenovelas, de personagens negros ocupando um alto 

cargo numa empresa. Acontece, mas é raro.  

Partindo da premissa de que existem uma noção de juventude em idade 

escolar e uma noção de escola, cotidiano escolar e experiências escolares que são 

compartilhadas nas diversas instâncias educativas da sociedade e – um contexto 

razoavelmente recente – transmitidas por veículos de alta adesão a longo alcance, 

quantas histórias são contatas? Quantas dinâmicas são experimentadas? Por outro, 

quantas histórias e quantas dinâmicas não são contatas e experimentadas. 

Então, ao entrar em uma escola, ao estar nela e falar dela, deve-se manter a 

consciência de que não falamos de todas as escolas, mas de uma escola, daquela 

na qual escolhemos com-viver. Ao mesmo tempo, se pensamos que, mesmo 

convivendo cotidianamente numa escola conseguimos falar de toda ela – ou de tudo 

dela -, nos enganamos. Podemos falar de fragmentos do que vivemos nela, de 

porções de relações que se estabelecem em torno de nossa presença e intervenção 
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naquele ambiente – tão improvisadamente estável –, do que vimos, fizemos, 

ouvimos e provocamos. 

Tendo optado seguir por esta defesa, a primeira questão que precisei 

enfrentar foi a compreensão de ‘cotidiano’, tendo em vista que é a partir deste 

conceito – que é tambem, aqui, um lugar e um tempo - que pretendo analisar as 

relações entre as notícias/imagens do jornal e o processo de escolarização.  

Conheci e entendi o cotidiano como este “espaçotempo de criação de 

conhecimentos” (SGARBI, 2008, p. 17) que impacta e reverbera nos sentidos que 

alunos e alunas articulam sobre suas vivências na escola. Gostaria de chamar a 

atenção para um aspecto fundamental deste conceito ao apontar que: 

Logo no terceiro parágrafo deste texto, intencionalmente dicotomizei 
cotidiano, dizendo que existe ‘esse de todo mundo e de todos os 
dias’ e um outro que, mesmo tendo por base ‘esse de todo mundo e 
de todos os dias’ não diz de todo mundo, pois é uma maneira que 
apenas algumas pessoas têm de compreender e estudar o mundo, 
diferentemente de outras pessoas que compreendem e estudam o 
mundo com base em outros pressupostos que desconsideram esse 
cotidiano de todo mundo e de todos os dias como espaçotempo de 
criação de conhecimentos. (SGARBI, 2008, p. 17) 

O trecho destacado acima me chamou muita atenção primeiramente pela 

simplicidade com que o autor elaborou a ideia de cotidiano. A constatação de que 

existe um cotidiano de todo mundo e todos os dias que é compartalihado, mas único 

para cada um, e que existe, de outro lado, um “falar sobre” o cotidiano que não fala 

de todos, é relativamente simples. Porém, este conceito torna-se complexo enquanto 

o fenômeno social do qual trata - sua dinâmica complexa e difusa e, em especial 

para as discussões mobilizadas neste trabalho, seus silêncios: o que não diz. 

A citação me recorda o momento quando uma aluna da escola campo disse 

que o cotidiano dela no colégio é “um dia-após-dia com as mesmas coisas de 

sempre”, onde nada especial acontece. Afirmar que nada acontece na vida de uma 

aluna do ensino fundamental de um colégio estadual  é como se nesse dia-após-dia 

pouca coisa fosse percebida e refletida sobre a forma como esta aluna e seus 

colegas experimentam o cotidiano da escolarização, embora tanta coisa seja vivida e 

sentida. 
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Mas, o que aconteceria se algo “novo” - antes esquecido ou ignorado - desse 

dia-após-dia fosse percebido e se tornasse objeto de reflexão? E se os dizeres sobre 

o cotidiano “que não diz de todo mundo” fossem negligenciados em favor deste “de 

todos os dias” através do qual um grupo de alunos e alunas dá sentido às suas 

exeperiências no cotidiano escolar? Que histórias poderiam ser contatas? 

Se não contarmos nossas histórias a partir do lugar em que nos 
encontramos, elas serão narradas desde outros lugares, 
aprisionando-nos em posições, territórios e significados que poderão 
comprometer amplamente nossas possibilidades de desconstruir os 
saberes que justificam o controle, a regulação e o governo das 
pessoas que não habitam espaços culturais hegemônicos. (COSTA, 
2002, p. 94). 

A curiosidade de conhecer o quê - no processo de escolarização destes 

jovens - nem sempre é dito, percebido ou facilmente compreendido me levou a 

refletir sobre a variedade de temas e sentidos que marcam minha própria memória 

escolar. Surpreendentemente, algumas dessas memórias se transformaram com as 

visitas à escola campo. Mas, se o lugar de onde falo não for compreendido como a 

construção de um lugar de um indivíduo no mundo, ao mesmo tempo e 

alternadamente genérica e particular, dimensionada pela materialidade de sua 

existência e pelas redes de sentidos que tanto possibilitam quanto emergem, 

ciclicamente, nas relações sociais (BRETAS, 2006, p. 30-31), provavelmente falharei 

em construir uma narrativa sobre estar no mundo com os alunos do Colégio 

Estadual Criméia Oeste. 
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Capítulo II 

TRÂNSITOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
 

Traçando perspectivas, escolhendo olhares 
 

A questão fundamental para muitos pesquisadores (GARCIA, 2003, p.11) é 

saber se devemos elaborar um método para ir à pesqusia ou se este método deve 

ser elaborado ao mesmo tempo e correspondentemente às experiências de campo. 

Essa pergunta é importante quando se considera que a realidade vivida, a realidade 

experimentada, nos apresenta coisas que antes não percebíamos, sinais que são 

inéditos à nossa compreensão a priori do espaço em que e sobre o qual realizamos 

a pesquisa.  

No campo da metodologia de pesquisa com o cotidiano – na qual desenvolvo 

esta investigação – não há prática despida de teoria ou teoria desconstituída de 

prática, pois é um método que se preocupa com e busca contribuir para a 

transformação do mundo. Nesse sentido, a melhor estratégia para inserir uma 

metodologia qualitativa que leve em conta elementos do cotidiano é exercitar o 

círculo dialético da práticateoriaprática (LEITE, 2003, p. 12). Nesse sentido, me 

proponho a lançar novos olhares ao campo e aos dados da pesquisa ao longo de 

todo o trabalho de análise das pistas que surgiram na investigação. A importância 

das leituras que acompanham a rotina e o cotidiano de uma pesquisadora é de 

auxiliar na compreensão do que é vivido, visto e sentido na trajetória da pesquisa. 

Buscamos na boa teoria melhores explicações para a complexidade 
da realidade com a qual nos deparamos. Não apenas para 
compreendê-la, mas para podermos criar coletivamente com a teoria 
estratégias de intervenção transformadora numa perspectiva 
amencipatória. [...] nesse processo de reaproximação entre prática e 
teoria, quando a teoria de que dispomos não dá conta do que a 
prática nos desafia a compreender, freqüentemente formulamos 
novas explicações teóricas, que melhor respondam a nossas 
indagações. Esta a razão de nossa defesa da prática como locus de 
teoria em movimento. (LEITE, 2003, p.12). 
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É precipitado dizer que estou construindo novas formulações teóricas a partir 

das experiências vividas na/com a pesquisa e da transformação do olhar sobre os 

sujeitos da pesquisa. Estou muito mais à vontade em considerar que as teorias que 

me acompanham – novas para mim – são responsáveis por este novo olhar acerca 

de um evento que é cotidiano para muitos, embora seja vivido de maneira singular 

por cada um. Não sei dizer se este trabalho coloca a teoria em movimento, mas com 

certeza tem me colocado em movimento, bem como inquietado minhas reflexões e 

interpretações sobre as discussões alcançadas, e apenas com a ajuda da teoria 

posso organizar os pensamentos em torno das experiências vividas e então arriscar 

elaborar uma narrativa que foi construída com e entre sujeitos. Assim, fico à vontade 

em pensar que este trabalho pode contribuir para povoar a comunidade da pesquisa 

no campo da educação com histórias que têm sido pouco exploradas – ou de 

perspectivas pouco convencionais. 

Nada é conclusivo nas problematizações até agora apresentas, e não será 

diferente nas discussões dos dados do trabalho de campo. Evitei este estatus, o que 

tornou ainda mais desafiadora a elaboração de um quadro geral do que se passou 

nestes dois anos de trabalho. A possibilidade de uma estratégia de intervenção 

transformadora foi considerada enquanto transformação de olhares - na medida em 

que o campo transformou o olhar da pesquisadora acerca de como se dá a inserção 

de uma pesquisa no cotidiano escolar, seus limites, possibilidades, desafios e 

pequenas consquistas. Neste contexto, uma perspectiva emancipadora está ainda 

distante, pois não é o horizonte para o qual nos colocamos a caminhar, mas está 

mais próxima do que podemos expressar, pois é pano de fundo e referência para 

cada insight, cada pergunta, cada novo passo na investigação.    

Wittgenstein, de acordo com Garcia, afirma que,  

“Sentimos que inclusive depois de respondidas todas as questões 
científicas possíveis, os problemas da vida permanecem 
completamente intactos.” São esses problemas que nos interessam 
especialmente, pois, se a ciência não puder contribuir para resolver 
os problemas da vida, há de servir para muito pouco. (GARCIA, 
2003, p.10) 

É essa a relação que estabeleço entre os eventos narrados e as teorias que 

os acompanham: elas me ajudaram a dizer, sobre um evento, um pouco mais do 
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que antes era capaz; ajudaram a arriscar interpretações sobre possíveis relações 

que talvez antes não pudesse enxergar - que talvéz fossem apenas mais um dos 

vários sentidos que um evento pode conter em sua relação com todos os sujeitos 

com que, em maior ou menor medida, atravessam. Enquanto elaborava 

interpretações e criava laços entre sujeitos, episódios e imagens busquei superar os 

questionamentos que deram início a esta pesquisa em direção aos questionamentos 

que surgiram ao longo do trabalho de campo, informados que estão pela experiência 

vivida com o/no cotidiano escolar do grupo de colaboradores. 

Nesta busca acredito que um bom ponto de partida foi me orientar pelas 

possibilidades de singularização da pesquisa (COSTA, 2002, p. 19). A ideia de 

singularização informa sobre o compromisso, que pesquisodores qualitativos 

assumem, de fugir das grandes narrativas sobre a educação, ou seja, escapar dos 

pressupostos que desconsideram os conhecimentos criados no cotidiano. 

Singularizar não é dizer de um único caminho possível ou mais correto, mas 

inventar, de forma responsável e criativa, caminhos próprios para interpretar e narrar 

episódios observados e vividos.  Esta possibilidade de singularização é trazida à 

pesquisa, em primeira instância, pela entrada da perspectiva da cultura visual ao 

percurso teórico-metodlógico que orienta o vínculo das imagens com o cotidiano dos 

colaboradores. 

 

Para construir uma trajetória singular e verossímil 
 

Acho possível aproximar as ideias de cotidiano como espaçotempo de 

produção de conhecimento (SGARBI, 2008) e as reflexões trazidas para este 

trabalho acerca da construção da pesquisadora e de uma compreensão do objeto da 

pesquisa na perspectiva qualitativa.   

Por trás desses termos [teoria, método, análise, ontologia, 
epistemologia e metodologia], está a biografia pessoal do 
pesquisador, o qual fala a partir de uma determinada perspectiva de 
classe, de gênero, de raça, de cultura e de comunidade étnica. (...). 
Cada pesquisador fala a partir de uma comunidade interpretativa 
distinta que configura, em seu modo especial, os componentes 
multiculturais, marcados pelo gênero, do ato da pesquisa. (DENZIN e 
LINCOLN, 2006, p. 32). 
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 Pensando nas circunstâncias desta pesquisa, o lugar em que me situo e que 

entendo estar articulado com o espaço onde nos encontramos – pesquisadora, 

pesquisa e sujeitos da pesquisa - aponta para os caminhos epistemológicos que são 

a razão de ser desta investigação e para as metodologias que a tornarão 

compreensível a outras pessoas. Embora a noção de cotidiano enquanto 

espaçotempo de construção de saberes e enquanto construção do lugar de um 

indivíduo no mundo decorra da compreensão de que os conhecimentos são – ou 

deveriam ser – constantemente transformados e que o lugar não é – ou não deveria 

ser – fixo e fechado, o que pode nos causar sensações de insegurança em relação a 

este estar no mundo, é a efemeridade que possibilita uma delimitação – 

momentânea e transitória – dos locais desta pesquisa.  

Arvedsen e Illeris, em aula ministrada para a turma de mestrando e 

doutorandos da turma de 2011, apresentam uma noção de cultura visual, a partir do 

diálogo entre fenômenos visuais e eventos visuais, que considero adequada para 

ampliar as possibilidades de investigação de narrativas sobre o cotidiano escolar a 

partir de imagens de mídia impressa. De um lado, a noção de fenômenos visuais 

considera tudo aquilo com o que nos relacionamos, conscientemente ou não, por 

meio da visão, incluindo os espaços que habitamos. Essa premissa é 

particularmente interessante, tanto à arte-educação quanto às demais áreas de 

pesquisa e produção de conhecimento, na medida em que não dá privilégios às 

obras de arte, mas abarca todos os fenômenos visuais existentes considerando-os 

em sua importância em si mesmos. De outro lado, enquanto eventos visuais a 

cultura visual toma como ponto de partida todas as complexas interações 

estabelecidas entre observador e o que/quem é observado, estando essas 

interações “sempre geográfica, histórica, social e culturalmente situadas, bem como 

sempre implicam modos específicos de ver (olhares)”.  

Proponho, com isso, encarar o cotidiano escolar enquanto campo da cultura 

visual na medida em que é um fenômeno visual onde eventos visuais ocorrem. 

Explorando melhor essa ideia, ao investigar narrativas sobre o cotidiano escolar a 

partir da interação de alunos de uma escola com imagens extraídas de uma mídia 

impressa, estaremos lidando com diferentes variáveis da cultura visual: as imagens 

de jornal, o próprio espaço da escola e as possíveis relações que os alunos/sujeitos 
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podem estabelecer com estas imagens a partir da reflexão das relações que já 

estabelecem – nem sempre de forma consciente - com a experiência de 

escolarização em suas vidas.  

Ao buscar afirmar a relação interdisciplinar que a arte-educação guarda com 

outras áreas a cultura visual possibilita o caminho inverso, permitindo que 

pesquisadores de outras áreas travem diálogos criativos com seus temas de 

interesse a partir de abordagens da cultura visual. Essa noção abre precedentes 

para a incorporação de conteúdos e de imagens da mídia, por exemplo, a partir de 

uma perspectiva também interdisciplinar, ou, pelo menos, multilinear. Dessa forma, 

imagens extraídas de uma determinada mídia impressa podem ser observadas além 

da estrutura que as caracteriza enquanto conteúdos jornalísticos para os quais foram 

pensadas – neste caso, fotos de jornal.  

Para que esta investigação seja possível devemos compreender cotidiano 

não na perspectiva de um espaço ou tempo em que coisas acontecem, mas como 

um espaçotempo que acontece. Como e quando o cotidiano acontece é único na 

medida das circunstâncias e dos sujeitos que o tecem.  

Talvés pelo próprio conteúdo da vida cotidiana, seu estudo tem sido 
ao mesmo tempo objeto e desencadeante (ainda que não exclusivo) 
de uma reflexão epistemológica com pressupostos diferentes 
daqueles da ciência, ou seja, desconfiada das construções teóricas 
de corte racional, mais preocupada em acompanhar empaticamente 
a sociedade que submetê-la à lógica redutora e totalizante dos 
conceitos, que valoriza o sentido comum no processo cognitivo e que 
trata de introduzir na análise do social as dimensões do mítico, do 
imaginário, do irracional que a epistemologia racionalista expurgou. 
(PETERSEN, 1995, p. 31). 

 E assim, mantendo em perspectiva a singularização da narrativa em 

construção com/no cotidiano escolar - com os colaboradores da pesquisa -, 

sustentando a defesa do cotidiano como espaço de contrução de saberes e 

utilizando o referencial da cultura visual para estabelecer relações entre as imagens 

da mídia impressa e o cotidiano escolar dos alunos, a partir das relações que eles 

próprios constróem, iniciei os trânsitos teórico-metodológicos desta investigação. 
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O contemporâneo da escola 
 

Apesar de reconhecer que me cabe, enquanto pesquisadora comprometida 

em tornar compreensíel este novo/outro olhar sobre a escola campo, através da 

exploração cuidadosa de possibilidades interpretativas e narrativas, penso que tanto 

pesquisadores como colaboradores são sujeitos da pesquisa. E, enquanto tais, 

“dificilmente conseguem fornecer explicações completas de suas ações ou 

intenções; tudo o que podem oferecer são relatos, ou histórias, sobre o que fizeram 

e porque o fizeram.” (DENZIN e LINCOLN, 2006, p. 33). Como e quanto realmente 

conseguimos narrar nossas interpretações dos episódios que observamos quando 

os deslocamos para diferentes situações de tempo, espaço e circunstância? Esta 

questão não deve ser um dilema paralisante. Ao contrário, deve mobilizar e instigar 

pela expectativa do que se pode conhecer nas buscas que a pesquisa deflagra. A 

responsabilidade por construir uma narrativa que torne tangível o que está oculto e 

indecifrável do cotidiano dos colaboradores, possibilitando, assim, que alunos e 

alunas sejam colocados em foco, é um chamado constante nas rotinas de pesquisa: 

O que está oculto? Como alcançá-lo? Podemos alcançar? Ou apenas ve-lo à 

distância enquanto possibilidade? E o que este oculto pode revelar? 

Quem me ajuda a compreender o que pode ser este oculto e como posso 

utilizá-lo – ou a busca por ele – como objeto e abordagem é Agamben e suas 

reflexões acerca do contemporâneo.  

A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o 
próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma 
distâncias; mais precisamente, essa é a relação com o tempo que a 
este adere através de uma dissociação e um anacronismo. 
(AGAMBEN, 2009, p. 50). 

Essa relação de anacronismo resulta em que o verdadeiro contemporâneo 

não está totalmente adequado às pretensões de seu próprio tempo. Isso não 

significa que é um nostálgico. O contemporâneo sabe que tempo lhe foi dado viver, 

mas não coincide a este. Neste enquadramento, onde o contemporâneo pertence ao 

seu tempo, mas não se adequa, ele habita ou busca pelas sombras, ou seja, o que 

não está à luz do tempo. Com isso, percebe e apreende muito mais de seu tempo 

que as demais pessoas, fixas e apegadas ao tempo em que vivem.  
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É a busca pelo escuro da contemporaneidade que me interessa enquanto 

reflexão para as abordagens teórico-metodológicas da pesquisa. Buscar o escuro é 

não se deixar cegar pelas luzes do século (p. 63), mas não apenas isso. Não é um 

estado de inércia onde, se esperarmos e nos mativermos atentos, nos alcança.  

Buscar o escuro é o esforço de entrever que nas sombras das luzes não ha trevas, 

mas ocultos que estão ofuscados pela própria luz da qual não podemos dissociá-los. 

Ao se deparar com o escuro, o contemporâneo percebe que este não lhe é estranho 

ou diferente, mas é parte constituinte e significante do que ele é em seu próprio 

tempo. O que está oculto nas trevas da luz de nosso tempo diz algo mais sobre nós 

que antes não enxergávamos. Portanto, o verdadeiro contemporâneo, em sua 

relação difusa e anacrônica com o tempo que lhe é dado, percebe e apreende mais 

sobre este tempo do que outras perspectivas, já que o “contemporâneo é aquele que 

recebe em pleno rosto o facho de trevas que provém de seu tempo”. (p. 64). 

 O escuro não é apenas algo que buscamos, é principalmente algo que nos 

busca, pois diz de nós e quer nos fazer sentido, mas está ofuscado. Para a 

pesquisa, este equilíbrio entre as medidas de percorrer as trevas de nosso tempo e 

deixar que ela nos alcance é delicada, pois, em termos de abordagens 

metodólógicas e interpretativas do campo, pode gerar expectativas reducionistas ou 

uma vertigem diante dos dados. 

Numa pesquisa em cotidiano escolar é necessário muito cuidado para não 

impor limites e restrições aos dados que emergem do campo. É muito fácil cometer o 

erro de me valer da seleção de dados “mais adequados” ou “mais interessantes”, 

arriscando responder às minhas próprias perguntas e não viabilizar a ascenção de 

novas questões, oriundas dos sujeitos da pesquisa que vivem e tecem o/no/com o 

campo. Em relação a esse risco estou de acordo com o argumento de Maffesoli 

(2010) que, embora transborde a discussão da seleção de dados de campo, é 

adequada para corroborar com minha posição: 

Podemos agora lembrar, ainda que de forma muito breve, que, ao 
fundar o valor científico de uma teoria em sua “capacidade de 
eliminar ou de excluir certos acontecimentos possíveis – de defender 
ou de condenar a ocorrência destes acontecimentos”, Karl Popper 
chama a isto “o problema da demarcação”. Sobre esse assunto, 
podemos aqui exprimir um profundo desacordo com Popper ou, em 
indicação mais precisa, dizer que, se nesse caso se trata do critério 
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da “ciência”, então a sociologia dificilmente será declarada científica. 
Com efeito, tal como já foi aqui dito e redito, “tudo serve” para a 
sociologia, tudo é método, tudo “encaminha”. (MAFFESOLI, 2010, p. 
199). 

Por outro lado, isso não quer dizer que tudo que foi ouvido, sentido e visto 

deve entrar como dado na conformação do foco da investigação. Embora, seja 

interessante permitir um momento inicial de saturação para tomar consciência da 

mutliplicidade e complexidade do campo no qual “me meti”. 

Da minha experiência nesta pesquisa, ouso dizer que a melhor forma para 

adentrar no campo foi “me deixar levar”. A curiosidade necessária ao pesquisador 

que entra num lugar novo, diferente, desconhecido, age quase naturalmente para a 

saturação de visualidades que se chocam/comungam no ambiente da escola. Já o 

equilíbrio que torna possível a capturação dos temas que conformam o momento em 

que pesquisa/persquisadora e sujeitos da pesquisa coabitam é de uma ordem muito 

mais sensível, delicada, artesanal. Algo que se assemelha à noção de deriva 

estrutural de Maturana¸ que será melhor explorada adiante no texto através de 

Esteban (2003, p. 203). 

 É no encontro com o outro, noção fundamental aos percursos da deriva, que 

encerra a importância que Mafessoli (2010) atribui à “experiência”, que, de acordo 

com o autor, “encerra uma potencialidade cognitiva” (p. 199). Também ele diz que a 

partir delas, das experiências, encontramos “definições provisórias ou relativas” que 

as acompanham e se transformam com estas. Com isso está configurada uma 

situação na qual os dados sobre o cotidiano escolar do grupo de alunos estão 

inevitavelmente atrelados às condiçôes em que se dá o intercâmbio entre 

pesquisa/pesquisadora e os sujeitos da pesquisa. Além disso, conforme alertam 

Denzin e Lincoln, com quem já dialoguei neste texto sobre a mesma ideia, os 

sujeitos, em suas explicações, não dão conta de ser fiéis ou completos sobre as 

intenções de seus atos. Apenas temos acesso a relatos e histórias que nos 

fornecem partes de seus atos e de suas motivações. As “variações sutis na 

experiência humana contínua” (p. 33) não podem ser totalmente apreendidas. 

Esta constatação é um forte golpe à curiosidade do pesquisador. Mas existem 

outros contratempos a serem considerados na perspectiva do cotidiano escolar 

enquanto experiência. 
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 Propondo uma superação – filosófica – do habito de pensar a educação nos 

pares ciência/técnica e teoria/prática, Larossa (2002) arrisca pensar a educação 

numa perspectiva, segunde ele, mais existencial e estética a partir da relação entre 

experiência e sentido. O autor realiza o exercício dessa abordagem explorando 

significados diferentes para estas duas palavras – experiência e sentido - e, 

paralelamente, discute as condições e (im)possibilidades para que ocorram as 

experiências.  

Ao argumentar em defesa dessa estratégia, o autor apresenta considerações 

fundamentais para uma pesquisa onde serão realizados grupos focais, pois afirma 

acreditar que as palavras criam sentidos e realidades subjetivadas. Através das 

palavras, exercemos o pensamento, através do qual damos “sentido ao que somos e 

ao que nos acontece” (p. 21), “de como correlacionamos as palavras e as coisas, de 

como nomeamos o que vemos ou o que sentimos e de como vemos ou sentimos o 

que nomeamos”. (LARROSA, 2002, p. 21). 

 Ou seja, ao serem questionados sobre sentidos e significados de episódios 

ocorridos na ou relacionados à escola, os alunos fornecem pistas sobre como se 

realiconam com o cotidiano escolar e como relacionam este com o cotidiano da vida 

que também tecem além dos muros da escola. 

Larrosa começa pela palavra “experiência”. Em diferentes línguas a palavra 

significa algo que nos passa, nos acontece e nos toca. Entretanto, no nosso mundo 

de hoje em dia quase tudo passa, acontece, sem que nos toque, sem que as 

experimentemos. Essa escassez é atribuída ao excesso de informação, excesso de 

opinião, prática de periodismos, falta de tempo e por excesso de trabalho.  

 No que tange ao excesso de informação, Larrosa diz que há uma inversão de 

valores onde a informação é reconhecida como conhecimento e que, quanto mais 

informações sem têm, mais se alimenta a ilusão de que conquistamos o saber da 

experiência. Essa inversão chega ao ponto de confundir conhecimento com 

informação que, por sua vez, acredita-se que é adquirida através da aprendizagem, 

“como se aprender não fosse outra coisa senão adquirir e processar informação” (p. 

22).  
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Essa causa para a escassez de experiências conscientes tem relação direta 

com aproblematização da mídia impressa e da forma como muitas vezes é 

apropriada em contextos pedagógicos: as matérias de jornal são comumente 

utilizadas como fonte de pesquisa, e poucas vezes como instrumentos para 

investigações, além de que seus conteúdos, como já comentei, são de uma ordem 

de seleção e compartimentalização de referências de conduta e valores morais que 

podem sedimentar relações de poder muito desiguais. 

 O sujeito informado é aquele que, por consequência, tem uma opinião para 

tudo. Ele opina de acordo com as informações que adquiriu e, em sua ingênua 

arrogância, acredita que suas opiniões são muito próprias e críticas. Segundo 

Larrosa, o par informação/opinião encerra uma aliança que atua da forma mais 

nociva possível sobre a experiência: o periodismo, a fabricação e manutenção diária 

da informação e da opinião. O dispositivo periodístico está presente na ideia mais 

atual e comum de aprendizagem, na qual os alunos devem se informar para, em 

seguida, opinar, dando, assim, sentido ao que foi aprendido. 

 A falta de tempo está atrelada à velocidade com que os acontecimentos estão 

constantemente se sucedendo, o que gera um vácuo de experiência e, por 

consquência, uma constante insatisfação e a cada vez maior demanda por lazeres e 

prazeres efêmeros. A memória também fica comprometida, já que conexões 

significativas entre acontecimentos se perdem nessa vertigem. Os aparatos 

educacionais acompanham a tendência, contribuindo para reduzidas oportunidades 

de experiências no âmbito da aprendizagem.  

A comunidade do Colégio Estadual Criméia Oeste vivencia, atualmente, 

estratégias de “otimização” da aprendizagem implantadas pelas novas políticas de 

aperfeiçoamento de ensino público repassadas pela Secretaria de Educação do 

Estado de Goiás, que, de acordo com um coordenador do colégio, desestimula 

professores e alunos que não têm mais tempo de realizar os próprios projetos. 

Lembra do Show do Milhão? Sílvio Santos? Então, eu fiz uma prova 
baseada no Show do Milhão com eles, uma avaliação em que eu 
coloquei o “Show do G****ão”, onde eu fiz grupos de cinco pessoas. 
Eles tinham direito de pular a vez, pedir as cartas, a ajuda aos 
amigos. Então, assim, foi uma avaliação que, assim, nós divertimos 
muito, eles acharam legal, diferenciado. Eu também, até o período 
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passado, trabalhei aulas práticas com eles. Eu tive, né... Lá na 
entrada tem um banner onde a gente fez construção de células, né, 
na secretaria [onde está o banner]. Então, eu... A gente tinha esse 
espaço. Agora nós fomos barrados. Então nós estamos meio que 
limitados. Sala de aula. E isso eles não têm... Já são meio 
desmotivados. Aí parece que o interesse se torna menor ainda, né? 
Mas nós vamos buscar procurar melhorar isso aí pra gente ver o que 
a gente pode fazer. E eu sempre gosto de inovar. E eu levava, 
sempre levei pra assisitr aulas de campo, visita à Universidade X, na 
sala de anatomia, levei lá no Memorial do Cerrado. Então, eu, 
quando a gente tava com essa liberdade, eu sempre busquei fazer 
coisas diferenciadas. Seminário eles nunca haviam apresentado, 
então eles começaram a apresentar comigo. Ensinei mexer, fazer no 
Datashow, apresentar, fazer apresentações, né? E, isso sim, eles 
interessam e eles gostam porque eles não gostam da mesmice. Eles 
gostam sempre de inovção. 

Entretando, com a crescente demanda por uma educação voltada para o 

acesso às universidades, formação continuada e treinamentos específicos, estamos 

cada vez mais dentro da escola, ao passo que temos cada vez menos tempo de 

realizar projetos personalizados, e até mesmo projetos pessoais, o que nos leva à 

incoerência de passarmos um terço de nossas vidas estudando sem que nada nos 

toque nesse processo.  

 Parece óbvio que o excesso de trabalho seja um comprometedor das 

experiências. Estamos acostumados a reclamar que o trabalho toma a maior parte 

de nosso tempo e preocupações, mas nos dedicamos a ele porque precisamos da 

renda para nos sustentar e conquistar um estilo de vida. Mas Larrosa chama 

atenção para a associação muito comum com que estamos acostumados a fazer 

entre trabalho e experiência. Ou seja, como se experiência tivesse uma relação 

diretamente propocional ao tempo de prática que temos em um trabalho. Essa 

confusão é cara ao autor, já que para ele é inaceitável atribuir qualquer valor de 

troca à experiência. O trabalho é um impulso agressivo de progressão que quer 

realizar mudanças no mundo. Para isso deve estar bem informado, sacar boas 

opiniões e não pode parar nunca. Por isso, nada pode nos acontecer, nos passar, 

nos tocar na experiência advinda do trabalho, neste sentido, 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos 
toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase 
impossível nos tempos que correm: requer parar para pensar, parar 
para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais 
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devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais 
devagar demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o 
juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, 
cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar 
sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, 
cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo 
e espaço (p. 24). 

 De que maneira, então, experimentamos algo? Em contraponto a esse sujeito 

moderno, bem informado, opinante e trabalhador, o sujeito da experiência é um 

território de passagem, é um ponto de chegada, um lugar que cede para que lhe 

cheguem coisas, é um lugar onde se dão os acontecimentos. Então, como podemos 

ser sujeitos de experiência? Se o saber é o saber da experiência, e este, por sua 

vez, advém desse sujeito que é um passivo atento e sensível, este sujeito que “se 

define não por sua atividade, mas por sua passividade” (p. 24), por uma disposição 

primeira a espôr-se, de que forma experimentamos o que nos passa? “o que se 

passa tem direito às suas credenciais justamente porque se passa. O que não 

impede que o acontecimento seja passível de reflexão – mas essa sabe reconhecer 

a profundidade do fatual”. (MAFFESOLI, 2010, p. 213). 

A própria palavra “experiência” parte de diversas origens e remete a inúmeros 

significados que indicam principalmente sentidos de travessia e perigo em busca de 

oportunidades. Ao contrário do que a necessidade de uma certa passividade possa 

intuir - de que o sujeito da experiência seja inapto a ações -, Larrosa aponta que a 

este sujeito é apresentado um saber e uma praxis próprias, distintdas do saber da 

ciência e do conhecimento e distintas da praxis da técnica e do trabalho. O saber do 

sujeito da experiência é o saber da experiêcia, que é o saber da relação entre o 

conhecimento e a vida humana.  

Contudo, voltando ao impasse que a ausência de experiências na sociedade 

nos coloca, conhecimento e vida estão reduzidos a dimensões práticas, objetivas do 

conhecimento tecnológico e à vida biológica e às suas “necessidades” materiais. 

 Se o saber da experiência é “o que se adquire no modo como alguém vai 

respondendo ao que vai lhe acontecendo ao longo da vida e no modo como vamos 

dando sentido ao acontecer do que nos acontece”, “(...) do sentido ou do sem-

sentido do que nos acontece” (LARROSA, 2002, p. 27), são estes saberes os 

necessários para (re)conhecer o cotidiano escolar de um grupo de alunos? Estes 
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alunos estão vivendo essas experiências? Ou a vida está passando por eles sem 

que nada se passe com eles? Ou muita coisa acontece, muita coisa passa e os 

atravessa, mas pouca coisa tem sido refletida e ressignificada? Que coisas são 

essas que não estão sendo apreendidas em seus cotidianos de escolarização? Será 

que a proposta da atividade com imagens pode suscitar travessias aos alunos?  

Estas questões me levam a outra questão, que é a questõa da própria 

experiência da pesquisadora entre os sujeitos da pesquisa como intermédio 

inevitável - para alacançar as pistas necessárias para reunir os elementos da 

narrativa sobre as experiências dos próprios colaboradores. É essa a experiência 

que quero contar - abordagens pouco convencionais do cotidiano escolar da 

educação na contemporaneidade. Para isso, alguma concessão deve ser dada à 

pesquisadora para que ela utilize elementos de sua própria experiência na pesquisa 

para (re)definiar o objeto da pesquisa e ressignificar os relatos fornecidos pelos 

sujeitos, bem como ressignificar os episódios vividos no campo; 

Os mesmos materiais, os mesmos fatos, a mesma cadeia de 
relações e condições históricas podem ser significadas 
diferentemente, dependendo das questões que são formuladas, do 
contexto em que o investigador coloca sua pergunta. Só o 
investigador tem o poder de selecionar, entre os muitos sentidos 
possíveis, os que vão significar o fato. Nisto está incluída sua 
condição de ser social, com seus conceitos organizadores, com suas 
experiências e expectativas. A consciência que atribui significado aos 
fatos sofre os efeitos das experiências a que está sujeito o ser social 
e esta experiência é determinada no sentido de que exerce pressão 
sobre a consciência social existente, coloca novas questões e 
proporciona grande parte do material de base para exercícios 
intelectuais mais elaborados. O mundo real irrompe e coloca ao 
investigador questões ainda não articuladas; (PETERSEN, 1995, p. 
33). 

Nessa busca pela narrativa do cotidinao escolar através do ressignificar da 

trajetória dos alunos - resultado de suas experiências - mantendo o foco no que a luz 

– as narrativas dominantes – ofusca, trago as imagens da mídia impressa como luz 

da experiência escolar eleita para nosso tempo. Colocar as imagens dos alunos e 

deixar que eles mesmos escolhessem o caminho e dessem o primeiro passo rumo 

aos significados das imagens foi a estratégia que escolhi para provocar novos 

olhares sobre a escola.  
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Localizando a experiência do olhar nesta pesquisa 
 

Diante de uma imagem não utilizamos apenas o olhar, mas “nossa 

capacidade de comparação, de fazer analogias e de desenvolver memória visual” 

(COSTA, 2005, p. 84-85). Muitas informações contidas numa imagem podem 

suscitar este processo. Em grande parte, o apelo afetivo orienta os sentido e 

significado que atribuímos ao que vemos. Uma fotografia deixada ao gozo de um 

expectador alheio às técnicas e motivações que envolveram o processo de 

elaboração e sua capturação, e tomado por curisodade, pode revelar aspectos da 

imagem que poderiam ser imprevistos pelo seu produtor. As relações possíveis entre 

a escolha das técnincas, a imagem que delas resulta e o que o público experimenta 

ao olhar este produto, como já vimos, são infinitas.  

Dito isso, as imagens de mídia impressa usadas na pesquisa, se tomadas em 

seu conjunto enquanto narrativa sobre cotidiano escolar construida através de 

imagens jornalísticas, seriam suficientes para delimitar um foco para a pesquisa? 

Acredito que não. Pensando nisso foi que salientei aspectos de uma nova 

configuração para produção técnica das mídias, bem como particularidades do 

relacionamento da mídia enquanto matriz de cultura. Neste trabalho procuro focar 

nas visualidades dos alunos de uma turma do 9º ano de um colégio estadual de 

Goiânia sobre seus cotidianos escolares. A forma como as imagens do jornal devem 

atuar na pesquisa, de acordo com as estratégias que foram traçadas para os 

objetivos da investigação, é enquanto gatilho que desperta memórias e sensações 

acerca de episódios cotidianos da escola. Assim como Alcântara, acreditamos que 

“as imagens são detonadoras de emoções. Têm o poder de despertar a memória 

das experiências acumuladas dentro de nós trazendo à tona registros de lugares e 

tempos já vistos e vividos”. (ALCÂNTARA, 2001, p. 88). 

 Contudo, para compreendermos os possíveis vínculos que possam surgir 

entre as imagens de jornal e a experiência no cotidiano escolar dos alunos 

colaboradores, devemos entender alguns dos diversos aspectos que caracterizam 

estas imagens para, então, traçar os limites e possibilidades que surgem do trabalho 

com estas.  
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Como já apontei antes, as evoluções no campo das tecnologias de 

informação e comunicação geraram também transformações no nível da recepção 

do público. Vejamos o que marcou o surgimento do que hoje conhecemos por 

fotografia. O que caracteriza uma fotografia enquanto tal são aspectos que 

remontam ao período Renascentista, que marca o início de um período de 

mudanças irreversíveis que alteraram a forma de ver a vida e, principalmente, 

encerra uma época difícil marcada por limites espirituais e materiais: a Idade Média. 

Iniciava-se um momento marcado por expansões terriotorias e forte cinetificismo que 

acarretaram um maior apego a uma vida realizável em nível material. A partir disso 

se dá uma série de revoluções que deram o contorno que ainda hoje pode ser 

utilizado para compreendermos a sociedade capitalista em que vivemos (COSTA, 

2005, p. 71). Uma dessas mudanças, talvez das mais elementares e que guarda 

estreitas relações com o advento da fotografia, é a criação da prensa, que viria 

substituir o copista na reprodução de conteúdos informáticos para larga distribuição. 

Com a prensa era possível reproduzir um número muito maior de cópias do 

documento original, em menor tempo, e estas cópias eram sempre idênticas ao 

original, o que delineava “novos critérios de validade na comunicação humana” 

(Ídem, p. 71). Seguindo essa mesma tendência – de introdução de um recurso 

técnico ao processo de divulgação do conhecimento e a mediação da relação entre 

pessoas e destas com o mundo -, outras criações marcam o acentuado 

desenvolvimento no século XIX. Identifica-se, assim, o inicio da sociedade midiática.  

 A fotografia surge nesse contexto. Em primeira instância, é compreendida 

enquanto recurso tecnológico que possibilita diferentes linguagens na produção e 

reprodução de imagens. Na sua relação com a sociedade, carrega forte 

responsabilidade com a produção de conhecimento e a divulgação de informações 

pelo fato de que apresenta novas possibilidades de compreender o mundo. Ainda 

mais, foi protagonista na ampliação das possibilidades de comunicação além das 

fronteiras linguísticas, permitindo, inclusive, criar formas de comunicação à distância. 

 Se num primeiro momento a fotografia parecia ameaçar a importância da 

pintura, logo se configurou uma situação em que a foto assumia uma 

responsabilidade como testemunha ocular da história, enquanto os pintores puderam 

passar ao estudo de aspectos menos visíveis do mundo e mais interiores, subjetivos, 
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relacionados aos anseios e sonhos das pessoas. Longe de tornar-se inútil, a pintura 

estava livre para estabelecer novas relações com o mundo, enquanto que a 

fotografia gozava a experiência com aspectos mais efêmeros e fugazes da 

percepção e retratação da realidade. Entretanto, havia questionamentos sobre a 

credibilidade da fotografia, já que esta pressupunha um mecanismo, um processo 

tecnico que pudesse sugerir um distanciamento ou alheamento do fotógrafo à 

imagem capturada. Para comentar esta questão utilizarei as palavras da própria 

autora sobre a percepção deste processo, uma noção possível para começarmos a 

pensar a relação com imagens fotográficas até hoje:  

Mas o processo técnico, por sua vez, fazia o observador pensar que, 
independentemente de toda a possibilidade de controle do fotógrafo 
e do fotografado, algo havia acontecido de real, de impessoal e 
independente da vontade humana. Isso trouxe e traz para a 
fotografia uma credibilidade que lhe é inerente, por mais que se 
tenha consciência do quanto “arranjada” ela possa ser. [...] o 
processo fotográfico, dada toda sua mecânica e cientificidade, 
suscitava grande adesão do observador em relação ao objeto 
fotografado. (COSTA, 2005, p. 78). 

Entretando, essas são especificidades de determinado momento histórico e 

que demandam uma discussão acerca dos novos produtos técnicos em relação à 

produção de arte, discussão que não é necessária neste momento. Assim como no 

caso da substituição do copista pela prensa, que suscitou o surgimento da 

credibilidade do documento original, o próprio processo mecânico que caracteriza a 

produção de uma imagem fotográfica garantiu sua credibilidade pelo momento 

indecifrável em que a imagem é capturada e eternizada. 

 Costa (2005) utiliza uma descrição enunciada por Roland Barthes que 

expressa muito claramente o que aconteceu com a percepção da imagem no mundo 

após seu surgimento e popularização: “Em um primeiro tempo, para surpreender, [a 

foto] fotografa o notável; mas logo, por uma inversão conhecida, ela decreta notável 

aquilo que ela fotografa” (p. 79). Reconhecido esse “poder” da imagem fotográfica, 

gêneros foram sendo diferenciados a partir da abordagem que os fotógrafos 

pretendiam dar às imagens que produziam. De forma geral a autora apresenta uma 

abstração nas seguintes categorias: fotografia artística, foto-espetáclo ou foto de 

entretenimento, foto documental e, o que nos interessa compreender, fotojornalismo 

ou fotorreportagem. 
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Um dos [gêneros] mais importantes foi o fotojornalismo ou 
fotorreportagem, que é a captação em imagens de flagrantes da vida 
pessoal, política e social. Gênero consagrado por Henri Cartier-
Bresson, caracteriza-se por registros de momentos únicos, 
realizados sem recursos técnicos de estúdio, como iluminação. 
Pressupõe a espontaneidade do fato ou o desconhecimento da 
pessoa fotografada, o que resulta em flagrantes de grande interesse 
e ineditismo que dependem principalmente da competência do 
fotógrafo em observar a realidade e criar estratégias para 
surpreendê-la. (COSTA, 2005, p. 79). 

Entretando, alugns aspectos dessa definição apresentada por Costa 

apresentam pontos frágeis para se compreender a imagem fotográfica 

contextualizada em matriz jornalísitca. Principalmente no que se refere à 

expontaneidade ou desconhecimento da pessoa fotografada, ao ineditismo que se 

espera das imagens jornalísticas e no que se refere ao que este “olhar competente” 

do fotógrafo está olhando. Uma discussão pautada em casos situados num 

momento contemporâneo pode expandir a compreensão do que seja uma fotografia 

de gênero jornalístico e que aproapriações podem ser feitas destas.  

Ao abordarmos fotografias jornalísticas, na relação que têm com o meio em 

que estão inseridas – o jornal e a notícia que acompanham - e com a finalidade para 

a qual está direcionada – comunicação através da informação -, devemos levar em 

conta a existência de um interdiálogo do texto escrito com o “texto visual” (KARAM, 

2004, p. 64). Consideram-se também mecanismos expressivos e de produção do 

discurso informativo próprios à imprensa na compreensão do discurso visual das 

fotos de jornal. Karam apresenta uma série de questões pertinentes à forma como 

ele se debruçou sobre as fotografias de imprensa para buscar compreender uma 

narrativa possível em torno de seu objeto de pesquisa. Estas questões, embora 

enunciadas em forma de perguntas, apontam possíveis características das 

fotografias jornalísticas da mídia contemporâneo – consideradas individualmente ou 

enquanto parte de uma seleção em torno de um tema; 

Existe uma leitura específica da fotografia de imprensa? Que relação 
existe entre a produção da imagem e sua incorporação temática 
dentro do discurso da imprensa? Como operam os níveis discursivo-
textuais (legenda da foto, título, texto informativo) com a própria 
imagem? É possível identificar alguns mecanismos discursivos na 
produção fotográfica? De que maneira a imagem reconstrói os 
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atuantes do relato informativo? Podemos identificar um marcorrelato 
do próprio discurso informativo nas imagens? (KARAM, 2004, p. 64). 

É bastante evidente na fala do autor a consideração da narrativa textual da 

matéria jornalística no questionamento levantado acerca da textualidade da 

fotografia de jornal. Isso porque esse tipo de mídia implica uma relação específica 

entre imagem e texto. Um detalhamento dessa relação possível é necessário para 

começarmos a discutir a dinâmica entre imagem e experiência – e imagem e 

experiência no cotidiano escolar. 

Tradicionalmente, o jornal é reconhecido como uma plataforma que apresenta 

um discurso informativo, ou seja, divulga fatos da atualidade e que sejam 

considerados de interesse público. Três características, chamadas de “atributos da 

informação” (KARAM, p. 65) atribuem caráter de “notícia” ao texto: além de atuais 

devem ter atributos de verdade, de objetividade e de interesse. Além disso, uma 

informação pode se tornar uma notícia pelos atributos de ser recente, imediata e ter 

circulação, fatores que, de certa forma, prestam serviço a seu caratar “atual”. Na 

produção da fotografia jornalística essas condições são consideradas de forma que 

ela consiga cumprir a função para a qual é convocada. Esse processo passa por 

etapas que vão desde a capturação da imagem pelo fotógrafo, passando pela 

escolha do lugar que a fotografia irá preencher na página do jornal, até a inserção de 

informações adicionais à imagem (legenda, título, efeitos de borda, etc). Ao fim 

dessa trajetória a imagem foi submetida a uma série de códigos que ressignificam as 

orientações desta imagem desde seu planejamento até a relação que estabele com 

a matéria. Disso podemos abstrair que a fotografia é um conceito que tem como 

referência ícones (um conjunto próprio de linguagens que ela carrega) e o material, 

que é seu suporte. É dessa abstração que nos utilizamos – geralmente de forma 

inconciênte – para reconhecer e significar uma fotografia de jornal. 

Dentro do jornal a fotografia comumente tem uso secundário, funcionando de 

forma muito pragmática como um adjetivo ou complemento da notícia, estando nesta 

o principal sentido da informação. Também a função icônica não é sustentada 

unicamente pela imagem. Ela faz parte de um mosaico visual (KARAM, p. 68) em 

que uma série de signos são elementares ao tipo de diálogo que o leitor estabelece 

com o jornal e ao percurso deste àquele. Nesta relação fundamentalmente de 

complementaridade que resutla da fotografia de jornal com sua matriz, ela 
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acompanha e coparticipa da informação, fornecendo suporte e dando ênfase aos 

atributos necessários à notícia (já mencionados). Mas, embora pareça que a 

fotografia jornalística tenha apenas uma função acessória, e mesmo que o jornal 

ainda possa cumprir sua função informativa sem elas, “no momento de interpretar, 

usar e selecionar o jornal, as imagens cumprem um papel importante como 

indicadores de leitura, instrutoras da interpretação e orientadoras de algumas 

particularidades que aos sujeitos enunciados interessa ressaltar” (KARAM, p. 68).  

Fiz questão de apresentar brevemente um panorama da imagem na mídia 

impressa para aproximar do objeto com o qual introduzi a discussão acerca de 

narrativas do cotidiano escolar entre os colaboradores – as imagens que 

acompanham as matérias do DM Educação. Mas agora chegou o momento de 

superar uma análise das complexas particularidades da relação entre a produção 

técnica da imagem e sua adequação e veiculação em plataformas de mídia para, 

enfim, começar a pensar a relação da imagem enquanto ponto de partida para 

experiências com cotidiano escolar. 

O que acontece com a fotografia jornalística se a retirarmos de sua plataforma 

de referência - o jornal? Vamos pensar um pouco sobre a fotografia enquanto 

artefato da cutlura visual. O que nos permite fazer isso é o que chamamos de “virada 

pictórica”. O termo é de autoria de W.J.T. Mitchell e faz referência à saturação de 

imagens nas sociedades contemporâneas e à atenção cada vez maior que tem sido 

dada pelos ciêntistas sociais aos usos da cultura visual (FISCHMAN, 2004, p. 113). 

De acordo com este conceito, a relação entre o sujeito que olha e o objeto do seu 

olhar é abordada na perspectiva de condições de contexto e de posições de sujeito. 

Essa perspectiva chama a atenção para o fato de que “significados não são 

substâncias aderentes [...] que acompanham e identificam a imagem” (MARTINS, 

2008, p. 31). Os significados são elaborados na interseção de imagens com espaços 

subjetivos submetidos a uma “alfabetização visual” a que todos estamos sujeitos. 

Desse ponto de vista a imagem é observada no seu papel social na vida da cultura.  

Entra em cena um novo elemento para a investigação de imagens: o estudo 

dos observadores e das experiências visuais que podem resultar da interação dos 

sujeitos com as imagens. Essa relação é observável e possibilita um determinado 

foco de estudo da cultura da modernidade urbana tal como ela se configurou na 
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segunda metade do século XX (FICSHMAN, p. 114): uma sociedade capitalista que 

necessita de uma cultura baseada em imagens. A câmera fotográfica aborda a 

realidade como espetáculo, tornando-a subjetiva, e a relidade vigiada, seu apsecto 

mais objetivo. Através da imagem também se fornece um referencial de ideologia 

dominante. Essas funções da imagem são pertinentes à sustentação de uma 

sociedade industrial avançada e todos seus conflitos e incoerências, pois possibilita 

a oferta de entretenimento para estimular o consumo e através deste, anestesiar o 

impacto de situações de pobreza e sofrimento que são impostas a diversas pessoas, 

e reune as informações necessárias para deliberar em torno da mais efetiva 

exploração dos recursos naturais, da produtividade, da ordem e da burocracia para 

aumentar a produtividade. Esse processo diário e muito ágil que acontece na medida 

em que estamos expostos a um volume cada vez maior de imagens, requer que os 

sujeitos consigam compreender e seguir as regras visuais que são desenvolvidas 

nessa saturação. O que pressupõe que o olhar não é um ato natural e puro, e sim 

um gesto disciplinado dentro das possibilidades de organização do mundo que o 

sistema de ideias dominante fornece como referencial. Nesse sentido, a abordagem 

educativa da cultura visual almeja o exercício do olhar crítico na investigação da 

relação entre o observar e esta nova compreensão da matriz visual. 

Finalmente, é importante enfatizar que ao utilizar imagens, tais como 

fotografias, não devemos considerá-las como neutras – simples documentos 

captados por uma lente (ou por um artista). Ao fazer isso, as limitamos a objetos 

“naturais”, quando, de fato, essas imagens são socialmente construídas dentro de 

regimes específicos de verdade entendidos como “um conjunto de regras de acordo 

com as quais o verdadeiro e o falso são efeitos separados e específicos do sistema 

do poder” (FOUCAULT apud FISHMAN, p. 119). Esta sensação de realidade é 

devido à experiência imediata que as pessoas têm diante de uma imagem 

(FISHMAN, p. 119). Esta constatação oferece um desafio que nos permite tentar 

superar essa limitação imediata da experiência com imagens. O desafio de tentar ver 

e enteder o que vemos e de saber que muitas vezes só conseguimos ver o que 

compreendemos e que, por isso, é importante tentarmos ver além do visível para 

conseguir ver coisas que até então não conseguimos ver por ainda não 

compreender (ALCÂNTARA, p. 95). Para que uma imagem seja reconhecida em 

todo seu potencial é necessário que o observador desenvolva “um olhar mais 
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cuidadoso, que permita ver e compreender o que nos cerca hoje, o nosso cotidiano” 

(Ídem, p. 88) e então perceber suas complexas e difusas alternativas, mesmo que de 

início não nos interesse ou não nos agrade este “ver além”. O maior risco do olhar 

imediato é que esta prática nega outros possíveis observadores e, com eles, nega 

suas histórias, suas tragetórias, suas experiências, seus cotidianos. Ve-se apenas a 

superfície, uma fração ou ficção do saber, “uma visão panorâmica que 

pretensiosamente determinda o que e como se vê, define lugares próprios, produz 

certezas e teorias” (LEITE, 2001, p. 100). Então, utilizando uma releitura de um 

ditado proposto por Sgarbi, podemos dizer que “uma imagem vale uma imagem”, e 

ela é capaz de dizer coisas que a outras linguagens não é possível expressar. O que 

me leva a compreender que a imagem não é hegemônica como linguagem de 

expressão dos conhecimentos científicos ou do senso comum (Ídem, p, 122-123). 

O que está em questão, assim como já havia argumentado acerca da imagem 

enquanto artefato da cultura visual, é a complexa relação entre a imagem e o 

observador. Contudo, além do momento da interação entre estes, onde são 

consideradas a posição de sujeito e as condições de contexto do momento em que a 

relação acontece (MARTINS, 2010, p. 31), trajetórias são cruzadas – da imagem e 

do observador. Fios de uma rede de diferentes cotidianos se cruzam e são 

ressignificados e redirecionados a partir da experiência do observador com a 

imagem. Outra narrativa de compreensão da vida, de outra forma de ver o mundo e 

de como tratar determinado tema pode apontar esta complexa e múltipla relação. 

Para compreendermos esse fenômeno da imagem na vida contemorânea e 

aproximarmos daquilo que sua linguagem própria pode revelar e ocultar em vista de 

outras linguagens tradicionalmente mais aceitas, não podemos nos prestar a 

demarcações, em nível teórico, daquilo que a imagem pode comunicar. O poder 

cognitivo da imagem, o conhecimento que dela podemos vislumbrar, depende de 

uma atitude compreensiva em torno de experiências com a imagem no cotidiano 

(MAFFESOLI, 2010, p. 199). Esta atitude compreensiva diante de experiências nos 

torna sensíveis aos fenômenos do presente, possibilitando um contato com a 

dimensão microscópica da existência, a que Maffesoli reconhece como o caráter 

clandestino da vida social, através do qual entramos em contato com o mundo 

(re)encantado, animado, manifestado através de epidsódios “sem importância”. 
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Apenas com essas considerações acerca da imagem – do seu caminho da 

produção técnica, passando pela plataforma midiática, chegando ao seu potencial 

enquanto artefato de cultura visual – pude compreender o significado, para esta 

pesquisa, de entrar em uma escola munida de imagens de um jornal local e propor 

diálogos sobre experiências de cotidiano escolar a partir das referências culturais 

carregas nestas imagens. Mas não teria sido suficiente expandir minha 

compreesnão do fenômeno das imagens na contemporaneidade se não expandisse 

também a compreensão de quem é o sujeito contemporâneo que está em relação 

com essas imagens: 

O público-alvo da cultura das mídias – o indivíduio da modernidade -
constrói sua identidade na relação que estabelece com seu próximo, 
um indivíduo que tem o gosto pelo jogo e divertimento, dotado de 
uma razão perceptiva e de inteligência, hábil com a compreensão 
dos símbolos. Todavia, é um indivíduo variado, heterogêneo, 
segmentado em seus respectivos imaginários, por passar por uma 
série de experiências e condições de vida diferenciada (SETTON, p. 
57-58).  

 

Sobre entrar na escola e navegar suas águas – o cotidiano escolar 
 

Diante da iminência de entrar em um colégio estadual e pedir licença para 

estar lá e talvéz e às vezes atuar entre eles me vi desafiada por uma série de 

preconceitos acerca do que é a escola pública e quem são os sujeitos que a 

habitam. De todos os preconeceitos que se pode ter acho que os meus eram de 

natureza mais nociça, pois eram palpites que diziam sobre as dificuldades e 

necessidades das escolas públicas e seus personagens. Talvez por ter tido uma 

breve experiência de estágio em colégio estadual sem jamais antes ter-me 

posicionado de forma investigativa, me permiti sonhar ainda, como fazia nos anos 

iniciais do curso de Ciências Sociais, quando pensava que poderia mudar o mundo 

com o meu trabalho, quem sabe imaginar que meu breve contato com aqueles 

alunos pudesse desviar suas trajetórias e vivências, ressignificando partes de seus 

cotidianos escolares. Será? Talvéz. Mas os primeiros passos dentro do pátio da 

escola não foram de superação de expectativas, mas de entrega ao imprevisível. 
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Senti que adentrava um território de poucas concessões. O primeiro momento 

desta investigação, então, foi a (re)elaboração de um olhar investigativo que, por sua 

vez, conformou em um fazer investigativo.  

No início da disciplina de metodologia do programa de pós-graduação a 

professora alertou a turma de que não escolhemos a abordagem metodológica de 

nossos trabalhos, mas que esta nos escolhe na medida em que buscamos 

compreender o que se passa na pesquisa. Refletindo sobre os motivos que me 

levaram a observar nesta escola, acho que uma comparação à lição da professora é 

bastante pertinente.  

Minha maior preocupação no início era não desinterrar os fanstasmas das 

minhas memórias escolares, sob o risco de contaminar, com isso, um território fértil 

de outras experiências e histórias. Queria ouvir e experimentar novos olhares e 

novas sensações. Sendo assim, tive dificuldades para escolher a escola campo. 

Toda escolha parecia estar indicada por um sentimento, uma suposição ou um 

palpite muito íntimos. A primeira surpresa foi entender que estes valores íntimos não 

podem ser negados ou abafados. Decidi, então, apostar em qualquer escola, pois 

todas elas me trariam dados com os quais eu pudesse refletir e trabalhar. Tentei, 

com isso, adiar o momento de deliberar sobre as escolhas mais adequadas à 

investigação.  

O Colégio Estadual Crimeia Oeste (C.E.C.O.) localiza-se na metade do 

caminho entre minha casa e a Faculdade de Artes Visuais. Durante o um ano e meio 

que precedeu meu acesso ao Mestrado em Arte e Cultura Visual passei na porta 

deste colégio cerca de duas vezes por semana – nesta época eu frequentava a 

biblioteca do campus para estudar e atuava como tutora na Licenciatura em Artes 

Visuais modalidade EAD. Em várias ocasiões, por motivos diferentes, me peguei 

reparando nesta escola e no longo muro baixo e branco que a cerca. Em algumas 

ocasiões eu pensava: “quando começar a pesquisar preciso escolher uma escola”.  

A escolha da escola foi o iníco do trabalho que aqui é contado. O motivo pelo 

qual escolhi pesquisar nesta escola – motivo este que foi indecifrável para mim 

durante um ano – deu contorno e ritmo para a trajetória que era inicada. O C.E.C.O., 

antes de ser uma escolha, foi um evento que imprimiu uma imagem no meu 
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cotidiano, e neste cotidiano eu traçava uma porta para uma pesquisa com escola. 

Neste sentido, o C.E.C.O. foi minha primeira experiência consciente da teia cotidiana 

que aproxima, cria compartilhamentos, desvia trajetórias, entim, através da qual eu 

poderia estar em qualquer lugar – mas fui à porta desta escola e de nenhuma outra.  

A sensação que me tomou após constatar que o que parecia uma escolha ao 

acaso, ou por conveniência, foi resultado de um encontro, que por sua vez resultou 

de uma rede de acontecimentos que envolveram a decisão de trabalhar nesta escola 

em uma unidade de sentidos e significados, pode ser observada, de forma 

metodologicamente interessada, através da ideia de deriva estrutural de Maturana 

(ESTEBAN, 2003): “(...) estar à deriva não significa poder ir em qualquer direção, 

mas seguir a direção possível no âmbito das interações efetivamente realizadas” 

(ESTEBAN, 2003, p. 203). 

Foi assim que o “Criméia Oeste” (tal como é comumente conhecido entre os 

sujeitos com os quais convivi durante o trabalho de capmo) passou a fazer parte do 

meu cotidiano e eu, a partir de então na condição de pesquisadora, passei a fazer 

parte do cotidiano do C.E.C.O., mesmo que por apenas alguns meses e entre 

poucas pessoas. Mas a ideia de deriva estrutural é um pouco mais complexa e não 

diz apenas sobre uma “casualidade mais ou menos direcionada” (e este é apenas 

um apelido feio que utilizei por um tempo quando tentava entender o que era esta 

deriva) que nos fornecem direções possíveis “no âmbito das interações efetivamente 

realizadas”. Antes de voltar à deriva, gostaria de recordar que há poucos parágrafos 

pontuei que a experiência que envolve a escolha da escola foi o início da 

investigação que aqui é relatada e discutida. Ou seja, a ideia de deriva estrutral não 

foi apenas uma ideia que sustentou uma escolha, mas se configurou, ao longo do 

trabalho de campo, como um mote metodológico sobre o qual equilibrei as escolhas 

que reorientaram constantemente as trajetórias do fazer investigativo dentro do 

campo, bem como a direção da narrativa que veio sendo construída. Por fim, 

demarca uma experiência que revelou uma pesquisa e uma pesquisadora. 

Sendo assim, gostaria de retormar o trecho citado acima e expô-lo por 

completo para contemplá-lo em seguida. 

(...) estar à deriva não significa poder ir em qualquer direção, mas 
seguir a direção possível no âmbito das interações efetivamente 
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realizadas, dependendo da história de interações recorrentes que vai 
sendo constituída pelas coordenações consensuais de conduta  que 
se estabelecem quando os sujeitos interagem. (...). Há uma interação 
inicial movida pela emoção que gera mudanças estruturais que criam 
a possibilidade de outra interação, estabelecendo um movimento 
direcionado pelo processo interativo, do qual também participam as 
circunstâncias. Destaca-se, neste conceito, o papel determinante do 
encontro com o outro.  

E foi dessa forma que naveguei pelas águas do C.E.C.O. durante dois anos, 

sendo levada pela deriva dos acontecimentos cotidianos. Inicialmente houve o 

contato com a diretora, que me levou ao contato com algumas turmas de alunos, 

que então meo apresentaram professores e o grupo de alunos que com os quais 

trabalhei neste período. E esta dissertação, em muitos momentos, só consegue ser 

sustentada em sua teia argumentativa porque concede grande valor ao relato de 

histórias que foram compartilhadas no campo. 

O tom de deriva esteve em cada novo contato e em cada decisão tomada 

nestes dois anos. A estratégia inicial era de frequentar a escola e realizar 

observações e anotações de forma “compulsória” e “obsessiva” (assim brincávamos 

eu e minha orientadora). E enquanto estava lá sentada, observando, ouvindo e em 

alguns momentos participando, coisas aconteciam. Coisas que eu registrava no 

diário de campo, coisas que causavam sensações em mim. Coisas que eu ignorava 

deliberadamente. Eu procurava algo e não a estava encontrando. 

Um evento, quase um ano após o início das atividades em campo, fez que 

com que abrisse mão do apelido inadequado que utilizei para me referir à ideia de 

deriva estrutural e, enfim, comprender está dinânima em situações tão reais quanto 

àquelas em que eu estava envolvida. Este evento foi a porta de entrada dos dados 

na pesquisa. Tudo que vinha sendo acumulado e descrito tomou a forma das 

interações realizadas até então. 

O referido evento foi a primeira tentativa de realização do grupo focal na qual 

uma aluna da turma de colaboradores insistiu em fazer piadas ao longo de todo o 

encontro. E como tentei me ater a uma série de questões pré-selecionadas que 

gostaria de contemplar durante o grupo focal, não utilizei o retorno das alunas como 

ganhco para outras possíveis discussões. Tomei o grupo focal como falho e o 

desconsiderei enquanto tal. Na reunião de orientação que se seguiu ao grupo focal 
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minha orientadora questionou-me do por que não ter dialogado com as situações de 

humor que foram apresentadas e, mais do que isso, tê-las despistado ao longo do 

diálogo. Boa pergunta! A reflexão na qual me embrenhei após este evento resultou 

na forma como hoje apresento a travessia do trabalho de campo. 

Este evento provocou-me um insight onde uma rede foi revelada. Uma teia 

que vinha sendo tecida em meu repertório dia após dia no contato e no 

compartilhamento cotidiano com aqueles sujeitos. Eu vinha experimentando novos 

olhares sobre o cotidiano escolar: sobre o que era um conflito entre alunos e/ou um 

conflito entre professores e alunos; sobre o que era a hora do recreio; sobre o que 

era a aula de educação física; sobre o que era a utilização de recursos tecnológicos 

dentre da escola, e assim por diante.  

Só a paritr deste momento o anseio por experimentar outros olhares e 

(re)contar o cotidiano escolar começou a ter um sentido no contexto da pesquisa que 

vinha realizadno. Ao pesquisar na/com/sobre a escola devemos almejar transformar 

nossos olhares e dizeres sobre ela em posturas minimamente respeitadoras, ou 

seja, em posturas que considerem a diversidade, a dinâmica e a singularidade que 

caracteriza cada pessoa, fazeres, espaços e tempos daquele lugar. Foi assim que 

adentrei muros e portões, encontrei diretores, coordenadores, alunos, professores, 

pais e mães, filhos e filhas, viúvas, solteiros, jovens, idosos... Conheci pouco de 

alguns, quase nada de outros. Conheci versões de uns e outros que só vivendo alí 

conheceria: o porteiro, que nos fins de semana se entrega ao forró, dança porque 

gosta e sabe fazer isso muito bem; a secretária que complementa a renda da família 

vendendo produtos de beleza; a filha da merendeira que estuda na sala ao lado da 

cozinha e, enquanto um aluno dorme na sala de aula porque trabalha como DJ 

durante a noite, uma colega lê livros de fantasia medieval, desligada dos 

acontecimentos da sala.  

Pedi licença para entrar, para estar, para conviver na escola. Criar e reforçar 

empatia e confiança tornou-se uma tarefa diária, contínua. Atentar para a 

diversidade, a dinâmica e a singularidade das pessoas e dos fatos é uma ideia que 

comparilho com Alves e Garcia (2000). As autoras nos contam sobre o caso de uma 

professora participante de uma de suas pesquisas que revela bem estes aspectos 

do cotidiano escolar e seus sujeitos:  
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Patrícia participa de uma multiplicidade de redes e é nestas redes 
que vai se formando e influindo para que tantas pessoas de cujo 
processo ela nem se dá conta também se formem. Nada da vida de 
Patrícia a faz uma pessoa “especial” embora tudo da vida de Patrícia 
a faça “única”. Uma moça “comum” como tantas outras, embora 
“particular” por ter uma história de vida cujo conjunto de 
componentes é diferente de qualquer pessoa. (p. 9-10). 

 Assim, as autoras agregam outra riqueza ao fato de que somos, como todos, 

únicos. Elas acrescentam que não temos domínio sobre o quanto afetamos e o 

quanto somos afetados ao atravessarmos as diferentes malhas cotidianas às quais 

nos integramos, mesmo que às vezes momentaneamente. Por isso, neste trabalho, 

adotei uma postura de nada esperar ou desejar, além de minha própria 

transformação enquanto sujeito – consequência de ser afetada pela complexa teia 

que compõe cotidianos escolares – e enquanto pesquisadora, tornando-me, assim, 

mais atenta e sensível a experiência de fazer pesquisa. Apesar de manter 

expectativa em torno de caminhos a serem traçados e de lugares para onde 

seremos levados, é necessário acolher o risco de que tais expectativas possam 

tolher a multiplicidade de narrativas possíveis acerca da escola, disfarçando e 

minimizando sua complexidade. Acredito, além disso, que precisamos confiar na 

surpresa e no improviso. 

Os primeiros movimentos no trabalho de campo (estar com os alunos, 

presenciar situações de conflito e de conciliações e estar sujeita a tantos 

questionamentos) foram fundamentais para (re)delinear os contornos do que 

considerava ser o cotidiano escolar de um colégio estadual de Goiânia. Antes deste 

contato eu carregada uma visualidade profundamente marcada por minhas 

memórias escolares, meu próprio desconforto com valores veiculados pela mídia e, 

o que é mais irônico, olhares marcados incluse pelo jornalismo e a publicidade 

locais. Este novo/outro olhar resultou do exercício de uma lição elementar à 

pesquisa qualitativa de que “os bricoleurs dão muita atenção ao ato de interpretação 

na pesquisa qualitativa, apreciando a distinção entre descrever um fenômeno e 

entende-lo”. (KINCHELOE, 2007, p. 102).  

Buscando reunir essas vivências e experiências numa unidade significativa 

que fornecesse precedentes para aprofundar seus sentidos e significados para os 

sujeitos desta pesquisa, proponho uma relfexão – introdutóriá - a partir do conceito 
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de currículo oculto (SILVA, 2007). O autor apresenta os elementos constituíntes 

desse currículo, destacando as noções de comportamento e valores morais, que não 

são explicitados no conteúdo das disciplinas e no programa das atividades 

escolares. Entretanto, estas noções têm sua via de troca e transmissão no âmbito 

das relações interpessoais entre os diversos sujeitos de uma escola, tais como 

alunos, professores, coordenadoras, merendeiras, etc. Silva argumenta que um 

momento de atenta lucidez pode nos revelar ensinamentos que estão sendo 

realizados no espaço das relações interescolares, conhecimentos estes dos quais 

não houve nenhuma antecipação intencional. Contudo, na medida em que se 

“revela” o currículo oculto ele não mais será oculto.  

A ideia de Silva parece convergir com o argumento de Kincheloe (2007) 

acerca dos discursos dominantes, e com o que devemos, enquanto pesquisadores, 

estar sempre antentos: 

Os bricoleurs observam cuidadosamente enquanto o poder opera 
para privilegiar os dados oriundos de determinados cenários 
acadêmicos ou político-econômicos. A forma insidiosa como esse 
poder opera dá testemunho do axioma de que o poder funciona 
melhor quando não é reconhecido como tal. [...] Certamente 
resistimos a tal processo, mas, muitas vezes, nem cientes estamos 
de que ele opera. Na verdade, ele funciona melhor quando tudo 
parece normal e confortável. (KINCHELOE, p. 21). 

Ou seja, se passamos a reconhecer aspectos do currículo que fogem ao 

domínio das atividades e conteúdos do planejamento escolar, o currículo não 

apenas deixará de ser oculto como não funcionará tão bem quanto  funcionava 

quando tudo parecia “normal e confortável”, ou, pelo menos, passará a ser 

questionado. Pondo em perspectiva a discussão e levando em consideração o 

momento em que estamos vivendo, Silva conclui: 

Finalmente, numa era neoliberal de afirmação explícita da 
subjetividade e dos valores do captalismo, não existe mais muita 
coisa oculta no currículo. Com a ascenção neoliberal, o currículo 
tornou-se assumidamente capitalista. (SILVA, 2007, p. 81). 

Valendo-nos dos argumentos apresentados por Silva e Kincheloe, propomos 

refletir sobre: o que está oculto no currículo hoje? De certa forma podemos dizer que 

este currículo “assumidamente capitalista” não funciona assim tão bem se refletimos 

sobre os constantes conflitos entre alunos, professores e coordenadores da escola e 
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as inúmeras negociações entre a comunidade escolar e a Secretaria de Educação. 

Embora exposto a exames críticos sobre suas falhas e negligências, tanto por 

pesquisadores quanto por seus próprios sujeitos, ainda assim, este currículo 

continua operando. E se não é o caso de dizer que ele não opera bem, talvéz seja o 

caso de afirmar que ele não é uma questão bem resolvida dentro da escola.  

 Acredito que uma boa questão para suspender e tentar desarmar os 

dispositivos de controle e organização interna da escola – por um breve momento e 

apenas como um exercício de reflexão – é retomar a pergunta anterior fazendo 

apenas uma (não tão) sutil alteração de foco: o que está oculto na escola hoje? 

Enquanto pesquisadora, esta é a questão a partir da qual me mobilizei os objetivos 

da pesquisa que realizei. Acredito que a noção de Kincheloe (2007) sobre 

pesquisador bricoleur auxilia a compreender como meu posicionamento no campo, 

buscando sustentar uma discussão nesse sentido: 

Todas as observações do mundo são moldadas, consciente ou 
inconscientemente, pela teoria social, a qual proporciona o quadro 
que destaca ou oculta o que pode ser observado. [...] Como a teoria 
é um artefato cultural e linguístico, a interpretação do objeto de sua 
observação é inseparável da dinâmica histórica que a moldou. A 
tarefa do bricoleur é atacar essa complexidade, revelando os 
artefatos invisíveis de poder e cultura, e documentando a natureza 
de sua influência em sua própria prática acadêmcia, mas também na 
prática acadêmica em geral. Nesse processo, os bricoleurs atuam a 
partir do conceito de que a teoria não é uma explicação do mundo - 
ela é mais uma explicação de nossa relação com o mundo (p. 16). 

 Mais uma vez são colocados em foco questões de cultura e relações de 

poder, questões estas que já foram apresentadas sob a perscpetiva da 

problematização da mídia, e seu aspecto educativo, e a veiculação e troca de 

valores morais, cognitivos e comportamentais que transmitem. O potencial 

ideológico das mídias é carregado das relações de poder que estão em foco no 

quadro de discussões sobre a escolarização contemporânea. 
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Nem pesquisadora, nem professora, nem aluna – uma Bandida na escola. 
 

Minha entrada na escola e na sala de aula foi marcada principalmente por 

dois aspectos: o primeiro deles, uma confusão acerca do que deveria ser observado, 

como deveria ser observado e por quanto tempo eu deveria permanecer alí – 

questão que foi contemplada nos parágrafos acima; o segundo aspecto foi a 

polêmica em torno do personagem que me foi atribuido naquele quadro. Sempre me 

senti à vontade com a ideia de ser uma pesquisadora entre alunos e professores, 

que faria seu trabalho enquanto ninguém se preocuparia ou se interessaria com 

minha presença naquele lugar. Mas não foi o que aconteceu. Minha presença foi 

como uma gota de tinta que cai num copo d´àgua limpa e translúcida.  

Durante uma tarde de observação, quando eu estava rabiscando algumas 

figuras no diário de campo, uma aluna que ia passando por mim parou, debruçou-se 

em minha direção, olhou o desenho e perguntou se eu estava desenhando para um 

trabalho da faculdade. Respondi que não. Ela insistiu no assunto, perguntando se eu 

dava aulas de desenho. Respondi “não” novamente. Ela isistiu em outras perguntas 

e parecia buscar um motivo para que estivesse desenhando no diário de campo 

durante a aula e eu, sendo o mais sincera possível, disse que desenho porque gosto 

e tenho o hábito de fazer rabiscos em papel enquanto estou pensando. À minha 

explicação ela reagiu de súbito, dizendo: “Aaah, sua bandida!”, e em seguida para o 

grupo de alunas próximo a nós: “Gente, a professora é bandida!”. Fiquei bastante 

surpresa e entusiasmada com o acontecido. Por vezes ouvi alguns alunos da sala se 

referindo uns aos outros dessa maneira e talvez fosse um sentido de pertencimento 

o que me alegrava.  

Poucos dias depois, após relatar o caso entre colegas do PPGACV numa 

situação de grupo de estudo, fui informada de uma personagem do programa Zorra 

Total da Rede Globo de televisão que utiliza a seguinte expressão como jargão: “Ai, 

como eu sou bandida!”. Esta informação me atualizou de algumas possibilidades e 

contextos para a utilização da expressão entre os alunos. Poderia indicar hábitos de 

lazer como, neste caso, assistir televisão aos sábados à noite, ou acompanhar o 

vídeos mais visualidados nos canais de entretenimento da internet, etc. Mas o que 
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me instigava era a utilização da expressão entre os alunos adaptada para 

caracterizar eventos e comportamentos entre eles. Sobre isso eu tinha uma pista.  

Na ocasião em que a aluna me chamou de “bandida” perguntei a ela o que 

significava ser “bandida”. Hoje percebo que o fato de eu desconhecer a personagem 

dona do jargão favoreceu um diálogo que do contrário não poderia ter acontecido. A 

aluna mostrou resistência e um pouco de dificuldade em formular uma resposta - a 

forma como as coisas cotidianas ganham sentidos é da ordem de tamanha 

naturalidade e expontaneidade que às vezes é difícil formular explicações para a 

ocorrência de expressões e comportamentos recorrentes. Embora tenha dito com 

uma expressão incerta no rosto, ela conseguiu ser bastante clara ao formular a 

seguinte explicação: se eu estivesse desenhando para um compromisso de aula ou 

trabalho eu seria uma pessoa que estava desenhando para um compromisso. Mas, 

se eu estivesse desenhando para passar o tempo ou como estratégia pessoal para 

manter a concentração na aula e nos eventos à minha volta, então eu podia ser 

chamada de “bandida”.  

Refletindo sobre este episódio percebi que me forneceu dados que permitiram 

capturar algo sobre a dinâmica interna daquele grupo de alunos, como a existência 

de um sistema de distinção entre, de um lado, comportamentos esperados e 

institucionalizados e, de outro, comportamentos “desviantes”. Mais que isso, ha entre 

os alunos uma tendência de valorizar comportamentos aparentemente negligentes 

como algo que demonstra artimanha ou “estratégias de sobrevivência” em sala de 

aula. Mas será que os sentidos da palavra “bandida” se esgotam nessa reflexão? 

Quais são os canais de troca do sentido da palavra “bandida” para aquele específico 

grupo de alunos? De onde vem esta palavra? Onde, quando e como surgem seus 

sentidos?  

“O que estou fazendo aqui?”. O que no início era uma pergunta angustiada de 

quem não sabia ainda como transitar nos ambientes da escola campo e ainda não 

sabia de que forma a convivência com aqueles sujeitos forneceria estratégias para 

delinear os passos seguintes, constituiu-se num mantra a partir do qual mergulhava 

nas tardes de observação e começava, enfim, a contemplar o ambiente na tentativa 

de me localizar nele. Voltando sempre a esta pergunta, revisava constantemente 

meu comportamento de pesquisadora, imaginando se estava conseguindo 
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transparecer um equilíbrio entre calma e curiosidade que julgava necessário para 

interferir o mínimo possível no “dia após dia” dos alunos. A angústia de imaginar 

quantas coisas estariam acontecendo a meu redor sem que percebesse ou me 

desse conta e o medo e a insegurança por não saber como agir diante das coisas 

que via, sentia e pensava, cederam a esta deriva na qual me deixei levar pelas 

reflexões e possibilidades interpretativas que os eventos à minha volta, aqueles que 

atraíam ou de certa forma eram impostos à minha atenção, guardavam em sua 

complexa e imbricada relação com o cotidiano de cada um.  

Mas uma questão não me abandonava, embora me esforçasse em deixá-la 

em suspenso como algo de que não posso esquecer, mas também não podia deixar 

que atropelasse o delicado processo de incersão de um pesquisador no campo. “O 

que está acontecendo aqui?” Esta é uma preocupação central na análise qualitativa 

e supõe a descrição detalhada de situações observadas/vividas para uma 

compreensão e uma eventual análise do contexto estudado. Conforme termo 

popularizado por Geertz (MASON apud FLICK, 2009), deve-se fornecer uma 

descrição “densa” que demonstre a riqueza do que está acontecendo e que enfatize 

a forma como os episódios envolvem as intenções e estratégias dos sujeitos 

envolvidos. A partir dessa descrição “densa”, pode-se dar um passo adiante e 

“oferecer uma explicação para o que está acontecendo”. (FLICK, 2009, p. 19). 
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Capítulo III 

DESCRIÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO E APRESENTAÇÃO DOS 
DADOS 

 

Minha memória sempre guardou a impressão de que, nas plataformas 

midiáticas, por um lado ganhavam proeminência os aspectos positivos ou desejáveis 

da vida escolar: o que a educação pode fazer pelas pessoas e pela sociedade em 

geral e as reformas e projetos necessários à efetiva melhora dos resultados do 

processo de escolarização. Estes temas privilegiam vantagens de determinada 

gestão política do ensino público, do investimento em qualidade e formação 

continuada de professores, de recursos para equipamentos e infraestrutura, da 

relação professor/aluno e dos benefícios de regras e organização claras para o 

funcionamento do ensino. 

Por outro lado, também guardei na memória, em relação à escola, um olhar 

negativo, pessimista, regulador, opressor. Aquele olhar enfastiado de denúncia que 

elege professores como incapazes e necessitados de urgentemente melhorar e 

ampliar sua formação. Ao lado destes professores, alunos cada vez mais próximos e 

achegados da delinquência, marcados para o crime ou para o desemprego, 

começam a preocupar o estado, as instituições e o planejamento público da 

educação. Para um bom exemplo, de acordo com uma pesquisa recente da 

UNESCO (2012),  

chamadas de "patotas" por uns e "organizações juvenis" por outros, 
as gangues estão cada vez mais presentes no cotidiano das escolas 
públicas, na maioria das vezes associadas à violência. Estão tão 
presentes que 20,4% dos alunos da rede pública de cinco capitais 
brasileiras dizem haver gangues nos locais onde estudam, sendo 
que 94,2% deles enxergam ligação com a violência na escola. 
(CONSTANTINO, Luciana. Gangue assusta escola, diz pesquisa. 
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA, Folha de São Paulo, Cotidiani. 2005, 
terça-feira, 13 de abril, p. 1). 

 

Estes olhares sobre professores e alunos pressionam por resultados, por 

índices de aprovação, por eficiência. Não têm sido poucas as críticas em relação à 
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pressão pela produtividade – no caso dos professores, geralmente entendida como 

publicação, formação continuada e constância do bom desempenho em atividades 

em classe - e pela precoce aprovação em vestibulares – que, no caso de alunos, 

leva-os a frequentar a escola aos fins de semanas e feriados e às vezes até mesmo 

realizarem jornada dupla em colégio estadual e cursinho particular para aumentar as 

chances de ingresso na universidade. Consequência disso talvez seja a parca 

mobilização em torno de questões da escola, menos reivindicação por direitos 

básicos e distanciamento de demandas fundamentais ao exercício digno da vida 

profissional docente. Paralelamente, fui acumulando na minha memória um 

distanciamento da escola como lugar de experiência que ensina, cria 

compartilhamentos, projeta.  

Foi considerando essa imprevisibilidade das circunstâncias cotidianas e 

pensando nessa relação especialmente conflituosa entre narrativas da mídia sobre a 

escola e o cotidiano escolar vivido por seus sujeitos, que elaborei a proposta de 

levar imagens de jornal, extraídas de uma publicação local, para alunos de um 

colégio estadual de Goiânia. Com isso, me propunha a criar espaços onde os alunos 

pudessem interagir com essas imagens, construindo e expressando suas próprias 

narrativas sobre o cotidiano escolar e sobre a experiência de escolarização. Para 

tanto tive que pensar numa sequências de atividades de campo que contemplassem 

estas inquietações. 

Para iniciar os trabalhos elaborei um roteiro de atividades que consistiu eum: 

visitas ao colégio por tempo indeterminado com a finalidade de fazer anotações em 

diário de campo e me inserir em diferentes ambientes e contextos; investigação das 

publicações do caderno especial DM Educação (publicação mensal do jornal Diário 

da Manhã) visando traçar um panorama dos temas mais abordados, procurar por 

abordagens e temas mais recorrentes e estudar possibilidade de sua apropriação 

em atividades de campo; realização de grupo focal com grupo de alunos e alunas da 

escola campo; e eventuais entrevistas particulares quando julgasse necessário.   

Quando este roteiro foi pensando ainda não estava claro para mim como a 

mídia impressa e o cotidiano dos alunos no colégio se conectariam, mas segui com 

o cronograma, mantendo-o aberto a reformulações conforme necessárias. 
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O DM Educação 
 

A entrada do DM Educação na pesquisa se tornou uma abordagem tão 

significativa para o encaminhamento das etapas que viriam a seguir no trabalho de 

campo que, naquele momento, decidi ir à busca de uma entrevista com jornalista ou 

funcionário do jornal diretamente ligado à editoração do caderno. Escolhi trabalhar 

com o conteúdo do DM Educação porque, preliminarmente, identifiquei a publicação 

como um material que se dedica especialmente a uma seleção dos temas 

considerados mais relevantes e atuais da educação, com a intenção de informar e 

orientar a comunidade escolar e a população em geral. O material selecionado para 

a pesquisa compreende os números veiculados de janeiro de 2010 a junho de 2011.  

O colaborador, a quem chamarei de “M”, trabalha no Diário da Manhã desde 

dezembro de 2007, quando ainda era aluno do curso de Jornalismo. Entrou para 

atuar na editoria de Cidades, uma das sessões do caderno principal, e daí seguiu 

para as demais editorias, tendo trabalhado em todas as frentes editoriais do DM. No 

final de 2009 foi criada a Editoria de Projetos Especiais e, no início de 2010, M foi 

convidado a assumir a direção dessa editoria.  

 A Editoria de Projetos Especiais foi criada com o intuito de elaborar um 

material suplementar que atendesse a determinadas demandas. Estas demandas 

são, em primeiro lugar, comerciais e, em segundo, demandas de utilidade pública. 

Dessa forma surgiram cadernos como o DM Logísitca, DM Gospel, DM Folia, DM 

Saúde, DM Finados, DM Educação, entre outros. Estes cadernos podem surgir a 

partir da proposta de se criar um caderno permanente (Gospel, Educação, Saúde, 

etc.) ou como projeto sazonal (Folia, Finados, etc.). O fator determinante para a 

permanência do suplemente é a demanda comercial. Portanto, se não há contratos 

com anunciantes o caderno é interrompido. Desde sua criação o DM Educação é o 

único caderno especial que não deixou de ser veiculado. 

 A equipe da Editoria de Projetos Especiais é bastante reduzida. É composta 

por um editor, um diagramador, um revisor e quatro repórteres, sendo que M atua 

como editor e repórter. Por causa disso, eles não podem contar com um fotógrafo 
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que trabalhe exclusivamente para eles. Neste caso o editor deve encaminhar as 

pautas fotográficas para os fotógrafos do departamento de redação para que o DM 

Educação possa acrescentar imagens a seus textos. Nestas pautas são informados 

o local, a hora, quem fotografar, dicas de fotos que ficariam interessantes e até 

mesmo um resumo da matéria para o fotógrafo se orientar. É comum a realização de 

entrevistas e pesquisas por telefone, ficando a cargo do fotógrafo da redação a ida 

ao local de trabalho ou residência dos colaboradores das matérias para fazer uma 

foto para o jornal. 

 Sobre a elaboração das pautas de publicação do caderno, M disse que são 

três os fatores que a determina: a consultoria de imprensa, o departamento 

comercial e a demanda social. A consultoria de imprensa é responsável por sugerir, 

e até mesmo indicar, temas para ser abordados que, geralmente, são temas que 

estão em destaque na ocasião, como, por exemplo, casos políticos e policiais de 

repercussão maior ou assuntos que predominam em determinados períodos do ano, 

tais como períodos de vestibular e provões. O departamento comercial é o que 

determina praticamente toda a pauta do jornal, pois, além de enviar para a Editoria 

de Projetos Especiais os materiais de divulgação das empresas contratadas – 

campanhas publicitárias e até mesmo matérias completas -, os repórteres devem, de 

alguma forma, desdobrar o conteúdo das campanhas em matérias jornalísticas.  

A demanda social, de acordo com a fala do colaborador, é compreendida da 

seguinte forma:  

Bom, a demanda social, por exemplo: tragédia de Realengo. É uma 
demanda social a gente discutir a violência dentro da sala de aula. 
Por exemplo, você tem a questão do buylling, você tem a questão da 
merenda escolar, né? Você tem várias outras questões. Você tem a 
educação primária, a educação... Como que está sendo a educação, 
a criança que tá chegando na escola? Então, assim, existe... Essas 
são as demandas sociais que a gente acaba percebendo. A questão 
da inclusão social, que também é uma demanda. [...] Essas são as 
demandas sociais que a gente leva em consideração na hora de 
elaborar as pautas, né, para o DM Educação.   

Como o próprio colaborar diz, a escolha da demanda social acontece na 

medida em que assuntos ganham maior destaque em determinados momentos e 

também se referem ao imaginário social daqueles que são temas recorrentes no 
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cotidiano escolar e que, então, são percebidos enquanto tal. Fica a sensação de que 

o critério para seleção dos temas de demanda social não são muito bem 

especificados, ao contrário do que acontece com a assessoria de imprensa e com o 

departamento comercial. No caso do colaborador, sua fala parece refletir, em certa 

medida, suas próprias opiniões, anseios e receios com o/sobre o cotidiano da 

escola. De qualquer forma, reflete alguns dos elementos, observáveis nas matérias, 

da narrativa sobre a escola que é contada no DM Educação. A demanda social, 

além de demonstrar pouca estruração enquanto elemento de pauta, não é o 

principal eixo de elaboração do caderno.  

Ainda comentando acerca da demanda social abordada nos cadernos 

especiais, M aponta uma tendência em mostrar aquilo de bom que o ensino público 

realiza.  Chama atenção também para o fato de que, apesar das iniciativas surgirem 

em planejamentos de governo, a iniciativa privada também é responsável por 

realizar melhorias desejáveis. Também ressalta que muitas vezes encontram-se 

problemas elementares dentro das próprias instituições privadas de ensino. Isso 

pode ser percebido no depoimento anterior e também na seguinte fala: 

A questão da inclusão social, que também é uma demanda. Existe só 
no setor público? No setor particular não tem problema? Qual que é 
a...? Será que só o setor público é responsável pela questão social, 
pela inserção de pessoas com deficiência física e tudo isso no 
mundo da educação ou as instituições particulares também estão 
seguindo isso? 

O interessante desta fala é que ela não corresponde ao que se vê nas 

matérias do DM Educação. Pelo menos não nos cadernos selecionados para a 

pesquisa. Embora algumas matérias apresentem situações problemáticas em ambas 

as instituições, as características dos problemas são de ordens diversas e raramente 

coincidentes. Também não encontrei matérias que confrontassem escolas públicas e 

particulares dentro de uma mesma discussão. Por outro lado, nem mesmo as 

instituições públicas são tão denunciadas assim. Este aspecto, de limitação da 

abordagem crítica das matérias, está presenta na fala do colaborador:  

Agora, não vou falar pra você que eu tenho liberdade pra chegar aqui 
e fazer uma matéria sobre a escola alí que tá totalmente precária as 
condições, não tem quadra, não tem cadeira, não tem... Então, 
assim, eu me sinto às vezes limitado em poder fazer uma matéria de 
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uma escola estadual, do governo, que seja, da prefeitura, sem ter 
que atropelar ainda interesses editoriais do jornal. Precisa discutir 
muito esse assunto pra conseguir publicar uma matéria contra o 
governo em relação à escola. 

Conversando sobre o processo de elaboração das matérias, M contou que o 

texto jornalístico é, enquanto característica própria do veículo, mais informativo. Para 

isso, a construção do texto gira em torno de dados coletados através de pesquisas 

na internet e outras fontes secundárias. É frequente a realização de entrevistas com 

um profissional que esteja diretamente ligado ao tema da matéria. Algumas vezes, 

dois profissionais são entrevistados com o intuito de expor variadas opiniões sobre 

um mesmo assunto. Isso porque, como foi dito na entrevista, é interessante aos 

repórteres e importante ao jornal, comercialmente, que haja debate entre ideias e 

que, em alguns momentos, seja dado maior destaque a uma ou outra opinião. Isso 

para garantir o máximo de imparcialidade possível ao veículo, segundo argumentos 

do entrevistado. Também pelo fato de que o DM Educação é um suplemento 

direcionado, prioritariamente, a informar e auxiliar o público sobre temas e serviços 

de educação.  

M considera primordial, para a legitimidade da matéria junto ao leitor, a 

presença de personagens. Segundo o colaborador, os personagens aproximam o 

leitor do tema abordado através da possibilidade de identificação entre eles. Todas 

essas estratégias que compõem as características do texto jornalístico são 

direcionadas principalmente para atender a necessidade de aproximar o leitor dos 

anunciantes do caderno. 

Permaneci ansiosa ao longo de um semestre sem conseguir realizar esta 

entrevista. Por um lado cheguei a lamentar a demora em entrevistar um jornalista do 

DM Educação. Mas o atraso se deveu a uma série de desencontros em decorrência 

de compromissos de ambas as partes. Por outro lado, acredito que se tivesse 

realizado a entrevista antes de fazer a seleção das imagens – como eu gostaria que 

fosse -, minha abstração acerca de quais imagens são as mais interessantes para 

estabelecer um recorte acerca da visualidade sobre cotidiano escolar, representada 

no caderno especial, estaria comprometida pelas informações acima apresentadas. 

Hoje tenho consciência de que o exercício de seleção e tentativa de decodificação 

dessas imagens, em paralelo aos temas que emergiam das visitas ao colégio, foi 

 
 



54 
 

indispensável para compreender a multiplicidade e complexidade das narrativas nas 

quais estamos cotidianamente tecendo – e nas quais somos também tecidos. O 

trabalho de classificação dos textos e imagens de catorze cadernos especiais me 

permitiu conhecer melhor o veículo, inferir sobre sua elaboração e direcionamento 

de público, bem como permitiu que criasse meus próprios insights entre os 

conteúdos dos cadernos e o cotidiano da escola campo.  

Como o tema do projeto é educação e o cotidiano escolar de alunos, realizei, 

como primeira estratégia para selecionar textos e imagens do DM Educação, a 

tematização de assuntos afins ao tema central. Esperava, com isso, criar vínculos 

entre as imagens e textos do caderno e acontecimentos do dia-a-dia dos/as 

alunos/as e demais sujeitos da escola para, então, estabelecer diálogo com eles a 

partir da – e sobre a – narrativa do cotidiano escolar. Queria aprofundar na questão: 

Como alunos e alunas do C.E.C.O. criam relações entre visualidades de um caderno 

de notícias sobre educação e seus próprios processos cotidianos de escolarização 

ou seus cotidianos na escola?   

Para chegar à seleção do material abordei questionamentos que surgiram do 

contato da pesquisa/pesquisadora com o campo e colaboradores. Para escolher os 

textos e imagens fizemos uma seleção a partir dos resultados dos dois primeiros 

meses de observação dentro da escola campo, que foi o momento em que havia 

decidio trabalhar com o conteúdo do caderno especial. Inicialmente segui 

orientações para procurar temas coincidentes no diário de observação participante e 

no caderno especial, mesmo que às vezes apresentassem abordagens divergentes 

do mesmo tema. Também levei em consideração temas que eram mais recorrentes 

nesses dois campos.  

Esse exercício de investigação do DM Educação, enquanto já frequentava a 

escola campo, fez emergir aspectos fundamentais da relação que os produtores da 

mídia impressa buscam estabeler com seus públicos atualmente.  Sobre o que M 

caracterizou enquanto demanda social fica evidente uma busca por um denominador 

comum entre a variedade de culturas de classe que caracteríza os sujeitos na 

modernidade. O jornal, enquanto veículo de uma matriz de cultura – a midia 

educação - precisa criar uma nova universalidade humana a partir de elementos 

culturais particulares à socilização moderna. É nessa identificação através das 
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referências da cultura de massa que acontece a comunicação entre as classes, os 

gêneros e as etnias, atravéz da identificação com os valores de consumo.  

Embora acorra uma identificação com um lugar-comum, o meio de 

comunicação entre os diferentes estratos sociais e as diferentes classes, as 

barreiras culturais e econômicas entre as classes não estão abolidas – novas 

divisões entre as culturas serão formadas, novas hierarquias são reconstruídas no 

interior da cultura de massa.  

Situações que ilustram essa condição é a forma com colégios particulares e 

públicos têm encarado a discussão do uso das tecnologias de informação e 

comunicação. Enquanto os colégios particulares estão antevendo o vim dos 

apagadores e dos livros didáticos em função da utilização dos tablets e da internet 

dentro da sala de aula (“Educação na era tencológica – Especialistas destacam que 

não se pode pensar o ensino sem utilizar o mundo digital”, Alzenar Abreu, DM 

Educação, julho, 2011, p. 10-11), a novidades para os alunos de escolas públicas e 

o projeto Um Computador por Aluno (UCA). Enquanto nos colégios particulares 

discute-se a adaptação dos alunos aos instrumentos modernos de suporte ao 

aprendizado e os problemas que podem decorrer desta nova geração... 

De acordo com Rangel [especialista em Tecnologia da Informação e 
pós-graduando em Análise de Sistemas, colaborador da entrevista], 
a melhor questão ainda é saber se vale a pena utilizar essa 
ferramenta [tablets], já que, por outro lado, o aluno terá à mão, em 
sala de aula, um ambiente permissivo para acessar livremente outros 
conteúdos, como o Google, por exemplo, ou outro, e acabar 
desviando o foco da aula e a intenção didática. (“Educação na era 
tencológica – Especialistas destacam que não se pode pensar o 
ensino sem utilizar o mundo digital”, Alzenar Abreu, DM Educação, 
julho, 2011, p. 10-11). 

... a realidade nos colégios particulares ainda é de acesso restrito a computadores. 

Essa restrição estende-se à vida particular dos alunos, pois geralmente pertencem a 

famílias de baixa renda. Entretanto, como é no caso dos colaboradores da pesquisa, 

esses jovens elaboram estratégias para acompanharem a nova configuração cultural 

que as novas tecnologias de informação e comunicação oferecem. Do grupo 

entrevistado, apenas uma aluna tem computador em casa e ela cede a máquina 

para as colegas mais próximas realizarem pesquisas e trabalhos escolares. Em 
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outro caso o aluno trabalha meio período em um Lan House, o que facilita seu 

acesso a redes sociais. Infelizmente, o UCA, projeto piloto realizado pelo Ministério 

da Educação em parceria com estados e municípios, não contemplou todas os 

colégios públicos, como é o caso do Colégio Estadual Criméia Oeste. Esta situação 

gerou desconforto entre alunos diretores e coordenadores. O diálogo entre as 

secretarias municipais e a escola, intermediado por estes sujeitos, levou a 

colaboradora – dona de um computador – a expressar sua insatisfação com a 

promessa não cumprida. Durante o grupo focal ela disse que o coordenador não 

devia comunicar que a escola ofertaria um computador por aluno já que não é 

verdade. A matéria sobre o UCA data de outubro de 2010 e o depoimento da aluna é 

de novembro de 2012 (“Governo finaliza programa um computador por aluno – 

Foram distribuídas mil máquinas em 300 escolas e todo o país. Em seis delas, em 

100% das salas”. (DM Educação, outubro, 2010, p. 10). 

É a mídia que faz o público ou o público que faz a mídia? Na verdade o 

problema está no diálogo entre o sistema de produção das mensagens e as 

necessidades culturais dos consumidores. Nesse sentido, a cultura de massa 

conversa com a audiência. A cultura das mídias tende, portanto, a atender as 

demandas de seu público em um contexto social específico ainda que o faça 

segundo um modelo estabelecido e criado por ela própria. (SETTON, p. 58-59). É 

por causa dessa comunicação que, embora o jornal, enquanto mídia e as 

caraterística que dessa condição decorrem, oferece um lugar-comum sob valores de 

consumo, transparece relações de poder desiguais e hierarquizadas. 

O que os alunos contam a partir das imagens – atividade pedagógica e grupos 
focais 
 

Tive a expectativa de que a atividade com imagens seria central ao trabalho 

de campo. Esta atividade consistiu em levar para os alunos uma série de imagens 

extraídas do DM Educação. Estas imagens foram escolhidas após realizar 

observações no colégio durante um semestre. A partir de episódios observados na 

escola, procurei por imagens que, de acordo com meu olhar, eram ilustrativas de 

situações cotidianas características daquela escola. Reuni um grupo de seis 

imagens que contavam, então, uma história de um dia naquela escola. Entendo que 

a abstração sobre como é a rotina desses alunos também pode ser unilaterial. Tentei 
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minimizar este efeito sob a escolha das imagens utilizando a referência do que foi 

observado durante os primeiros meses de visita ao colégio. As imagens escolhidas 

foram estas: 

 

Imagem 1: Caderno DM Educação, Jornal Diário da Manhã. Janeiro, 2011, p. 12 

 

Imagem 2: Caderno DM Educação, Jornal Diário da Manhã. Junho, 2010, p. 08 
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Imagem 3: Caderno DM Educação, Jornal Diário da Manhã. Fevereiro de 2011, p. 10 
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Imagem 4: Caderno DM Educação, Jornal Diário da Manhã. Fevereiro, 2010, p. 11 

 

 

Imagem 5: Caderno DM Educação, Jornal Diário da Manhã. Março, 2011, p. 04 
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Imagem 6: Caderno DM Educação, Jornal Diário da Manhã. Junha, 2010, p. 11 

 

A partir desta sequência de imagens realizei, então, a atividade com a 

proposta de que os alunos e alunas escrevessem sobre seu cotidiano escolar a 

partir do que a imagem sugeria. Minha intenção era colocar em evidência as 

visualidades dos alunos sobre as imagens do cotidiano escolar que são publicadas 

no caderno especial. Em seguida, realizaria um grupo focal onde debateriamos o 

que foi dito sobre as imagens.  

Banks (2009) apresenta o que ele considera dois bons motivos para a 

utilização de imagens em pesquisa qualitativa. Acredito que ambos estejam, em 

alguma medida, contemplados na utilização que fiz destas imagens. Primeiro o autor 

afima que, já que imagens são onipresentes na sociedade, a representação social 

de dado fenômeno da sociedade que podem oferecer enriquecem a análise que 

propomos sobre determinados assuntos, além de que ele atribui às imagens um 

grande peso sensorial na atualidade. Outra boa razão, e esta é inclusive uma grande 

sustentação para as imagens neste trabalho, é que a abordagem das imagens, 

mesmo que como uma estratégia para gerar outros dados, pode revelar 

conhecimentos sociológicos inacessíveis em outras plataformas (p. 17-18). 

 
 



61 
 

Para cada imagem, surgiram temas diversos: (Imagem 01) o homem de colete 

remete à vistoria e regularização das vans escolares e alerta para o fato que vãns 

irrgulares são um risco à vida dos alunos; alunos do colégio utilizam este meio para 

ir à aula, principalmente os alunos que frequentam o período integral; (Imagem 02) a 

jovem entre livros está estudando para passar numa universidade – 

preferencialmente federal – e para isso ela tem que estudar muito; a aluna não tem 

internet, então ela deve fazer suas pesquisas em livros, o que, na concepção de um 

colaborador, é mais difícil e prejudica a qualidade do trabalho; a aluna, ao estudar, 

está lendo, e ler é bom porque nos leva a aprender coisas novas que podem, 

inclusive, mudar nossa forma de agir no mundo e, principalmente, nos ajudar a 

conquistar um bom emprego; uma boa leitura deve ser uma leitura de “efeito”, ou 

seja, devemos faze-la com atenção e refletindo sobre o que estamos lendo; nem 

sempre ha tempo para ler materiais que não sejam do currículo escolar, então uma 

alternativa é ler durante as aulas menos interessante ou durante o intervalo das 

aulas e recreio; (Imagem 04) As alunas dançando com a professora representam 

uma manifestação cultural do grupo e, como é uma criação conjunta, pode ser 

realizada em qualquer escola; a dança é uma atividade favorecida pelo currículo de 

período integral e permite a aproximação expontânea e harmoniosa entre 

professores e alunos; a dança na escola demonstra que o aprendizado pode ser 

divertido e, segundo a colaboradora, isso é desejável e importante principalmente 

porque a aprendizagem deve ser divertida e favorece o “desenvolvimento 

psicosocial”; (Imagem 06) a imagem dos alunos sentados na sala de aula ao lado de 

uma professora leva alguns colaboradores a retomarem suas rotinas diárias e as 

demais atividades que a contemplam, sendo que o estudo é a atividade central; os 

alunos estudam e os colaboradores se identificam com essa imagem, pois é a rotina 

de todos eles; estudar é importante para alcançar um futuro melhor e para 

transformar o mundo num lugar melhor, eliminando os problemas econômicos e 

sociais; alguns colaboradores ressaltam que nem sempre a realidade é como está 

representada nessa imagem, que existem alunos bagunceiros e desisnteressados, 

mas na maior parde das vezes são boas pessoas, mas muitos elogios foram feitos à 

escola e aos professoes e coordenadores responsáveis pela qualidade do ensino e 

das atividades desenlvidas; a maior recorrência nos elogios é para o período 

integral. 
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 A Imagem 03 ganha destaque na atividade pedagógica e por isso está sendo 

comentada à parte da sequência que elaborei como “um dia na vida dos alunos do 

Criméia Oeste”, pois houve um “acidente” envolvendo ela com a primeira turma em 

que realizei o exercício, o 9º ano B. Na imagem ha uma legenda que esqueci de 

rasurar. A legenda dizia: “R.P.M.2, 17, reprovada por três vezes. Um dos motivos foi 

as faltas frequentes: “Eu desperdicei. São três anos de atraso. Já deveria estar na 

faculdade”, afirma”. Com a legenda em evidência, os alunos fizeram suas anotações 

dialogando com as informações fornecidas e começaram a questinoar os motivos 

que a aluna teria para faltar tanto a ponto de ser reprovada. Disseram que “coisa 

boa não era” e que provavelmente ela faltava aula para namorar. Outra aluna disse 

que a garota da foto tem cara de que não ia muito à escola. Quanto aos alunos do 

9ºA, onde a legenda já estava rasurada, houve uma colaboradora que se indentificou 

com a imagem, contando que, assim como esta, ela também estuda e utiliza 

diversos métodos, como a internet. Surgiu também a presença da internet como vilã 

dos estudos, atraso de vida e ameaça aos livros. Entretando, com a legenda 

rasurada, em nenhum momento, entre os alunos do 9º ano A, surgiu a questão da 

reprovação por falta. 

O que foi considerado um acidente na ocasião, hoje considero uma 

oportunidade de trazer à luz a dimensão das relações que os alunos estabelcem 

com a narrativa elaborada pela mídia impressa. Num primeiro momento do 

planejamento do trabalho de campo, considerei levar os textos das imagens para os 

alunos. Entretanto, concluí que a atividade com textos teria menor adesão dos 

colaboradores e, mais importante, implicaria uma nova variável – o texto da mídia 

impressa, além dos textos produzidos pelos alunos – e um volume de dados difícil 

de manusear. Suspeito também de que os textos pudessem limitar o espectro de 

temas levantados pelos alunos, já que o jornal tem um estatuto de veículo de 

informação muito forte no imaginário coletivo. De qualquer forma, se a abordagem 

do jornal não limita – pois a partir dela é que desenvolvi muitas problematizações 

nesta investigação – ela orienta, e naquele momento eu procurava pelos pontos de 

partida de suas imagens de cotidiano escolar.  

2 Considerando que apresento comentários dos alunos colaboradores sobre a personagem da 
imagem, optei por abreviar seu nome para preservar sua identidade.  
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Entretanto, o incidente com a Imagem 03 ajudou a formular o vínculo que 

estava procurando entre a o cotidiano escolar destes alunos e a utilização das 

imagens da mídia impressa neste trabalho. Após essa atividade passei a refletir e 

considerar que talvez o mais importante para a pesquisa não é quais temas os 

alunos associam a essas imagens do cotidiano escolar e que histórias contam para 

narrar suas próprias experiências com o cotidiano de escolarização, e sim como 

elaboram esses vínculos e narrativas e de que forma e em que medida elas 

compõem o cotidiano do grupo de colaboradores, e porque, embora esses temas e 

trechos de narrativas permanecem como territórios sobre as quais surgem os 

vínculos da pesquisa com o cotidiano dos alunos. 

Mas, como disse no início do capítulo, a ideia da atividade com imagens 

surgiu como centro do trabalho de campo e logo foi deslocada para a posição de 

fonte de dados primários com os quais eu elaboraria roteiros para grupos focais. O 

plano passou então a ser: utilizar estes temas e breves relatos contados pelos 

alunos como roteiro para conduzir o grupo focal - assim explorando ao máximo as 

narrativas que surgissem na atividade.  

O grupo focal, então, passou a ser a atividade na qual depositei as maiores 

expectativas. Acreditei que nessa ocasião os alunos poderiam articular de forma 

mais expontânea e detalhada suas visualidades acerca dos temas e episódios do 

cotidiano escolar que experimentam. Neste momento, quando parto para a 

abordagem de grupos focais, coloco em evidência a necessidade – que já vinha se 

anunciando desde que propus diálogos entre imagens da mídia e narrativas do 

cotdiano escolar – de triangulação de dados. 

Afirmações a respeito da “triangulação” também sçao investigadas, e 
é argumentado que uma combinação de métodos produz dados 
paralelos, que deveriam ser utilizados para esclarecer diferenças em 
foco ou em ênfase, em vez de serem valorizados por sua capacidade 
de corroborar achados produzidos usando vários meios de geração 
de dados. Mais uma vez, a capacidade dos grupos focais de facilitar 
as comparações e proporcionar insights que não seriam fornecidos 
por outros métodos é vista como sua maior contribuição. 
(BARBOUR, 2009, p. 68). 

Seguiram-se, então, duas tentativas de realizar o grupo focal. Na primeira 

tentativa um professor cedeu dois horários de aula por ocasião de uma viagem que 
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faria. Planejei executar a atividade pedagógica no primeiro horário e grupo focal no 

segundo. Neste momento eu tinha consciência que o grupo focal poderia ser 

experimental por não ter tempo sifuciente para aprofundar os diálogos. Mas 

considerei essa etapa experimental interessante e fundamental para sentir os 

ajustes necessários. O grupo focal, realizado no último horário da tarde de uma 

sexta-feira, contou com a mobilizaçõa de apenas parte da turma e apenas por 

poucos minutos. Quando enfim consegui reunir os que permaneceram em sala – 

alguns escolheram aguardar o fim das atividades do dia no pátio da escola – a turma 

foi informada de que estavam liberados das atividades escolares naquele dia. 

Compreendi, então, a importância de realizar o grupo focal num momento à parte 

das rotinas curriculares, onde pudesse protagonizar a condução dos diálogos e onde 

o foco da pesquisa fosse central. 

A segunda tentativa foi pensada neste molde. Propus um encontro 

acompanhado de café da manhã marcado para acontecer na biblioteca da escola 

numa quarta-feira. Era a semana seguinte ao encerramento das atividades do ano 

letivo e a escola continuava sendo bastante frequentada em decorrência de 

recuperações e ensaios de formatura. Apenas quatro alunas compareceram, sendo 

que uma delas sentou-se afastada do grupo e não quis participar diretamente da 

conversa. A sala, apesar de ter sido reservada previamente para a atividade, estava 

ocupada por uma oficina de pintura e por alunos que preparavam a celebração de 

formatura. O grupo focal, então, aconteceu. Com certeza havia expecitativas que 

não foram superadas, não tanto de resultados esperados, mas de condições físicas 

para realizar o encontro.  

O maior obstáculo, contudo, foi o esforço que empreendi em centralizar a 

atenção das alunas em torno das minhas curiosidades. Essa conduta resultou o 

efeito contrário, em que as garotas se intimidavam às minhas chamadas e 

dialogavam muito mais entre si, excluindo-me quase sempre do diálogo. Mas este 

encontro não foi inválido. Pelo contrário, outras pistas surgiram que me forneceram 

mais temas para outras investidas em grupos focais, bem como lições acerca da 

necessidade de investigar outras abordagens para me aproximar do grupo. A 

atenção, a partir de então, estava voltada para facilitar discussões e um “repensar 

envolvido”, efeitos quase instrínsecos a atividades com grupo focal, onde o discurso 
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questionador é mais facilmente provocado, possibilitando insigths a partir de 

consensos momentâneos elaborados pelos próprios colaboradores (BARBOUR, 

2009, p. 69). 

Os seguintes temas surgiram: o humor como socialização ou aprendizado; 

uma das alunas faz piadas o tempo todo e inclusive é chamada pelos colegas e 

professores a fazer imitações de pessoas da escola; em outras situações ela é 

repreendida; o bullying e as causas para que tal prática ocorra; a colaborada explica 

que o motivo de ter sido abordada e entrado numa briga é porque sua colega de 

sala invejava seu desempenho escolar; a briga na escola; colaboradores acreditam 

que os alunos iniciam brigas por motivos efêmeros; a relação entre professores e 

alunos; alunos se identificam com a jornada sobrecarregada dos professores, mas 

estes acreditam que a rotino dos alunos é menos puxada e, portanto, eles não têm 

motivos para se queixar de sono, desânimo ou falta de tempo para cumprir as 

atividades escolares; desânimo com os estudos em geral e o ensino médio em 

particular versus entusiásmo e urgência para entrar na faculdade e trabalhar com o 

que gosta; apenas trabalhar e estudar para suprir necessidade de novos 

conhecimentos para o trabalho; gosto pelo estudo versus desgosto pelo estudo. 

 Munida de uma série de temas para lançar aos alunos, insatisfeita com a 

abordagem das imagens na atividade pedagógica e alertada pelos riscos de forçar 

um protagonismo entre um grupo de jovens, elaborei duas novas propostas de grupo 

focal e voltei à escola para encerrar o trabalho de campo. A primeira atividade 

consistiu numa outra atividade com imanges. Ao invés de pedir que os alunos 

escrevessem sobre o que a imagem parecia representar, pedi que os alunos 

contassem uma história com elas. Eles podiam cortar, colar, e misturar mais de uma 

imagem numa mesma folha de papel. Eles usaram lápis de cor para compor o 

cenário das histórias que construíram, mas foram orientados a evitar relatos escritos. 

No grupo focal seguinte parti dos quadros que eles confeccionaram para iniciar as 

discussões. Cada aluno recebeu uma história – que não era a sua própria – e 

narraram um outra história a partir desta. Com este exercício encerrei as atividades 

do grupo focal e, relacionando as histórias que foram contadas alí com eventos da 

sala de aula, identifiquei as problematizações que poderia arriscar.  
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Breve nota sobre por que realizei entrevistas 
 

 Quando retomo as reflexões sobre a estratégia de usar entrevistas sinto certo 

desconforto. Meus motivos iniciais foram, o que considero, bastante covardes. Por 

sentir-me deslocada dentro da sala de aula, entre os alunos, e também de ter 

entrado na escola com intenções de diagnosticar problemas e sugerir soluções, não 

conquistei um lugar entre os alunos tão rapidamente. É verdade que depois de 

poucos meses eu compunha um grupinho da sala com quem debatia a maior parte 

das ideias que hoje resultaram numa narrativa difusa e complexa. Mas no início, 

mais como estratégia de defesa e sobrevivência do que como ferramenta 

metododológica, busquei conforto nos desabafos de dois professores.  

De fato, por um tempo seus relatos me conferiram a sensação de comunhão: 

sentiamos imobilizados diante de alunos com os quais não conseguiamos dialogar. 

Mas essa sensação durou muito pouco e digo com satisfação que, à medida que eu 

era convocada pelos alunos a assumir meu papel no elenco da sala – através da 

definição de quem eu era lá dentro e o que pretendia realizar alí – as entrevistas 

transcritas ficaram menos imóveis e infertéis.  

É um grande obstáculo para mim comentar a utilização das entrevistas de 

forma estratégica, pois configurou-se mesmo como um escape. Os sentidos que 

passaram a ter depois de uma maior imersão na escola campo – relatos detalhados, 

aprofundados e contextualizados (BARBOUR, 2009, p. 69) – tornou-se possível a 

partir do parálelo de insights que o convívio com as alunas e alunos impôs.  

Enfim, os trânsitos que sugeri entre as entrevistas e o quadro geral dos dados 

do campo não tem razão para comporem esta breve nota, já que são explorados em 

diálogo com episódios e problematizações possíveis no capítulo seguinte. 

Breve nota sobre o diário de campo 
 

Gibbs (2009, p. 45-46) diz que um diário de campo pode ser um documento 

pessoal que relata a trajetória do próprio pesquisador na pesquisa, ou pode ser um 

documento de pesquisa que relaciona ideias, comentários, observações... Enfim, um 

documento de referência para estratégias de campo. Quando iniciei as visitas à 
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escola para realizar observações experimentei uma ansiedade muito grande em 

relação a que tipo de informações registraria em meu caderno. Para aliviar esta 

tensão comecei este exercício seguindo um esquema que este autor oferece. Ele 

aponta uma série de notas que são interessantes ao diário de campo como, por 

exemplo, registrar a hora de chegada e saído do campo, relacionar eventos 

observados com referenciais teóricos, registrar as leituras que está realizando, 

problemas ou dificuldades em relação ao seguimento das atividades de campo, etc.  

Depois de poucos dias me senti mais à vontade em manter um diário de 

campo. O que eu julgava interessante registrar emergia para mim com muita 

naturalidade, mesmo que em alguns momentos tenham ocorrido mudanças de foco 

na observação. Bem, acontece que meu diário de campo passou a ser um 

documento pessoal que relata a trajetória do próprio pesquisador na pesquisa, e (e 

não “ou”) um documento de referência para estratégias de campo. 

A partir de então o diário de campo me acompanhou durante todo o trabalho e 

posso afirmar que aproximadamente metade deste texto vem de minhas anotações. 

Na verdade, a dissertação começou a tomar forma na medida em que expandi 

minhas anotações à mão para parágrafos em arquivos digitais. E quando a 

necessidade de um documento surgiu, bem, comecei a trabalhar com minhas 

anotações. Então, embora exista uma série de recomendações acerca de como 

administrar notas de campo, é possível usufruir da autonomia – desde que haja 

conforto com este tipo de estratégia. Posso dizer que, desde o início da 

investigação, passei a me sentir muito confortável em realizar anotações em campo 

e criar um trânsito dessas notas com os momentos de leitura e estudo. Acho até que 

foi o que tornou este trabalho mais prazeroso. Acredito também que a grande 

utilização de anotações durante meus trabalhos marca o tom deste texto. 

Apenas para compartilhar e elucidar o leitor esclareço que o diário de campo 

consiste em um caderno de anotações feitas à mão, três entrevistas e três grupos 

focais transcritos, um quadro de classificação das matérias do DM Educação 

(elaborado como estratégia para conhecer a estrutura do caderno e de suas 

matérias) e cinquenta páginas de anotações digitais onde arrisquei os primeiros 

insights sobre os fundamentos teórico-metodológicos e das histórias que enfim 

contaria neste momento.  
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Capítulo IV 

DESCONEXÕES E RECONEXÕES – UMA NARRATIVA POSSÍVEL 
SOBRE EXPERIÊNCIAS COM/NO/DO COTIDIANO ESCOLAR 

 

Outro olhar sobre trajetórios “inconvenientes” 
 

No início deste texto, quando apresentei uma possível problematização da 

mídia enquanto mídia educação em relação às experiências com cotidiano escolar 

de jovens de uma escola pública, me referi ao caráter ideológico da mídia e ainda 

afirmei que, para sustentar o problema da pesquisa – a agora as discussões que 

suscitou – eu deveria explorar esta possibilidade: de que a mídia, enquanto matriz 

de cultura, compartilha sentidos, valores e condutas acerca do que é o dia-a-dia de 

uma escola, seus problemas e situações cotidianos, de forma a criar uma narrativa 

linear e unilateral acerca dessas experiências. Neste sentido, qualquer evento ou 

pensamento que não siga o mesmo tom dessas histórias soa como clandestino. 

 Não apenas porque este texto é uma dissertação e, enquanto tal, necessita 

apresentar referências que sustentem este ponto de partida, mas principalmente 

porque gosto de contar histórias, vou contar mais uma – das infinitas que vêm 

brotando na minha cabeça desde o início da pesquisa – para exemplificar a maneira 

como tenho observado esse pontencial ideológico atuando entre os dados utilizados 

neste trabalho. Para isso vou retomar a dinâmica com a qual introduzi a 

apresentação desta investigação no início do texto, que é partindo de uma 

inquietação pessoal que foi reconfigurada a partir do diálogo com os colaboradores 

que, por sua vez, compartilhavam comigo suas versões e seus novos/outros olhares 

sobre temas do cotidiano escolar. 

 Também no início do texto apresentei uma série de inquietações que enfrentei 

durante os anos escolares e uma delas foi sobre o gosto/exigência/necessidade de 

ler. O jornal, para mim, era tanto a “boa leitura” que eu evitava quanto “quem” 

argumentava sobre a importância da leitura na minha vida. E quando entrei no 

Criméia Oeste esta discussão foi despertada por uma aluna que todos os dias 

levava um livro para a escola. Ela abria o livro durante algumas aulas. Outras vezes, 

ao invés de sair para o pátio, passava os minutos do recreio lendo em sua carteria. 
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Esta aluna se recusou a participar do grupo focal sem alegar um motivo, mas ela 

conversava comigo sem embargo quando o gravador estava desligado e também 

participou da atividade pedagógica com fichas. Na ocasião ela escolheu a imagem 

02 e, entre outras coisas, disse o seguinte:  

Eu gosto muito de lêr livros principalemente Bíblia, gosto de 
conhecer coisas novas e fazer meus trabalhos corretamente. Quando 
tenho tempo eu leio os meus livros, mas quando não tenho deixo pra 
lêr dentro da sala de aula na hora do recreio. Ler é muito importante 
porque você vai aprender e quem sabe pratica-las, mas não adianta 
você ler por ler, você tem que ler com efeito e prestar bastante 
atenção no que você está lendo. 

 Na fala desta aluna, e em consonância com o que foi observado e com o que 

conversamos algumas vezes, fica evidente que ela gosta de ler, mas se divide entre 

as atividades de leitura para a escola e para as leituras recreativas, às quais ela 

atribui sentimentos diversos. Entretanto, para toda leitura ela compreende que existe 

uma postura necessária para que a leitura seja efetiva, ou, nas palavras dela, uma 

leitura “com efeito”. Provavelmente esta jovem já experimentou o prazer em alguma 

leitura, por isso, compreende que às vezes apenas passamos os olhos pelas 

palavras e, em outros casos, nos entregamos à leitura.  

 Esse prazer pela leitura que leva as pessoas a experimentarem 

aprendeizagens ao ler é o que, dizem as matérias de jornais, todos os jovens, seus 

pais e seus professores querem. É muito comum, ao defender a leitura, argumentos 

que resvalam tanto em prol dos estudos quanto para o prazer e satisfação pessoal: 

“Mas, além de ser o principal meio de adquirir conhecimento e informação, a leitura 

tem o dom de transportar o leitor para universos paralelos e inalcançávies.” (DM 

Educação, maio de 2006, p. 06).  

 Mas a forma como a leitura, em todo seu potencial educativo e formativo, de 

origem de conhecimento e sabedoria, combustível para o pensamento crítico e para 

o prazer – tudo isso que comumente e cada vez mais é atribuído a discursos de 

defesa à leitura -, é, ou pretende ser, alcançada, revela algumas contradições e 

perversividades. Primeiramente, existe um consenso de que existem leituras que 

“boas” e leituras “não tão boas”. 
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Juliana [Juliana Maria Lara de Arruda, proprietária e diretora 
pedagógica da Escola Infantil Arte Vida] saliente que leituras 
saudáveis são capazes de produzir leitores seletivos diante da 
grande quantidade de informações disponíveis por meio de veículos 
diretamente direcionados a elas, como e-mails, programas de TV, 
notícias e outros. (DM Educação, maio de 2011, p. 06).  

 A ideia de “leituras saudáveis” carrega uma pergunta que pode percorrer 

infinitas direções: o que é uma leitura saudável? Para um bom cristão minha ilustre 

colaboradora é uma garota muito sábia e sortuda por ter indicado a Bíblia como 

leitura favorita. Também para um amante de literaturas ambientadas em tempos 

antigos, pois já ouvi dizer que o teor catequizador da Bíblia é um mero detalhe e 

pode ser ignorado, mas que as histórias que conta contém dramas, aventuras, 

mistérios e romances ricamente elaborados e muito envolventes. Para alguém que 

prefere personagens e dilemas contemporâneos, a Bíblia deve ser uma chatice só. E 

se essa pessoa morar ao lado de uma igreja protestante que tem uma banda góspel 

ela deve desejar o extermínio de todos os seus exemplares. Podemos ir noutra 

direção e comentar as obras escolhidas para os vestibulares nacionais, paralelo às 

publicações contemporâneas de forte apelo a situações e questões atuais. Tenho 

uma irmã adolescente em casa e vejo como ela vem revesando essas leituras para 

conseguir acompanhar as aulas e, ao mesmo tempo, matar a vontade de saber o 

que vai acontecer com os bruxinhos de Harry Potter – Hermione e Rony vão enfim 

ficar juntos? Não que a literatura clássica não consiga trazer questões atemporais. 

Aliás, acredito que este seja um dos motivos que justificam o restage de certos livros 

através das gerações. Mas é muito difícil enfiar isto goela abaixo de jovens que 

estão se dividno entre leituras obrigatórias e os livros que elas gostariam de ler – a 

leitura prazerosa.  

Na mesma atividade a aluna expressa também suas impressões sobre a 

leitura escolar e os estudos. 

Essa imagem relfete uma estudante dentro de uma biblioteca 
fazendo o seu trabalho e lendo livro. Quer nos dizer que precisamos 
lêr livros, e fazer os nossos trabalhos corretamente. Estudar também 
é muito bom, porque você aprende coisas novas que você nunca 
tinha visto ou ouvido falar, e apesar de aprender você tem mais 
chances de ganhar um emprego melhor. 
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 Neste trecho entra em jogo outro aspecto da boa leitura. Não a boa leitura 

que é a prazerosa leitura. Mas a boa leitura que é a leitura desejada para fins de 

aprendizagem dos conteúdos escolares. É a boa leitura para um bom profissional. É 

a boa leitura para um futuro melhor. E é exatamente quando este argumento é 

apresentado que surgem as tais perversidades de que falei.  

Motivar as crianças a ler permite o desenvolvimento do hábito. Para 
a professora Vera [Vera Maria Tietzmann Silva, professora de 
literatura infantil da Faculdade de Letras da Universidade Federal de 
Goiás] ler é mais que isso. “O que dever desenvolvido na criança 
é o vício da leitura e não o hábito, pois o hábito você consegue 
ficar sem, o vício não”, considera a educadora. (DM Educação, 
outubro de 2010, p. 02). 

A diretora pedagógica [Juliana Maria Lara de Arruda] conta que toda 
criança gosta de ler. Isso ela percebeu com o dia-a-dia na sala de 
aula. “Os pequeninos apresentam um verdadeiro fascíno pelos 
livros”, garante Juliana, afirmando ainda que em alguns casos, a 
própria escola estimula o prazer do aluno ler, tornando a leitura 
obrigatória e forçando os estudantes à prática. (DM Educação, 
meio de 2011, p. 06). 

 Os trechos em negrito foram destacados por mim para apontar alguns dos 

recursos que são aplicados com a esperança de formar brilhantes alunos leitores 

sem, contudo, problematizar suas contradições. Não é perverso desejar que uma 

pessoa seja tão depende da leitura – pois os vícios são encarados como problemas, 

entre outras coisas, porque causam dependência – que não são capazes de viver 

sem ela? Como esta pessoa se relaciona com outros lazeres – caminhadas ao ar 

livre, encontros - e outras formas de expressão crítica - cinema, revistas, palestras? 

O segundo trecho quase não necessita comentários. De que forma pode-se o prazer 

pela via da força, da obrigação e da prática repetitiva? Talvez o único êxito possível 

nesse exercício seja a manifestação de um vício mesmo. O prazer não é garantido 

nesta relação. Mas estou colocando essa sentença de forma reflexiva. Não posso 

negar que existam sucessos em experiências deste tipo. Depende muito da forma 

como que cada aluno, e seus repertórios, se relacionam com esse tipo de estímulo. 

Mas a razão de ser dessa reflexão que propus é exatamente o fato de que existem 

histórias de insucesso – pessoas que não apreciam ou até mesmo dizem odiar a 

leitura.  
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 Para não ser injusta devo acrescentar que o jornal com o qual trabalhei 

contempla esse grupo de pessoas que não aprecia a leitura. Mas a forma como o faz 

não problematiza os meios utilizados – a força, a obrigação e o vício -, mas sim o 

sujeito que não aprende a gostar de ler. Ele é apresentado quase como uma 

ausência ou uma ameaça. É algo que não se espera. Para falar a verdade eu 

também aprecio bastante a ideia de que todas as pessoas possam gostar de ler, 

desde e-mails a artigos de blog, desde best-sellers a clássicos da literatura russa. O 

que me preocupa na abordagem que encontrei no DM sobre o surgimento do prazer 

pela leitura nas pessoas é que está atrelado a um único momento de nossas vidas: 

a infância. E não basta ser criança, tem que ter pais e frequentar uma escola. 

Inúmeros educadores afirmam que as crianças devem ser 
incentivadas à leitura desde pequenas, para que no seu processo de 
formação acadêmica não encontrem maiores dificuldades com a 
interpretação e compreensão do conteúdo aplicado em sala de aula. 
(...). Esse hábito deve ser um reflexo do incentivo dos pais, os 
princpais responsáveis pelo envolvimento da criança com as letras. 
(...). Segunda ela [Juliana Maria Lara de Arruda, proprietária e 
diretora da Escola Infantl Arte Vida], é de extrema importância que os 
pais familiarizem os filhos ainda na primeira infância com a leitura, 
seja em forma de histórias contadas ou livros infantis com muitas 
ilustrações. (DM Educação, maio, 2011). 

A educação dos filhos é dever e preocupação de muitos pais. Ocorre 
então o dilema de fazer com que as crianças gostem de ler, e não 
simplesmente façam por obrigação da família ou da escola. Para 
isso, o papel das mães, pais e avós é muito importante, pois, através 
do carinho e do incentivo dessas pessoas, a leitura pode começar a 
ser um hábito na vida desses pequenos leitores. (...). Desenvolver a 
leitura não é só tarefa dos pais. Os laços afetivos colaboram muito, 
mas a escola precisa agir em parceria. (...). “O colégio empresta 
livros aos pais uma vez por semana, dessa forma eles podem ter um 
momento de afeto e leitura com os filhos” [fala de Maria de Lourdes 
Neto, coordenadora da Escola Infantil São José, em Goiânia]. (DM 
Educação, outubro, 2010). 

 A questão do incentivo à leitura revela uma parceria muitas vezes evocada 

em temas de educação escolar: a parceria entre escola e família, que já foi 

apresentada anteriormente. Essa tentativa de conciliar de esforços entre aescola e a 

comunidade formada pelos pais e familiares de seus alunos fica também aparente 

na fala de G, coordenador pedagógico e professor do Colégio Estadual Crimeia 

Oeste, quando ele diz, em entrevista concedida a mim durante o trabalho de campo, 
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que “na minha opinião, quem educada? Pai e mãe. E nós não podemos fugir desse 

papel uma vez que, hoje, nós exercemos, mas nós não podemos deixar isso atingir”. 

A sentença foi colocada de forma confusa, o que é muito comum num diálogo 

expontâneo. Mas a ideia é bastante clara: G acredita que a família tem um papel 

importante na forma como o aluno chega à escola e também em como evoluirá no 

processo de escolarização. Também sente que a escola tem sido sobrecarregada na 

função que exerce e que, apesar de não poder fugir às suas responsabilidades com 

os alunos, deve reclamar a atuação dos pais, familiares e/ou responsáveis. E G tem 

um repertório rico sobre as situações que enfrenta diariamente com a necessidade e 

tentativas de aproximar a família da vida escolar de seus filhos. 

Aaah, nas escolas a gente passa por muito stress, ainda mais hoje 
na dificuldade que nós encontramos, com os alunos. Porque a 
educação começa em casa, e muitas vezes eles não têm esse norte 
pra seguir. E nossas crianças, como você já tem observado, são 
crianças muito carentes. Às vezes elas são arredias, são brutas, 
mas, no momento que você pega, dá um abraço, conversa, elas se 
derretem e aí, às vezes, até acaba expondo a sua vida. Então a 
gente passa a entender e buscar uma melhor forma de lidar com 
essas crianças. (...). Então, assim, às vezes eles têm a família como 
a escola e não em casa. Como já aconteceu às vezes da gente tá 
comemorando, assim, o dia da família, que sempre tem as datas 
comemorativas, e a gente não deixa de falar sobre a família. E 
muitas vezes eles vão pra escrever ou eles vão desenhar, seja a 
forma que eles forem expôr, geralmente eles colocam a família 
sendo os professores, a escola e os próprios coleguinhas de sala. 
(...). Porque às vezes a própria família, ela é um pouco 
desestruturada. E outra, de que você é o meio em que você convive. 
Se você convive com uma família que fala palavrão, então você 
convive com aquilo desde pequeno, desde criança, você vai falar 
palavrão. Nós temos vários problemas. Ainda mais devido ao fato 
financeiro das próprias crianças. 

 E então G, colaborador da escola campo, também acredita que a família – ou 

o meio de onde a criança vem – delimita comportamentos e possibilidades dentro da 

escola, assim como os personagens das matérias do DM contam sobre a 

importância do incentivo à leitura desde a infância, no ceio da família. Mas na 

perspectiva de G, a partir da experiência no Criméia Oeste, ele apresenta as 

dificuldades de aproximar as famílias da escola, bem como as dificuldades que 

enfrentam ao conchecer a realidade de jovens carentes de moradia, carentes de 

alimentação, carentes de lazer, etc.  
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 Foi neste contexto, diante das falas dos personagens das reportagens do DM 

Educação e diante do que G me contou, que me deparei com o caso da 

colaboradora que apresentei nos parágrafos acima. Ela vive com a irmã mais velha, 

que é dona de um salão de beleza situado em frente ao portão da escola. Quando o 

salão está aberto e a aluna não está na escola ela vai para o salão da irmã e 

trabalha como manicure. Carregada sempre consigo um livro entre os materiais 

escolares.  

Esta aluna me fez lembrar de uma experiência recente na minha vida, quando 

li Dom Casmurro pela segunda vez. Na verdade, da primeira vez não terminei de ler 

o livro. Comecei, larguei e terminar de estudar para a prova com as anotações sobre 

a análise literária que meu professor tinha passado.  Há alguns anos, três ou quatro, 

a Rede Globo apresentou uma míni-série chamada “Capitu”, uma adaptação do livro 

de Machado de Assis. Achei aquilo um encanto. Gostei dos atores escolhidos para 

cada personagem, gostei da estética teatral e rústica e gostei, principalmente, da 

música. A música tema da personagem Capitu era uma lindeza sem fim. Claro que 

eu, imediatamente, busquei descobrir de quem era a música. Hoje Beirut toca com 

no meu fone de ouvido, no meu notebook e no som do meu carro. Fiquei tão 

encantada com o unverso da míni-série, mais o universo que eu desdobrava na 

minha cabeça a partir de então, com auxílio da trilha sonora, que inventei de tirar o 

Dom Casmurro da prateleira. E não era a prateleira do meu quarto. Era a prateleira 

do quartinho dos fundos, perto da área de serviço. Estava empoeirado como os 

ventos de agosto aqui em Goiânia. Mas nunca foi tão divertido ler um livro e espirrar 

ao mesmo tempo. Foi a primeira vez que li “com efeito”, aos 25 anos. E todos os 

livros que eu tinha lido antes deste se tornaram lembranças amargas de um tempo 

em que eu empurrava goela abaixo um monte de livros para disfarçar para o mundo 

que eu não gostava de ler. Hoje faço como minha irmã, dez anos mais nova que eu: 

depois de passar o dia inteiro estudando, apesar do sono, visito algumas páginas do 

livro eleito no momento para matar saudade dos personagens.  

 Por mais que seja desejável uma trajetória sem abalos, e recursos são 

aplicados para este fim, por vezes os anos escolares são marcado por experiências 

que reorientam trajetórias e, por isso, um aluno desiste das aulas, por exemplo. Ou, 

de forma controversa, uma aluna busca a leitura como fuga da escola. Muitas vezes 
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alunos não são os mais comportados, não tiram as melhores notas, não são os 

jovens mais felizes – como costumamos esperar que os jovens sejam – nem os mais 

tristes – como às vezes pensamos que são os alunos da escola pública. Nada disso 

é novidade. Mas talvéz possamos nos aproximar da complexidade que envolve a 

cofnormação destes eventos se pararmos de pensar neles em relações de causa e 

efeito. Por exemplo: se não incentivar a leitura na infância, já era; Se não for um bom 

aluno na escola, não será um bom adulto no futuro; e assim por diante.  

 Outro momento da fala de G possibilita essa problematização:  

Olha, às vezes eu não acredito [em dar aula]. Porque eu sou uma 
pessoa que tive muita resistência à estudo, não gostava de estudar. 
E eu fui tomar gosto pelos estudos depois que eu entrei na 
universidade, tando é que eu fiquei mais de uns dez anos sem 
estudar. Quando eu voltei, reiniciei os estudos eu fui por uma 
questão de, tipo assim, de precisão, né? (...).Não por falta de 
incentivo de pai e de mãe, porque sempre incentivaram. La minha 
família a única irmã que não quis mesmo estudar foi minha irmã mais 
velha. Mas eu não dava muita importância. Eu fui uma criança, eu fui 
uma pessoa que... Na época meu pai tinha dinheiro, então a gente 
nunca pensa assim que pode ocorrer o fato de um dia acabar, que 
você sempre vai ter aquilo alí. Então, tem o ditado, que a 
necessidade faz o sapo pular. E a necessidade fez eu dar meus 
pulos, que hoje eu reconheço, né? Passei por muitas dificuldades, 
mas são vitórias que eu nunca reclamei na minha vida, sempre tive 
ajuda, carinho de professores, amigos. Então, as pessoas que estão 
sempre ao meu lado sempre gostaram de mim, sempre me deram 
apoio. E eu acho que isso é mais um motivo pra, né, te levantar, te 
dar aquele salto e fazer você enxergar as coisas boas. E estudar é 
muito bom. Hoje eu falo, eu gosto mesmo. Eu busco. Sempre 
procuro inovar. Tanto é que eu tô terminando o mestrado, mas eu já 
quero fazer uma pós graduação em outra área de inclusão. Ainda 
ano que vem, pretendo começar o curso de pedagogia. 

Toda a tragetória que veio antes do momento em que G passou a “enxergar 

as coisas boas” foi fundamental para que ele reunisse os sentidos dessa transição 

em sua vida. Nesse momento ele soube o que queria e não queria fazer, reuniu as 

motivações que julga importante e hoje faz o que gosta. Não é tão simples como 

coloco. Mas essa discussão não pode seguir a partir deste ponto sem perder a 

relação com esta pesquisa e com a discussão a seguir.  
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É extremamente positivo que o DM Educação apresente contradições nas 

narrativas que apresenta. Acredito que esta condição é fértil para a consideração de 

outros olhares sobre os mesmos temas e eventos e, principalmente, para a 

problematização destes temas e eventos que aborda. A lacuna que vejo é 

exatamente a ausência de problematização em seus textos. A condição de 

contradição por si só não gera desdobramentos. Ha que se propor um passo adiante 

para que ela aconteça - uma pergunta que seja. Mas, tal como propus uma 

reconcilição com a mídia em sua condição de mídia educação, matriz de cultura e 

veículo ideológico, acreditei que, ao levar imagens da mídia impressa para dentro de 

uma escola e fazer perguntas a partir delas, conseguiria problematizá-las e realizar 

desvios em suas narrativas, desvios estes informados por experiências e sentidos 

próprios ao cotidiano compartilhado com um específico grupo de alunos. A 

sequência desta história são problematizações que surgiram das perguntas 

realizadas em campo. 

 

A experiência geracional como acesso a uma cultura jovem contemporânea 
 

 Duas questões que quis evitar nesta pesquisa, sob o risco de entrar em 

discussções acerca de “soluções pedagógicas” para as escolas públicas atuais, 

eram currículo e a relação professor-aluno. Mas tão logo entrei no colégio, iniciei as 

observações e busquei referências na literatura afim, não tive como evitar estes 

temas. Contudo, entendi que não precisavam ser pensandos enquanto soluções 

propostas, e sim como problematizações a partir da observação dessas dinâmicas 

numa escola atual.  

Uma breve referência a questões de currículo não pude evitar. E não é com 

pesar que agora apresento uma reflexão sobre uma problematização que surgiu dos 

trabalho de campo sobre a relação entre professores e alunos do Criméia Oeste. 

Afirmo que é sem pesar, pois, investigando os eventos que me aproximaram das 

interações e trocas entre os professores e alunos da escola campo, pude reunir 

alguns dos eventos mais complexos que presenciei nestes dois anos de trabalho em 

torno de dois temas muitos caros a mim e que, até agora, têm sustentado grande 
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parte dos argumentos apresentados: uma noção de cultura relacionada à juventude 

e a experiência geracional. 

O ponto de partida da discussão que apresento é exatamente a experiência 

geracional. Ela é um aspecto que está diretamente implicado a relação 

professor/aluno: 

É muito presente na literatura sociológica atual a afirmação de que 
as novas gerações resistem à apropriação de uma parte expressiva 
do mundo constituído pelas gerações que as antecederam, 
questionando a legitimidade de aspectos significativos das 
referências socioculturais que receberam como herança. Isso se 
expressa em termos de oposição geracional a um conjunto de 
padrões de comportamentos instituídos historicamente por diferentes 
agências socializadoras, inclusive a família e a escola. Um dos 
âmbitos onde a oposição das novas gerações ao poder do adulto 
apresenta uma expressão mais contundente é o ambiente escolar, 
razão pela qual focalizamos a relação professor-aluno, por meio dos 
atos e falas dos adolescentes, no intuito de identificar os significados 
por eles atribuídos às diferentes formas de exercício da autoridade 
docente. (BUENO e SANT´ANA. p. 318). 

 

Mas o exercício que levei adiante nesta pesquisa é um pouco diferente deste 

que propõe Fabrício Bueno e Ruth Sant`Ana na apresentação dos resultados de sua 

pesquisa apresentados no artigo “A experiência geracional na fala de alunos da 

escola pública: a questão da autoridade docente” (R. bras. Est. pedag., Brasília, v. 

92, n. 231, p. 316-340, maio/ago. 2011). Ao invés de identificar os significados 

atribuídos por alunos às diferentes formas do exercício docente, inclusive a prática 

da autoridade, quis pensar nas diferentes formas em que assuntos/temas/tópicos do 

cotidiano escolar são elaborados e disseminados entre seus sujeitos a partir de 

conflitos e intercâmbios entre estes professores e alunos, e pensar no efeito que 

geram em seus valores e condutas em torno desses temas dentro da escola.  

Situações de oposição geracional estão evidentes em diversas situações 

escolares se considerarmos, por exemplo, que a geração daqueles que hoje são 

professores em escolas de ensino fundamental passarou a usufruir do acesso fácil a 

telefones celulares e internet depois da maioridade. E como já apresentei, o maior 

acesso às tecnologias da mída resultou em novas configurações culturais. É verdade 
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que mesmo os professores do Criméia Oeste já usufruem da realidade do 

ciberespaço – e da cibercultura -, mas têm dificuildade em lidar com esses 

equipamentos, e os eventos em torno deles, dentro da sala de aula. Mas antes que 

eu siga por este caiminho quero ilustrar melhor a forma como presenciei situações 

de conflito geracional na escola campo. 

Quanto mais fui especializando meu olhar para narrativas do cotidiano escolar 

a partir do olhar de um grupo de alunos, foi ficando cada vez mais claro que, embora 

eu pressuposse uma investigação que ampliasse o espectro de temas, significados e 

sentidos sobre escola na atualidade, mais entendia o quão específicas são as trocas 

e sentidos compartilhadas com os colaboradores. Essa perspectiva, que é ao 

mesmo tempo ampla e pontual, gera uma tensão que afirma a complexidade da 

realidade do cotidiano escolar e de seus sujeitos. A experiência geracional é apenas 

mais um dos aspectos da relação cotidiana de alunos com os professores, 

coordenadores pedagógicos, etc, e muitos siginificados podem ser experimentados a 

partir dela. Por isso acredito este é o momento de recordar, mais uma vez, que 

aprofundei nos sentidos que esta experiência pode ter ou que podem gerar para o 

grupo de alunos com quem trabalhei durante o trabalho de campo. Entretando, os 

demais personagens são trazidos para delinear a tensão em torno da qual surge a 

ideia de uma cultura jovem dentro da escola. 

Quando comecei a frequentar o colégio notei que o clima na sala é 

constantemente alterado. Por vezes os alunos estão mais entusiasmados ou mais 

tranquilos, às vezes desanimados e em certas ocasiões ficam irritados ou inquietos e 

anciosos. Em geral não são todos os alunos que mudam de humor ao mesmo 

tempo, mas os grupos de alunos mais influentes ou mais aparentes costumam 

conduzir o clima dentro da sala de aula. De minha parte estava sempre atenta às 

possíveis causas da alteração do humor da turma. As causas costumam ser 

corriqueiras, comuns ao cotidiano da escola: o planejamento dos jogos internos, 

expectativas com o bingo semanal, datas de provas e entrega de trabalhos, etc. 

Poderíamos investir muito tempo mapeando os temas que circundam e interferem a 

vida escolar destes alunos, pois nos informam sobre comportamentos, hábitos, 

expectativas e questões caras a eles.  
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Mas o que chamou minha atenção durante a observação é que os 

professores e coordenadores não demonstram sensibilidade ou sequer estão cientes 

da riqueza e complexidade dos eventos que cruzam o cotidiano de seus alunos. 

Percebe-se que existem expectativas quanto ao interesse e envolvimento dos alunos 

nas atividades escolares, mas os comportamentos que desviam dessas expectativas 

são imediatamente tomados por desmotivação ou desdém aos projetos 

desenvolvidos pelos professores.  

Levando essa reflexão em consideração, realizei entrevista com o professor 

G, então coordenador pedagógico, colaborador da pesquisa. Perguntei se os alunos 

da escola, em geral e, particularmente, da turma do 9° ano A, apresentam 

demandas por abordar temas específicos. Ele disse:  

Não. Não, porque eles não têm esse incentivo. Às vezes a gente 
incentiva e eu sempre busquei inovar a aula com eles, né? É, agora 
em agosto que eu não estava, assim, inovando porque a gente, até 
hoje, a gente tá muito limitado pela Secretaria da Educação. Então a 
gente não tava... Não tava podendo... Não é fazer o que quer, mas 
uma maneira mais tranquila, aonde você envolve o aluno, que você 
possa até incentivá-lo, de repente até motivação pra poder ter um 
interesse maior.  

Depois dessa entrevista percebi que o caso não é de insensibilidade ou 

desinteresse dos professores e coordenadores. De fato, tanto na entrevista quanto 

em bate-papos informais na sala dos professores com aqueles que se aproximaram 

mais de mim no período de observação, percebi que eles gostariam de ter mais 

tempo e liberdade para negociar pautas e estratégias com os alunos de forma a 

aproximar os conteúdos curriculares a experiências cotidianas e personalizadas ao 

perfil da turma. Mas as queixas giravam em torno, principalmente, de determinações 

vindas do órgão gestor da educação no Estado. Em algumas ocasiões dizia-se que 

os alunos não querem “nada com nada”. De qualquer forma, permanece um 

sentimento de que falta algo no que se refere ao retorno dos alunos ao currículo que 

é investido neles. 

Poucas semanas antes da entrevista que realizei com G houve uma 

movimentação dos alunos em torno da minha presença na sala de aula. Mais 

especificamente, eles diziam-se curiosos por saber que tipo de anotações eu fazia 

no diário de campo. Respondi o que sempre respondia: que observava o dia-a-dia 
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deles e fazia anotações sobre coisas que achava mais interessantes ou curiosas. 

Dito isso, alunas e alunos começaram a sugerir pautas para meu caderno. Na 

ocasião, os alunos estavam inquietos com o calor agravado pela falta de 

ventiladores na sala de aula e descontentes com decisões que a coordenação tinha 

tomado em relação a novos critérios de avalição a serem adotados na escola. Sendo 

assim, eles pontuaram uma série de críticas, ao passo que eu estimulava que todos 

fizessem suas reinvindicações. Eles falavam todos ao mesmo tempo e eu não me 

preocupava em anotar tudo enquanto eles falavam, para não deixar que o assunto 

dissipasse. Num dado momento, uma aluna destacou uma folha do seu caderno e 

propôs, com o auxílio dos colegas, elaborar uma lista com todas as reinvindicações 

que eles gostariam de fazer. Duas alunas foram atráz de cada colega e pediram que 

dissessem o que os incomodava na escola e que gostariam que fosse modificado. 

Feita a lista, uma aluna passou o conteúdo a limpo e me entregou a folha com a 

recomendação de que providenciasse a entrega dela a alguém capaz de promover 

todas as alterações solicitadas.  

G de volta como professor e coordenador; bebedor limpo ou novo; 
ventilador; 6º horário só um dia na semana; vistos no caderno como 
ponto; tirar os lanches quentes no calor; forrar a quadra porque nós 
temos que jogar no sol quente senão não ganha ponto; tirar a T 
como coordenadora e colocar a M e o G. 

A movimentação dos alunos em torno do meu diário de campo e em seguida 

em torno da lista que eles construíram a partir de consultas aos colegas, e que 

posteriormente passaram-na a limpo para me entregar, levou-me a considerar se 

aqueles alunos realmente não têm nenhuma demanda ou interesse no que acontece 

dentro da escola. Contudo, reconhecer e aproximar-me de seus interesses levava-

me a outro desafio.  

 Este episódio parece ter grande importância para a construção de uma 

narrativa possível para contar o cotidiano desses alunos, no sentido de que registra 

uma mudança radical no imaginário da pesquisadora acerca de um tema tão 

recorrente no espectro de assuntos afins à educação e ao cotidiano escolar e tão 

comentado no imaginário social sobre os problemas da escola: o bom ou mau 

comportamento dos alunos. De acordo com minhas memórias e repertórios sobre o 

assunto, a questão do mau comportamento dos alunos é considerada uma anomalia 
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que deve ser evitada e, quando ocorre, combatida. E mesmo tendo sido rigidamente 

reeprendida por um professor, aos 17 anos de idade, na frente de uma turma de 

aproximadamente 60 alunos, por oferecer uma bolacha a um colega – e acho que 

todos nós temos histórias como essas para contar -, nunca antes tinha me arriscado 

seriamente a investigar o que não está aparente ou não é dito nas ocorrências e 

queixas de “mau comportamento” em sala de aula - que agora acredito que deva 

estar entre áspas. Assim foi, até o dia em que conheci M, aluno da turma do 9º ano 

A do C.E.C.O.  

É muito comum recebermos visitas das coordenadoras da escola durante a 

aula. Em uma dessas visitas, M questionou a coordenadora acerca da alteração dos 

quisitos de avaliação dos alunos. Dias antes a diretoria da escola havia comunicado 

que a organização dos cadernos deixaria de ser contabilizada na avaliação da média 

final dos alunos. Entretanto, um professor continuava checando os cadernos em 

todas as suas aulas com aquela turma e, conforme queixa dos alunos, não se 

limitava a verificar se as anotações e atividades estavam em dia, também anotando 

observações no diário de notas e frequências e atribuíndo valores ao material dos 

alunos. De fato a situação tinha virado assunto naquela semana. Estando entre eles, 

pude acompanhar ao longo da semana sua angústia para saber se deveriam 

continuar prestando contas da organização de seus cadernos ou não. Para alguns 

alunos a mudança era indiferente, pois naturalmente exerciam o cuidado com as 

anotações. Outros alunos preferiam fazer anotações nos livros ou sequer escreviam 

durante a aula. Para estes, que queriam apenas ouvir as aulas, a mudança 

representava um alívio de obrigação considerada desnecessária. Sendo assim, a 

turma desejava que a coordenação informasse que decisão estava valendo.  

Quem se manitfestou com mais decisão e clareza foi M. A seu pedido de 

esclarecimento a coordenadora deu uma resposta confusa e assim os alunos, bem 

como eu mesma, continuaram não entendendo que decisão seria adotada. Toda a 

turma se irritou e manifestou confusão. M insistiu em pedir esclarecimento e 

informava a coordenadora de que as notícias que chegavam aos alunos eram 

contraditórias. À sua insistência a coordenadora respondeu apenas: “Quem estuda e 

tem o caderno organizado não tem com o que se preocupar. Essa é a obrigação de 

vocês”. Claro que a turma ficou alvoraçada depois disso, mas o episódio terminou 
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sem esclarecimentos e os comentários durante o recreio, na sala dos professores, 

eram de que a turma andava muito indisciplinada. 

Este episódio aconteceu em meados do segundo semestre letivo, quando eu 

já frequentava o colégio há cerca de quatro meses. Neste período não me recordo 

de ter visto outra mobilização em torno de um assunto no espaço da sala de aula, 

envolvendo diferentes agentes – alunos, professores, coordenação pedagógica – 

que tivesse a mesma intensidade e repercussão. A desaprovação por parte da 

coordenação e dos professores da reação dos alunos suscitou alguns 

questionamentos tanto entre os alunos quanto em mim. É possível colocar 

intensidade na voz sem que sejamos “mal criados”, dentro da escola? Que temas 

são caros aos alunos, quais são caros à coordenação e que choques surgem da 

divergência desses temas? Como os alunos se sentem e subjetivam as experiências 

com estas negociações com a coordenação da escola? E o que fica destes alunos, 

para os professores e coordenadores, quando eles “brigam” para defender seus 

interesses? O trecho a seguir não responde estas questões, mas as confere certa 

sustenção: 

A reflexão acerca da autoridade nas relações educativas entre 
adultos, crianças e adolescentes ganha força em contextos de 
dificuldades na socialização das novas gerações. Na escola, a ânsia 
de ganho de autonomia, igualdade e liberdade por parte dos jovens, 
confrontada com a busca dos adultos pela manutenção de uma 
ordem social em vias de transformação cultural, favorece 
movimentos que, com muita frequência, mobilizam a retomada e a 
redefinição de limites e fronteiras geracionais entre as partes em 
interação social. Ali, mesmo que intermitentemente, adolescentes 
disputam o espaço e o tempo instituídos para expressão de suas 
culturas juvenis em posição à cultura dominante. 

 

A ideia de cultura jovem já foi apresentada uma vez quando estabeleci uma 

relação, para esta pesquisa, entre as possibilidades e os limites da utilização da 

mídia educação em atividades escolares. Para isso, delineei uma estrutura – instável 

e momentânea – com a ideia de uma cultura da escola, que é uma cultura dos 

sujetiso que habitam a escola, que está em constante troca com culturas de toda 

natureza e que vem tantos lugares e que são, muitas vezes, referências de valores e 

condutas que entram na escola, transitam com/entre suas práticas e as reorientam. 
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Essa estrutura foi importante para sustentar o problema sobre o qual venho 

apresentado minhas discussões até o momento. Mas agora retomo a ideia de uma 

cultura jovem dentro da escola exatamente para focar na experiência geracional que 

os alunos vivem e, enfim, que sentidos, que conflitos, que sentimentos surgem dela, 

que histórias emergem e como posso contá-las. Esse momento requer um 

detalhamento da ideia de cultura jovem com a qual dialogo. 

Trata-se de “lançar um olhar” sobre a questão da cultura jovem e 
destacar que não trabalhamos com a ideia de juventude, enquanto 
uma categoria genérica e homogênea. Ao contrário, queremos 
superar essa visão e, então, adotamos uma abordagem que 
privilegia uma concepção plural de juventude, que evidencia seu 
caráter fragmentado, diversificado e considera que a experiência 
juvenil acontece em diferentes grupos sociais e culturais e, portanto, 
não pode ser reduzida a uma questão de geração. (...). Assumimos, 
portanto, um conceito de juventude que incorpora a riqueza de sua 
pluralidade e entede os jovens de hoje na sua origilidade, como 
sujeitos capazes de serem atores e se manifestarem como sujeitos. 
(KOFF, 2006, p. 149). 

Em relação às referências de juventude que encontrei no DM Educação essa 

ideia de cultura jovem é mais elaborada e complexa e, por isso, acredito que 

contempla melhor os colaboradores da pesquisa. A noção de juventude, no material 

selecionado para a pesquisa, refere-se muitas vezes ao que estamos acostumados 

a ouvir sobre adolescência. Acho curioso que em um ano e meio de publicações 

tenha ocorrido apenas uma reportagem que trata diretamente desse assunto. 

Entretanto, “adolescência” carrega consigo uma série de sentidos e valores que 

marcam muitos textos quando o assunto são os alunos. Felizmente encontrei essa 

reportagem, “Os desafios na adolescência – Idade é vista com preocupação por 

pais, educadores e especialistas. Acompanhamento psicológico é fundamental” (DM 

Educação, 2010, novembro, p. 04), que reune muitos desses aspectos que, em 

outros textos do mesmo caderno, estão apenas implícitos. 

O destaque está na questão: os adolescentes são crianças ou adultos? Em 

torno disso é apresentada uma série de cuidados diferenciados que devemos ter ao 

lidar com esses jovens, pois não são nem um e nem outro e, por isso, tratá-los 

apenas como crianças ou como adultos pode gerar reações inesperadas da parte 

deles, bem como suscitar conflitos indesejáveis. A fase é compreendida na maioira 

dos casos como uma transição e, portanto, deve ser tratada tendo em vista certos 
 
 



85 
 

cuidados. Um psicólogo, especialista convidado para a reportagem, afirma que esta 

é uma fase de transformação física e psicológica e, então, entende-la em apenas um 

desses aspectos é um erro. Mesmo que de forma às vezes simplista – o que, 

acredito, em parte é devido à necessidade de promover uma comunicação fácil ao 

público através da mídia impressa – estão em discussão aspectos que fazem dessa 

fase da vida um período bastate singular.  

Neste ponto estou de acordo. Contudo, parece haver duas pontas soltas 

nesta narrativa, que são o ponto de partida para a problematização que proponho 

agora. A primeira se refere à relação dos jovens com a cultura. De acordo com a 

matéria já citada, os adolescentes “estão em processo de formação física e 

psicológica, numa fase de transição da infância para a idade adulta, quando 
adquirem cultura e responsablidades”. Tomei a liberdade de grifar o trecho que me 

chamou atenção. Quando apresentei a ideia de cultura escolar, de acordo com Koff 

(2006), apresentei a ideia de que existe um diálogo entre esta, a cultura da escola e 

culturas de referência. Estas últimas, que são referências vindas de outros meios, 

tempos e lugares, cruzam o cotidiano escolar e reconfiguram seus sentidos e suas 

práticas. Mas, de que forma essas culturas de referência acessam o cotidiano 

escolar? Da perspectiva que escolhi, essas culturas de referência acessam a escola 

através de seus alunos, ou seja, compõem o repertório que os jovens levam à escola 

e com os quais, em diálogo com os valores e condutas que trocam com os outros 

sujeitos da escola, delineam a cultura escolar que compartilham (KOFF, p. 149). 

Dessa forma, afirmar que é na adolescência que se “adquiere cultura” 

excluimos um conceito de juventude que pode ser rica, plural e capaz de 

manifestações autônomas. De que outra forma a cultura escolar sofrerai tantas 

transformações ao longo dos anos, gerando tantos conflitos com os quais temos que 

lidar, se seus alunos não levassem enfrentamentos para desestabilizá-la?  

A outra ponta solta indica uma perspectiva problematica às questões que, diz-

se, são comumenta apresentadas na adolescência. Depressão, uso exagerado de 

álcool e drogas, gravidez, entre outros, são os efeitos mais frequentes associados à 

uma conduta negliegente em relação à fase adolescente. Essa ponta é grande é 

atinge os próprios alunos, como fica evidente na fala do rapaz, personagem da 

reportagem, que diz “sentir falta de profissionais especializados, como psicólogos, 
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em seu ambiente de estudo” e também acredita que “se os pais não impõem os 

limites aos filhos é isso que acontece”. Posição que é reiterada pelo psicólogo, ao 

afirmar que “uma criança que cresce sem limites poderá ter muitos problemas”. O 

colaborador I, durante o grupo focal, foi o único aluno entre os colaboradores que 

defendeu a conduta dos coordenadores pedagógicos so sentido de repreender 

“maus comportamentos”. Ee acredita que se os mesmos cumprissem as ameaças 

feitas os alunos finalmente aprenderiam a maneira correta de se comportarem 

dentro de escola. Mas aqui me esforço para superar a perspectiva dos problemas e 

realizar uma problematização dos conflitos e reconfigurações que emergem dos 

diálogos entre as culturas de referência dos jovens colaboradores da pesquisa com 

situações do cotidiano escolar. Dito isso, apresentarei a seguir outra situações que 

emergiu das investigações sobre conflitos geracionais no C.E.C.O. 

 

Vamos pensar no futuro com humor? 
 

O humor percorreu um caminho nesta pesquisa. Primeiro ele surgiu numa 

relação de resistência. Essa resistência foi manifestada tanto da parte de uma aluna 

colaboradora, quanto da parte da pesquisadora. De um lado, a colaboradora 

recuava e evitava participar do grupo focal através de piadas com as quais ela 

distorcia os assuntos e levava o diálogo para outros focos. Diante do comportamento 

da aluna, ignorei seus comentários jocosos e chamei a atenção do grupo para o foco 

inicial das perguntas lançadas. Essa condição de resistência, então, não existiu 

apenas em relação à postura da pesquisadora, que não aceitou, no primeiro 

momento, o humor como possibilidade de diálogo. 

Essa tensão entre o humor, a diversão e a seriedade é constante em diversas 

discussões envolvendo a escola. Acho interessante criar um paralelo entre duas 

matérias que encontrei no DM Educação para ilustrar esse embate. Na matéria 

“Antigas brincadeiras estão vivas entre as crianças – Instituições de ensino resgatam 

atividades de lazer que privilegiam relacionamento e contato” (DM Educação, março, 

2011, p. 04) a autora e os personagens manifestam o desejo pelo retorno de 

atividades de lazer às rotinas escolares. O argumento mais uma vez está na 

necessidade de recuperar a atenção dos alunos para os conteúdos escolares. Neste 
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sentido o caminho é promover atividades fora da sala de aula onde as crianças 

possam “aprender brincando”. Pontos positivos, como promover socialização e 

sentimentos de comunidade são evidenciados. Mas, se atividades que envolvam o 

riso e o lazer são tão bem quistas ao ambiente escolar, por que alunos são 

constantemente repreendidos ao se manifestarem através de piadas e brincadeiras?  

Já a reportagem sobre a “Turma do terror – Alunos que preferem as últimas 

carteiras da sala dizem que são alvo de preconceito. Professores tentam envolvê-los 

nas mais variadas atividades disciplinares” (DM Educação, fevereiro, 2010, p. 06) 

aponta uma série de comportamentos que são inaceitáveis dentro da sala de aula. 

Alguns alunos preferem se sentar no fundo da sala com o pretesto de que alí os 

professores terão dificuldade para perceber o que estão fazendo – geralmente 

ouvem música, conversam sobre outros assuntos ou realizam brincadeiras paralelas 

à aula – e, quando percebem, têm dificuldade de identificar os responsáveis pelo 

barulho e todos saem impunes. Uma professora e a mãe de um aluno reconhecido 

como membro da “turma do terror” afirmam que esse tipo de comportamento resulta 

em baixo desempenho escolar e comportamentos desrespeitosos na escola e em 

casa. Mais uma vez surge a questão geracional que aponta para incompatibilidades 

em relações institucionais entre sujeitos de diferetes gerações.  

Fica evidente que a questão do humor, do riso e da diversão na escola é 

delicada. Os alunos tendem a se expressar dessa maneira com muita facilidade, 

mas parece existir uma noção de que ha “lugar e hora” para as situações de lazer. 

Por outro lado, escolas começam a perceber que é necessário promover situações 

de riso entre alunos e professores, mas restritas à otimização da aprendizagem. A 

questão que quero colocar é: quando os alunos demandam e propõem uma situação 

de riso, o que fazer? Repreender?  

Da minha experiência com esta pesquisa posso afirmar que passei muito 

tempo imobilizada diante do campo em decorrência de uma postura séria. O 

comprometimento com a realização de uma pesquisa e a escrita de uma dissertação 

pode nos levar a um enrijecimento que confere uma carranca difícil de disfarçar aos 

colaboradores. É mais fácil lidar com os adultos da escola, pois eles se encontram 

numa posição de rigor muito parecida. Este compartamento pode ser compreendido 

como uma dificuldade para apreender o que se passa com seus alunos, tanto nas 
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relações que constróem com os colegas quanto na educação familiar, etc. Estes 

jovens geralmente se expressam de forma bem humorada e nós, adultos e 

profissionais, nem sempre sabemos como responder, submetidos que estamos à 

imperativos de seriedade, do cumprimento de um plano de aula previamente 

autorizado, do rigor com os procedimentos e o peso da avaliação.  

Na condição de pesquisadora que trabalha quase sempre sozinha pude 

usufruir de uma transição de abordagem no decorrer deste trabalho. Ao invés de 

evitar o humor me propus a lidar com ele. Nas oportunidades que tive de conversar 

com os alunos e, a partir de então, também nos grupos focais, busquei dialogar com 

uma voz que não percorria apenas os caminhos da seriedade, da gravidade e da 

punição. Os alunos propuseram deslocamentos pelas vias da ironia e do 

contrassenso, que, de acordo com Silva (2008), se traduz muitas vezes como 

criadores de processos criativos e cognitivos. Era de se esperar que os próprios 

alunos reproduzam em alguma medida recursos de seriedade. Da mesma forma que 

lidam cotidianamente com cobranças e punições, eles também têm suas 

reinvindicações quanto aos professores. Mas o fator decisivo foi eu, uma figura muito 

próxima a de uma “professora adulta”, ter aceitado o canal do riso apresentado por 

umas das colaboradoras. 

Um dos assuntos que surgiu durante o grupo focal foi “por que vamos à 

escola?”. A todo o momento os colaboradores diziam que era chato ir à escola, mas 

que não havia outro jeito. Então resolvi perguntar por que eles vão à escola? Por 

que não há outro jeito? Por que a única coisa que resta a eles fazer é frequentar a 

escola? Dos cinco colaboradores que estavam comigo, quatro responderam 

praticamente a mesma coisa: eles acreditam que ir à escola é a chance que têm de 

conseguir um emprego e, então, alcançar o estilo de vida que querem. Rebati suas 

respotas com a seguinte questão: se acreditam que a escola é o único caminho para 

algo que eles querem tanto, por que tamanho pesar? Então os alunos disseram não 

acreditar que a escola deles daria conta de prepará-los adequadamente para o 

futuro. Por isso, a partir do 1º ano colegial, muitos alunos dobram suas jornadas de 

estudo em cursinhos particulares. Enquanto isso, nossa colaboradora “comediante” 

– todos a chamam assim e ela aceita o título - estava rindo e provocando seus 

colegas como se eles estivessem declarando discurssos decorados. Então sua 
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colega lançou a pergunta para ela, no que afirmei minha curiosidade de saber por 

que ela frequenta a escola. À pergunta ela respondeu, rindo, é claro: “Para fugir dos 

problemas de casa”. E depois da gargalhada ela começou a falar sobre como 

achava importante ir à escola, mesmo que ela não gostasse muito de estudar, para 

estar com os colegas e com todas as outras pessoas que ela conhece alí. Ela disse 

que, no futuro, aquelas lembranças serão importantes. 

Com a experiência desse diálogo estes alunos me apresentaram duas 

concepções distintas de um assunto que percorre com tanta frequência a vida dos 

jovens durante a escolarização: a preocupação com o futuro. De um lado aparece a 

gravidade, o problema, a preocupação, a obrigação. De outro, através do riso, uma 

aluna revelou que talvéz as coisas não são tão fáceis na vida particular, mas na 

escola ela acredita estar vivendo coisas das quais se lembrará com carinho e 

saudade no futuro.  

O riso acompanha sensações de prazer e alegria. Revela o conhecimento de 

um objeto diferente de outros de seu mundo e demonstra o prazer no 

reconhecimento do “outro”. O riso está diretamente ligado aos caminhos que o ser 

humano percorre para encontrar as explicações do mundo. Tem a faculdade de 

fazer reconhecer, ver e aprender a realidade que a razão séria não atinge – através 

de um plano mais emocional do que racional. O riso é algo que deve ser aprendido, 

no sentido de que devem ser observados para ser percebidos e então apreendidos. 

A experiência é em certa medida um desprendimento do plano real, onde a lógica do 

risível não está nas coisas lógicas e práticas, mas na subversão de algo. Mas é 

exatamente essa sensação de desprendimento que revela outras formas de 

expressar e experimentar saberes sobre uma mesma situação ou condição. O riso 

pode, assim, revelar o que é não normativo. Muito próximo a este efeito não 

normativo, o riso pode, além do prazer e da alegria, libertar sensações de catarse 

onde, através do gracejo, diz-se coisas que não seriam facilmente ditas de forma 

séria. O riso compartilhado é algo como uma experiência de cumplicidade. Essa 

característica do riso me recorda o que uma das alunas do grupo focal disse ao se 

despedir de mim em nosso último encontro: “Professora, obrigada por isso. A gente 

estava mesmo precisando desabafar”. O aspecto do riso mais evidente na relação 

dos alunos com os professores é o da transgressão, do irreverente e da 

 
 



90 
 

insubordinação. Esse riso não encontra cumplicidade com o foco da piada – 

geralmente os professores – mas entre os colegas de classe. Mas mesmo nessa 

situação o humor traz consigo sentimentos, opiniões e desejos que, em outras 

situações, talvez os professores não acatassem com maior tranquilidade (SILVA, 

2008). Enfim, o humor pode proporcinar uma sensação de alívio diante do 

enfrentamento de problemas cotidianos.  

Na situação com a colaboradora “comediante”, iniciamos uma discussão 

sobre o sentido mais amplo da escola, que é o investimento num futuro melhor. Não 

só falamos de coisas que são veladas no dia-a-dia das rotinas e cobranças, mas 

também conflitamos um discurso sobre um futuro melhor a partir dos estudos em 

relação às mais frequêntes e efetivas trocas que estes alunos compartilham: o 

convívio, as amizades, os conflitos, as cumplicidades, os projetos de vida, os 

interesses em comum, etc.  

As discussões sobre a experiência geracional e as preocupações com o 

futuro são uma realidade no C.E.C.O e houve um episódio no qual todos esses 

fatores parecem ter coincidido. O professor K entrou para dar sua aula com as 

provas debaixo do braço. Ele estava com uma expressão séria e anunciou que 

entregraria as provas antes de começar a aula. Durante a entrega das provas ele 

expressou seu descontentamento com o rendimento da turma nas avaliações. Este é 

um dos professores com quem os alunos têm um relacionamento mais fácil. Os 

enfrentamentos existem, mas este professor costumava resistir pouco, o que abria 

mais possibilidade de diálogo. Neste dia ele usou este relacionamento para se dirigir 

aos alunos e questiná-los sobre as notas baixas. Foram feitas muitas acusações e 

defesas, mas o clima ainda era de paz. Após entregar todas as provas o professor K 

seguiu para o quadro e informou que ao invés de dar aula ele explicaria para a turma 

porque é tão importante estudar e fazer uma boa faculdade. Neste momento o clima 

ficou um pouco carregado. O professor fez uma lista de dispesas e comparou com 

seu salário atual, em seguida narrou sobre a dura rotina de trabalhar e administrar 

os gastos necessários e o que pode ser investido no lazer. Toda essa lógica, na 

narrativa do professor, estava atrelada ao bom desempenho daqueles jovens 

durante as séries escolares. A minha surpresa foi maior quando, ao voltar aos 
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cadernos DM Educação, encotrei matérias que apresentam a possibilidade de ser 

acrescentada uma disciplina de matemática financeira no currículo escolar.  

Colocando este evento em perspectiva com o debate do qual participei com 

os alunos, temos dados sificientes para seguir com uma problematização de como 

os temas relativos à “educação para um futuro melhor” podem ser explorados e 

compreendidos na realidade do cotidiano escolar de uma escola contemporânea. 

Mas, mais do que uma relação entre o sério e o risível, mais do que uma denúncia, a 

presença do riso dentro da escola carrega consigo uma denúncia maior, que está 

profundamente atrelada às atuais dinâmicas e configurações da escolarização na 

atualidade: o desejo de mudança e renovação. 

 A ideia do desejo de mudança e renovação pego emprestada de Bakhtin 

(1996) ao observar seu estudo acerca da produção literária de Rabelais. François 

Rabelais é reconhecido como o principal autor de literatura satírica do século XVI. A 

influência de sua produção marcou o fim deste século e foi acompanhada de uma 

profusão de produções que experimentaram o mesmo gênero nos séculos 

seguintes. Sua importância, que decorre principalmente de uma contextualização 

com a sociedade francesa da época, resultou em diferentes linhas de pensamento 

acerca da narrativa humorística. Mas os próprios termos que utilizei neste parágrafo, 

apesar de serem comumente relacionados à sua produção e de outros artistas e 

escritrores que se inspiraram em sua produção, podem ser reducionismos 

inadequados à universalidade das narrativas que o autor propôs com suas 

elaborações do grotesco. Para ser mais adequada em minha referência a sua 

produção e preservar a complexidade da qual é merecedor, posso dizer que: 

 
Sua verdadeira natureza é a expressão da plenitude contraditórao e 
dual da vida, que contém a negação e a destruição (morte do antigo) 
consideradas como uma fase indispensável. Inseparável da 
afirmação, do nascimento de algo novo e melhor. Nesse sentido, o 
substrato material e corporal da vida grotesca (alimento, vinho, 
virilidade, e órgãos do corpo) adquire um caráter profundamente 
positivo. O princípio material e corporal triunfa assim através da 
exuberância. (BAKHIN, p. 54). 

 
 O estranhamento que sua obra gerou, resultou em abstrações de genero (a 

“sátira”, por exemplo) e hierarquização dos gêneros literários que foram fortes golpes 
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ao alcance de sua produção. Mas são as discussões em torno destes limites e 

possibilidades do humor em Rabelais, que fornecem diferentes narrativas sobre o 

riso, que podem enriquecer minha experiência com o lazer, a diversão e o humor 

entre os alunos do Criméia Oeste. De tudo que a obra de Rabelais preserva, acho 

importante ressaltar que:  
 

o póprio riso não se tranforma ainda completamente em uma 
ridicularização pura e simples: seu caráter está ainda suficientemente 
íntegro, ele diz respeito à totalidade do processo vital, os dois pólos e 
as tonalidades triunfantes do nascimento e da renovação aí ressoam 
(p. 55). 

 
 Esta outra experimentação do riso, que não é a sátira ou a ridicularização, 

possiblita outros sentidos para experiências com o humor em narrativas cotidianas e 

ampliam as possibilidades de diálogos e compartilhamento de significados a, por 

exemplo, escolarização na contemporaniedade.  

  Há uma ruptura profunda na forma como é tratado o riso à época do 

Renasimento e nos séculos seguintes, ruptura que demarca, em parte, o tom das 

dificuldades que temos, hoje em dia, de aceitar o riso em certas situações e 

espaços. 
A atitudade do Renascimento em relação ao riso pode ser 
caracterizada, da maneira geral e preliminar, da seguinte maneira: o 
riso tem um profundo valor de concepção do mundo, é uma das 
formas capitais pelas quais se exprime a verdade sobre o mundo na 
sua totalidade, sobre a história, sobre o homem; é um ponto de vista 
particular e universal sobre o mundo, que percebe de forma 
diferente, embora não menos importante (talvez mais) do que o sério; 
por isso a grande literatura (que coloca por outro lado problemas 
universais) deve admiti-lo da mesma forma que ao sério: somente o 
riso, com efeito, pode ter acesso a certos aspectos extremamente 
importantes do mundo. (p. 57) 

 
Em contrapartida, a atitude em relação ao riso do seculo XVII em diante é de 

que... 
O riso não pode ser uma forma universal de concepção do mundo; 
ele pode referir-se apenas a certos fenômenos parciais e 
parcialmente típicos da vida social, a fenômenos de caráter negativo; 
o que é essencial e importante não pode ser cômico. (p. 57). 

 Essa ruptura, embora diga de outro tempoespaço, dialoga inegavelmente com 

a problematização que apresentei anteriormente sobre as circunstâncias do riso 
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dentro da escola. Por ser considerado menos sério e universal, é constantemente 

repreendido e reduzido a raros momentos de permissividade e denegrição. 

 O que é dito sobre o riso no Renascimento refere-se a um esforço de inserção 

do cômico à corrente do pensamento humanista. Sua origem vem de tradições da 

cultura popular da Idade Média que são associadas a uma filosofia do riso. 

O riso na Idade Média estava relegado para fora de todas as esferas 
oficiais da ideologia e de todas as fomas oficiais, rigorosas, da vida e 
do comércio humano. O riso tinha sido expurgado do culto religioso, 
do cerimonial feudal e estatal, da etiqueta social e de todos os 
gêneros da ideologia elevada. O tom sério exclusivo caracteriza a 
cultura medieval oficial. O próprio conteúdo dessa ideologia: 
ascetismo, crença numa sinistra providência, papel dominante 
desempenhado por categorias como o pecado, a redenção, o 
sofrimento, e o próprio caráter do regime feudal consagrado por essa 
ideologia: suas formas de opressão e de extrema intimidação, 
determinaram esse tom exclusivo, essa seriedade congelada e 
pétrea. O tom sério afirmou-se como a única forma que permitia 
expressar a verdade, o bem, e de maneira geral tudo que era 
importante, considerável. O medo, a veneração, a docilidade, etc, 
constitíam por sua vez os tons e matizes dessa seriedade. (p. 63). 

 
  
 Neste período são caracterísiticos certos rituais, revestidos em festividades 

religiosas, onde o riso era “permitido”. E era nessas ocasiões em que o riso 

expressava aquele sentido que é preservado na obra de Rabelais. A forma como o 

riso foi experimentado e ressignificado neste período evoca não apenas seu caráter 

universal – que transgride qualquer tentativa de compartimentalização em gêneros 

hierarquizados -, mas também sugere uma inversão dos pólos “altos” e “baixos” nas 

estruturas em que se manifesta. Ou seja, não ha uma tentativa de equiparação, mas 

de inversão de uma ordenação hierárquica vigente. Essa inversão sugere, inclusive, 

uma supremacia momentânea do corporal e material em relação a um pólo 

intelectual e etéreo. Este corporal e material é exatamente o que parece: a fome, a 

dor e o prazer físicos, a morte e o nascimento, etc e o sentido de renascimento que 

a humanidade experimenta ao observar essas experiências em perspectivas mais 

próximas e familiares, como o contato entre diferentes gerações.  

Comecei a compreender e considerar essa análise interessante para a 

experiência com o riso nesta pesquisa depois de episódio com a Lista de Desejos. 

Como já disse, a lista de desejos “oficial” – aquela que os alunos gostariam que eu 
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entregasse a alguém que pudesse providenciar suas demandas – foi revista e 

passada a limpo. Na lista orginal uma das alunas disse que gostaria que na escola 

houvesse mais sexo. Como seus colegas começaram um debate fervoroso diante do 

desejo da colega, aproveitei a oportunidade para questioná-la sobre o que queria 

dizer com seu desejo. Ela me disse que faltava sexo na escola – falar sobre o 

assunto sem ressalvas, sem embargos – e faltava mais prazer; faltava, na sua 

escola, coisas tão boas quanto fazer sexo. 

Inicialmente pareceu-me bastante arriscado promover essa parábala entre as 

ocorrências do riso no trabalho de campo com expeculações sobre o sentido do riso 

no Renascimento. Esse receio não decorre apenas por esta corrente surgir da 

tradição de um povo tão antigo e tão distante dos sujeitos da pesquisa, mas também 

porque não posso garantir que todos esses sentidos que sugeri são realmente o teor 

do humor para estes alunos. Mas se esta é uma narrativa que conforma a conjunção 

de problematizações possíveis entre narrativas de uma mídia impressa em relação a 

manifestações de um grupo de colaboradores sobre seus cotidianos de 

escolarização, e o relato que posso oferecer sobre meu diálogo com estes 

encontros, acredito que esta viagem que realizei ampliou meus repertórios sobre a 

experiência do riso dos espaços escolares. 

 

Da problematização da mídia educação á uma experiência de mídia educação 
 

Muitas das discussões sobre a relação entre tecnologia e escola começam (a) 

numa abordagem “o médico e o monstro”, em que os aparatos tecnológicos e o 

acesso à internet são vistos, de um lado, como recursos que facilitam e possibilitam 

novas abordagens em educação escolar, porém, de outro lado, prejudicam os 

estudos na medida em que disponibiliza um leque de opções recreativas e de 

entretenimento que distraem os alunos das atividades escolares. Outra abordagem 

muito comum desta discussão é (b) o acesso restrito de grande parte da população 

às novas tecnologias, o que gera um distanciamento sócio-cultural ainda maior entre 

jovens com maior e menor poder aquisitivo.  

 No que concerne aos problemas e soluções que as tecnologias de informação 

e comunicação impõem, as dicussões são polêmicas. Em torno das vantagens de se 
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utilizar tablets e internet na escola – realidade presente apenas em poucas escolas 

particulares de Goiânia – a matéria “Aulas com tecnologia 3D – novos sistemas são 

usados em escolas para despertar interesse dos alunos pelo aprendizado” (DM 

Educação, junho de 2010, p. 13) reune grande parte dos argumentos encontrados 

nas demais reportagens que abordam este assunto. Umas das vantagens 

observadas é o fato de que as tecnologias de mídia podem atrair a atenção dos 

alunos aos coteúdos ministrados em sala de aula, “pois cada idade apresenta 

particularidades e gostos diferentes. Com isso, a escola tem que desdobrar para 

manter as atenções dos alunos voltadas para o ensino”. Como é atribuida a 

adolescência uma dificuldade em manter a atentção voltada às atividades escolares 

ao longo de cerca de cinco horas diárias, durante ens as aula – mais as horas de 

estudos em casa -, a crença é de que a tecnologia é um recurso para prender a 

atenção dos alunos. As vantages que envolvem a maior qualidade do conteúdo 

ministrado e maior variedade de possibilidades avaliativas é quase inegável sob a 

perspectiva “médico” dos recursos tecnológicos. Por fim, alunos – personagens da 

reportagem – afirmam se adequarem ao ritmo mais acelerado que as aulas ganham 

em decorrência das multimídias utilizadas, bem como o rápido acesso aos registros 

das aulas que são disponilizados nos portais eletrônicos das escolas.  

 Embora essa discussão pareça inadequada para discutir a realidade de 

alunos de uma escola pública que não usufri sequer de um computador por aluno, 

não exclui seus sujeitos, pois estes levam para a sala de aula seus aparelhos 

celulares e players que também são, na visão dos professores, obstáculos ao bom 

rendimento das aulas. Ademais, os alunos encontram formas de participar e usufruir 

dos ambientes virtuais. 

 Seguindo para os aspectos “mosntruosos” daquilo que comumente ouvimos 

falar como os excessos de utilização das mídias eletrônicas, a reportagem “Prejuízos 

do excesso – crianças e adolescentes não devem ficar expostas por mais de duas 

horas diárias às mídias eletrônicas” (DM Educação, janeiro, 2011, p. 02) faz um 

diagnóstico amedrontador. A reportagem afirma que o primeiro efeito da exposição 

excessiva às mídias eletrônicas é o baixo rendimento escolar. Não apenas isso, mas 

os alunos podem apresentar déficit de atenção, hiperatividade e comportamentos 

violentos na escola e em casa. A tão bem dinta velocidade que alunos com acesso a 
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essas mídias na escola afirmam, por outro lado, é também considerada o vilão que 

não permite que as crianças e jovens consigam manter a atenção necessária para 

finalizar as atividades escolares.  

 Essas são problemáticas características da nova rede de comunicação virtual, 

uma recente configuração do ambiente cultural que mostra sinais de que abrange a 

vida social e, em consequência, resulta em novas experiências educativas na 

atualidade. Para entender como isso funciona, inclusive na realidade com jovens em 

idade escolar atualmente, devemos apreender ideias relativas à cibercultura e o 

ciberespaço. Essas noções expressam o surgimento de um outro universo, diferente 

das formas culturais que vieram antes destas com a quais tentamos ligar hoje em 

dia. O ciberespaço pode ser definido como um novo meio comunicação que surge 

da interconexão mundial dos computadores e das memórias acopladas a eles – uma 

reda. Este termo especifíca não apenas a infraestrutura material da comunicação 

digital como também o universo delineado pelas informações que abriga, assim 

como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. A noção de 

cibercultura relativo a esta recente realidade de ciberespaço pode ser definida como 

o conjunto de técnincas materiais e intelectuais, práticas, atitudes, modos de 

pensamento e valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 

ciberespaço.  

Pode-se dizer que as novas tecnologias responsáveis pelo surgimento do 

ciberespaço e da cibercultura surgiram no século XIX, mas o que conhecemos e 

chamamos de novas tecnologias de comunicação e informação surgem, a partir de 

meados do século XX, com a fusão das telecomunicações analógicas com a 

informática, possibilitando a veiculação sob um mesmo suporte de diversas 

formatações de mensagens. O mais populare desses suportes é o computador. É 

possível afirmar que as tecnologias digitais surgiram como uma infraestrutura do 

ciberespaço – ou seja, os tais suportes -, um novo espaço de comunicação, de 

socialidade, de organização e de transação, mas também um novo mercado da 

informação e do conhecimento. O efeito mais visível nas relações observadas no 

contexto de relacionamentos na escola, tanto do que vi nas matérias do DM 

Educação, quanto no que emergiu do trabalho de campo e das discussões 

realizadas no grupo focal, pode ser expresso a seguir: 
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A universalização da cibercultura propaga a copresença e a 
interação de quaisquer pontos do espaço físico, social ou 
infomacional. Nesse sentido, ela é complementar a uma segunda 
tendência fundamental: a virtualização. Por vistualização podemos 
compreender um novo modo de se estar no mundo, que possibilita 
processo de criação, relação e contatos sociais em situação de não 
presença física. (p. 90). 

É importante ressaltar que o que chamo aqui de cibercultura não é 

compreendida apenas em sua dimensão técnica, o que seria um reducionismo. Ela é 

resultado do encontro das novas tecnologias digitais com a cultura contemporânea, 

tranformando, assim, a relação entre a técnina e a vida social. Neste cenário, a 

tecnologia não é um ator separado da sociedade e da cultura. O mundo humano é, 

ao mesmo tempo, técnico e cultural. As tecnologias são produtos de uma cultura e 

de uma sociedade e a separação entre elas é apenas conceitual. As novas 

tecnologias tornam-se vetores de experiências do cotidiano. As práticas no 

ciberespaço carregam consigo uma dimensão socializadora, promovem uma rede 

social complexa e não apenas tecnológica. A cibercultura vai se caracterizar pela 

formação de uma sociedade estruturada através de uma conectividade telemática 

generalizada, ampliando o potencial comunicativo, proporcionando a troca de 

informações sob as mais diversas formas, bem como fomentando agregações 

sociais – uma forma universal e descentralizada de circulação de informações 

(SETTON, p. 87-91).  

É por isso que, assim como discutir o ciberespaço apenas em suas 

dimensões técnicas de produção de informação e de trânsito de comunicação pode 

gerar um reducionismo, também o é pensar seus alcances apenas para atividades 

com fins pedagógicos. É inegável a potência educativa dessa nova configuração de 

uma matriz cultural, mas em termos de currículo, ou de aprendizagens em ambiente 

escolar, muito dos trânsitos coditianos parecem estar negligenciados nas discussões 

mais frequentes. 

 Mas é evidente que a cibercultura tem chamado a atenção das iniciativas 

direcionadas a ampliação do cotidiano escolar no ciberespaço. Tanto é que 

iniciativas como a Um Computador por Aluno foi pensada a partir das seguintes 

preocupações: 
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A experiência [com o UCA] tem como base a proposta da ONG One 
Laptop Per Chlid (OLPC), que desde 2005 defende a distribuição de 
computadores para crianças como forma de melhorar a educação 
e reduzir as diferenças sociais em países pobres e em 
desenvolvimento. (...). As iniciativas no país e no mundo 
demonstram que a introdução dos laptops na rotina das crianças 
muda a relação entre professores e alunos. “Os docentes deixam 
de ser os donos da verdade e passam a ser facilitadores. O 
computador privilegia o trabalho em equipe”, diz Rodrigo Arboleda, 
presidente da OLPC. (DM Educaçao, outubro, 2010, p. 10). 

 A necessidade de reduzir diferenças sociais entre grupos com diferentes 

condições sócio-econômicas não expressa apenas o desejo de equiparação dos 

resultados escolares, mas também uma aproximação cultural,  já que a mídia, em 

todo seu potencial ideológico, cultural e educativo, veicula referências de estilo de 

vida, valores e condutas que estão diretamente associados a melhores condições de 

acesso às tecnologias midiáticas. Por outro lado, embora a questão não esteja 

apresentada de forma problematizada, o contato das mídias com fenômenos típicos 

do cotidiano escolar, tal como uma transformação do relacionamento entre 

professores e alunos, aponta para outras possibilidades investigativas neste campo. 

Sim, muitas possibilidades que vão além destas já apresentadas parecem 

estar veladas. Não fosse minha experiência entre os alunos do Criméia Oeste não 

conheceria alguns desses terrenos fertéis. O que me recorda e remete à maneira 

imbricada que os conteúdos e produtos da mídia – sendo o mais complexo desses 

produtos as relações interpessoais e os conhecimentos produzidos e compartilhados 

cotidianamente – estão inseridos e reconfigurando relações e saberes sobre a 

escola, na escola e com a escola. 

As mudanças na história são, assim, trançadas em nosso dia-a-dia 
de modos não detectáveis no momento mesmo de sua ocorrência, 
mas em lances que não prevemos, nem dos quais nos damos conta 
no momento em que se dão e onde se dão, mas que vão 
“acontecendo”. Os trabalhos que se preocupam com o cotidiano da 
escola e com os diferentes modos culturais aí presentes partem, 
então, da idéia de que é neste processo que aprendemos e 
ensinamos a ler, a escrever, a contar, a colocar questões ao mundo 
que nos cerca, à natureza, à maneira como homens/mulheres se 
relacionam entre si e com ela, a poetizar a vida, a amar o Outro. Ou 
seja, ao mesmo tempo que reproduzimos o que aprendemos com as 
outras gerações e com as linhas sociais determinantes do poder 
hegemônico, vamos criando, todo dia, novas formas de ser e fazer 
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que, “mascaradas”, vão se integrando aos nossos contextos e ao 
nosso corpo, antes de serem apropriadas e postas para consumo, ou 
se acumulem e mudem a sociedade em todas as suas relações. É, 
pois, assim que aprendemos a encontrar soluções para os problemas 
criados por soluções econtradas anteriormente (ALVES, 2003, p. 66). 

O diálogo que travamos sobre a extensão da socialização em sala de aula 

para as redes sociais – e vice-versa – nos leva de volta à problematização inicial da 

pesquisa acerda da mídia enquanto matriz de cultura. Enquanto tal ela é um aparato 

simbólico e material relativo à produção de mercadorias de caráter cultural que 

possiblitia a maior circulação de referências de estilo de vida. Lembrando que, junto 

a outras instâncias de prática pedagógica, tal como a família, e igreja, a escola, etc 

tecem uma tensa e intensa rede de interdependência (nem sempre armônica, nem 

sempre consoante) que age de forma simultânea na formação moral e cognitica dos 

indivíduos. A mídia em sua função educativa é um tema interdisciplinar, é um 

fenômeno considerado polêmico em nosso tempo e no campo da educação vem 

sendo investigado. 

Nesta pesquisa, a mídia como matriz de cultura e o humor como um possível 

gênero narrativo dos saberes do cotidiano escolar foram os contornos e o acesso às 

discussões apresentadas. A partir dos relatos e suas subsequentes 

problematizações, fui levada de volta para questões de mídia. Contudo, isso 

aconteceu de forma totalmente reorientada pelas formas próprias que estes alunos e 

alunas experimentam esses fenômenos contemporâneos, com atenção, cuidado e 

respeito a uma consideração das culturas jovens enquanto manifestações genuínas 

e autônomas de processos que, em muitos caso, são reduzidos à uma 

clandestinidade indesejada e, portanto, infértil.  
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NOTAS FINAIS 

UMA REFLEXÃO SOBRE ONDE CHEGUEI E COMO CHEGUEI AQUI 
 

Da deriva às experiências vividas, sentidas e significadas 
 

Ao longo dos anos dedicados à minha educação, um sentimento sobre a 

escola conformou-se em mim. O questionamento sobre a escola não é recente, mas 

foi apenas a partir do contato com o progama de pós-graduação em Arte e Cultura 

Visual que reuni os elementos de uma possível narrativa sobre cotidiano escolar a 

partir de uma experiência com a problematização da mídia impressa e sua 

abordagen com fins pedagógicos dentro da escola. Para ser justa e mais específica, 

foi a partir do início da atividade de obsverção na escola campo que os passos 

iniciais da pesquisa foram (re)orientados para que as atividades em campo 

pudessem, então, acontecer e para que novos/outros horizontes fossem 

apresentados.  

Tenho muitas histórias para contar, algumas ideias para compartilhar e 

diversas caminhos para imaginar. Para realizar o trabalho que acabo de apresentar 

segui as pistas do diário de campo – em constantes conflitos e trocas minha 

memória -, registros em áudio de entrevistas e grupos focais, registros de atividades 

com textos e imagens apropriados e/ou produzidos pelos próprios alunos, e uma 

coleção de cadernos especiais DM Educação. Por fim, a pergunta: o que fazer com 

tudo isso? Mais de uma vez fui alertada de que estava me cercando de muitos 

dados. Acredito que o momento mais difícil foi delinear as discussões finais em torno 

dos eventos que foram explorados aqui, e deixar tantos outros momentos, 

conversas, encontros e trocas de fora do texto final. 

Partindo de uma implicância pessoal sobre o que é veiculado em jornais 

locais sobre a vida dos alunos nas escolas públicas e a utilização destes materiais 

em atividades pedagógicas, lancei-me numa deriva dentro da escola e fui capaz de 

propôr diálogos com imagens extraídas de uma mídia impressa. Desses diálogos 

resultaram trocas, conflitos, apropriações. Esta dissertação não seria fiel se, então, 

não recortasse seus dados em torno da experiência que foi a utilização deste 

material entre os alunos colaboradores. Em contrapartida, também não seria fiel se 
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não deixasse que os alunos estivessem presentes em cada novo insight sobre a 

circulação deste material e seus conteúdos em seus próprios territórios. Cada uma 

dessas opções me aproximava mais dos objetivos iniciais da pesquisa – e daqueles 

que foram (re)configurados e (re)orientados através dos trânsitos teórico-

metodológicos. Por outro lado, essas escolhas me distanciaram – 

momentaneamente – do conjunto simbólico que expressa minha experiência de 

estar entre aqueles sujeitos naquele tempoespaço. 

Foram muitos os episódios, os momentos, os sentimentos, os insigths, que 

resultaram nos (re)direcionamentos que hoje nesta dissertação. O que quero dizer é 

que são tantas as histórias que posso contar sobre o que vi no colégio e do que 

passei a sentir e experimentar desde as visitas ao C.E.C.O., que fica difícil encerrar 

o texto sem ficar com a sensação de que realizei recortes – mutilações – para 

estabelecer o foco da pesquisa. Contudo, é com os fios que tecemos nestes dois 

anos de trabalho que elaborei a narrativa do espaçotempo no qual seus sujeitos 

estão inseridos, de acordo com as circunstâncias nas quais as relações se 

estabeleceram. Enfim, assumi o risco de que, para elaborar essa narrativa, outras 

tantas ficaram às sombras. 

 Quando coloco este trabalho em perspectiva sinto e vejo que é incompleto. 

Cada capítulo deixa uma ponta para costurar outra história. Cada transição é estável 

por apenas um segundo e logo depois deixa uma sensação que algo deixou de ser 

dito. Por isso, hoje, sinto-me satisfeita em apresentar o trabalho da forma como está. 

Amanha já estarei descontende. E espero ter conseguido propiciar essa sensação 

ao leitor. Pois, qualquer intenção de rigidez e fixação foi evitada neste trabalho. A 

deriva deu o tom desta narrativa. Contudo, se por um lado é um texto aberto a 

reorientações de percursos, tem para mim um sentido de unidade que demarca 

quem sou e o lugar de onde falo neste momento. 

Coisas físicas, vindas dos confins da Terra, são fisicamente 
transportadas e fisicamente levadas a agir e reagir umas sobre as 
outras, na construção de um novo objeto. O milagre da mente é que 
algo parecido ocorre em uma experiência sem transporte nem 
montagem físicos. A emoção é a força motriz e consolidante. 
Seleciona o que é congruente e pinta com suas cores o que é 
escolhido, com isso conferindo uma unidade qualitativa a materiais 
externamente díspares e dessemelhantes. Com isso, proporciona 
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unidade nas e entre as partes variadas de uma experiência. 
(DEWEY, p. 120) 

 Da mídia – DM Educação - à mídia – transportada e transviada por uma 

cultura jovem contemporânea -, costurei/costuramos uma rede de possíveis cores, 

tons, sons e sabores que contam sobre o cotidiano escolar de um grupo de alunos 

de um colégio estadual. Este relato encerra aqui. Apenas o relato. 
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