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RESUMO 

 

A CONSTRUÇÃO DE UM MODO DOCENTE DE SER: um estudo com alunas do 

Magistério 
 

Tratou-se de uma pesquisa sobre a construção de um modo docente de ser em 

meio a intensas transformações no conceber e viver, da sociedade contemporânea, na 

qual velho e novo coexistem lado a lado.  

Considerando a atividade docente um exercício comunicacional, constituíram-se 

em objetivos dessa pesquisa: investigar o processo comunicativo, na sala de aula, 

através de linguagens comunicacionais diversificadas; investigar os conhecimentos 

originados da aproximação - professora-alunas - com o conhecimento totalidade; 

contribuir para que as alunas desvelassem preconceitos e estereótipos presentes nas 

mídias do cotidiano. 

Realizei uma pesquisa-ação em meu local de trabalho, o Colégio Municipal 

Pelotense, na disciplina de Didática de Estudos Sociais, com alunas do 4º ano do curso 

Magistério, ao longo do primeiro semestre de 1999. A delicadeza das relações 

construídas, em sala de aula, fizeram-me denominá-las de relações poéticas na 

educação e reconhecê-las como parte constituintes da Pedagogia da Comunicação. 

Houve qualificação do caráter processual do conhecimento aprofundando sua feição 

humana e desvelando alguns de seus elementos subjetivos, como preconceitos de 

gênero, classe e raça, subjacentes às culturas das quais nós, professoras e alunas, somos 

partes integrante. Observei, também, a relevância da alteridade e das parcerias na 

resignificação do exercício de ser professora e na construção de um novo modo docente 

de ser... 

Neste sentido a metáfora do que entendo ser a profissional professora, desta virada 

de milênio, é a da professora cata-vento, ou seja, a que está em permanente movimento 

e é capaz de gerar energia. É a professora que não aceita a história como inevitabilidade 

e investe na capacidade de mobilizar pela amorosidade e pela interlocução. 

 

Palavras-chaves: modo docente de ser, conhecimento totalidade, pedagogia da 

comunicação, professora cata-vento. 
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ABSTRACT 
 

 

THE CONSTRUCTION OF A TEACHING WAY OF BEING:  a study with 

students from Teaching Course 
 

          

  It was deal with a research about the construction of a teaching way of being in 

the middle of intense modifications about conceive and living in the contemporary 

society, where old and new exist together. 

 Taking into consideration teaching activity as a communicational exercise, it was 

the aim of this research: to examine the communicative process at the classroom, 

between the vary communicative languages; to examine the knowledge resulted from 

the aproach - teacher-students - with the entirely knowledge; to cooperate with the 

students´ clearing up about prejudice and stereotypes present in daily media. 

 I made an action-research at my work place, the Colégio Municipal Pelotense, in 

a subject named Social Study, between students from 4º degree of Teaching Course, 

along 1999, the first semester. 

The politeness of the relationships builted-up at the classroom, made me name it 

"poetical relationships" in education and to recognize it as a part of Pedagogy of 

Communication. 

 There was qualification of the knowledge, making deeper its human character and 

revealing some of its subjective elements, like prejudice of class, order and race, which 

exists in the culture that we, teachers and students, take part in. I also took notice about 

the significance of the alterity and the associations in the process of construction of a 

new meaning about the practise in being a teacher and in the construction of a new 

teaching way of being. 

  In this sense, the comparision about what I think is the professional teacher, in 

this third millenium, is the one of the windmill teacher, which is in constant movement 

and which is able to produce energy, It is the teacher who doesn´t accept the history as 

something we can´t avoid and invests on the hability of mobilizing through affection 

and interlocution. 

 

Key words: teaching way of being; entirely knowledge, Pedagogy of 

Communication, windmill teacher 
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 MUNDO É UM MOINHO OU... 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 "Vive dentro de mim 

uma cabocla velha 

de mau-olhado, 

acocorada ao pé do borralho, 

olhando pra o fogo. 

Benze quebranto. 

Bota feitiço... 

Ogum. Orixá. 

Macumba, terreiro. 

Ogã, pai-de-santo... 

Vive dentro de mim 

a lavadeira  do Rio Vermelho. 

Seu cheiro gostoso 

d'água e sabão. 

Rodilha de pano. 

Trouxa de roupa, 

pedra de anil. 

Sua coroa verde de são-caetano. 

Vive dentro de mim 

a mulher cozinheira. 

Pimenta e cebola. 

Quitute bem feito. 

Panela de barro. Taipa de lenha. 

Cozinha antiga 

toda pretinha. 

Bem cacheda de picumã. 

Pedra pontuda. 

O 
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Cumbuco de coco. 

Pisando alho-sal. 

Vive dentro de mim 

a mulher do povo. 

Bem proletária. 

Bem linguaruda, 

desabusada, sem preconceitos, 

de casca grossa, 

de chinelinha, 

e filharada. 

Vive dentro de mim 

a mulher roceira. 

- Enxerto da terra, 

meio casmurra. 

Trabalhadeira. 

Madrugadeira. 

Analfabeta. 

De pé no chão. 

Bem parideira. 

Bem criadeira. 

Seus doze filhos. 

Seus vinte netos. 

Vive dentro de mim 

a mulher da vida. 

Minha irmãzinha... 

tão desprezada, 

tão murmurada... 

Fingindo alegre seu triste fado. 

Todas as vidas dentro de mim: 

Na minha vida - 

a vida mera das obscuras."
1 

 
 

 

A CONSCIÊNCIA PELA MEMÓRIA 

                                                           
1
CORA, Coralina. Todas as Vidas. <http://www.mardepoesias.com.br/velhomar/coraind.htm> 

http://www.mardepoesias.com.br/velhomar/coraind.htm
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É outubro de 2000, o décimo mês de um ano mítico e eu lembrando os meus 

moinhos... Voltar para trás, num exercício de memória, é uma forma de compreender o 

que fiz e reconstruir minha consciência.  

Há muitas vidas em cada vida é o que nos diz Cora Coralina; somos ao mesmo 

tempo unidade e parcela, grão e areia passando pela ampulheta de um tempo e de muitas 

convivências. Saber quem sou passa pelo exercício de reconhecimento dos outros 

contidos em mim: são tantas as vidas em suas formas, diversidades e peculiaridades que 

me ocorreu resgatar na memória este poema. Em 1995, ao iniciar minhas atividades de 

professora no curso Magistério do Colégio Municipal Pelotense, eu o escolhi para 

refletir sobre nossa condição feminina já que todas éramos mulheres naquele espaço. 

Esse trabalho inaugural levou-nos (a mim e as alunas) por caminho de muitas buscas em 

torno de nós mesmas... e é este caminho que retomo para justificar a construção deste 

trabalho. 

"O mundo é um moinho", cantou um desiludido Cartola à amada que partia.  

Girando, girando passamos pelo tempo. Entre brisas, ventos e temporais nos 

constituímos e deixamos nossas marcas: pegadas únicas de passagens fulgazes. 

Na infância, ao calcular quantos anos faltavam para o "fim do mundo", suspirava 

aliviada: Tenho muito tempo ainda para viver, até lá estarei muito velha! Que venha o 

fim do mundo! 

De fato ele veio, mais rápido do que supunha e de forma bem diversa: É o fim de 

um velho mundo e de velhas idéias; novos valores estão em gestação. É a despedida, 

como diz Santos, "a caminho doutras paragens onde o optimismo seja mais fundado e a 

racionalidade mais plural e onde finalmente o conhecimento volte a ser uma aventura 

encantada" (1996, p. 35). 

Girando um pouco para trás, minha memória selecionou alguns recortes no tempo 

e espaço que podem de alguma maneira apontar para quem sou. Vejamos: Nasci e cresci 

numa pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul chamada Pinheiro Machado, 

localizada na Serra do Sudeste, a 100 km rumo  noroeste de Pelotas. A família era 

grande e de tradição nas lides rurais: marcação, esquila, doma, carreira, feira, banho de  

gado, jogo do osso, ginetiada, piquete, são algumas das palavras e expressões comuns 

do meu vocabulário regional. Cinamomo, acácia, quero-quero, cardeal, tatu, mulita, 
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perdiz, lebre, cavalo, cachorro, galinha, peru, gato, lagarto, ovelha, caturrita, algumas 

das minhas paixões da infância e fontes de inspiração permanente. 

Na casa, no campo onde passei os primeiros anos da minha vida, a energia elétrica 

provinha de um aéreo, nome que na região é dado aos cata-ventos. Região de campos e 

muitos ventos, onde sopra o minuano, os aéreos eram presenças marcantes na paisagem 

dos pampas. Era ele que possibilitava, entre outras coisas, nossa ligação com o mundo 

exterior. A paisagem do pampa de amplos horizontes instalou-se, dentro de mim, desde 

muito cedo. Essa amplitude que o espaço me conferiu na infância, eu trago quase como 

um traço de personalidade: olhar por cima dos ombros, para longe, horizontalmente... 

Será a "estética do frio", metáfora definidora do gaúcho, de que nos fala Ramil
2
? 

Esse era um tempo da ditadura, como vim  a saber depois, pouco papo e poucas 

perguntas. Escola era sinônimo de disciplinamento: de corpos e mentes. Fila de guris de 

um lado e de gurias, de outro, caderneta de comportamento, livro didático, cópia, 

questionário, tabuada e verbos decorados, sintetizavam a prática educacional 

predominante. Ainda assim admirava e respeitava muitos professores; alguns em 

especial se destacavam, como a professora Zoé de Português, que nos fazia decorar 

verbos, mas também contava histórias muito legais que despertavam a vontade de ler e 

escrever. 

Criança tímida, de longas tranças e franjinha, cumpri bem o estereótipo de boa 

aluna: quase não perguntava, bem comportada, boas notas. Elogiada por professores e 

colegas, criei fama de inteligente. Entretanto pensava lá no fundo: - Eu não sei isto; eu 

decorei! 

Uma coisa interessante era o valor que os pais davam às notas e à classificação 

dos filhos, pois, os cinco primeiros classificados recebiam prêmios no dia da entrega do 

boletim, e eram considerados  inteligentes. O ensino predominantemente reprodutivista 

com ênfase na memória, por certo deve ter cometido sérias injustiças na medida em que 

classificava como bom aluno o que melhor decorava. 

Outros dois marcos escolares destacam-se na minha lembrança: a Semana da 

Pátria que eu ODIAVA, pois era obrigada a marchar e ainda por cima a pagar mico, 

como na vez que, para comemorar o centenário de Santos Dumont, tive que ajudar a 

carregar o 14 Bis, uma armação de vime e papel que por pouco não nos levantou do 

chão de verdade... Agora tenho de confessar, o que queria mesmo era tocar na banda! 

                                                           
2
 RAMIL, Vitor. A Estética do Frio. < http://www.vitorramil.com.br > 

http://www.vitorramil.com.br/
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O outro marco é o hino da escola que é o único que sei de cor e que 

verdadeiramente me emociona, ainda hoje, talvez por ter sido composto por uma 

professora de Educação Artística que, para mim, era o máximo, pois tocava piano, 

cantava e dirigia peças teatrais, não se parecendo em nada com as outras mulheres da 

escola e da minha família.  Não esquecer a música será uma forma da minha memória 

homenageá-la? 

O tempo passa... o tempo voa... chegou a adolescência e o segundo grau, hora 

também de mudar de cidade, de cortar o cordão umbilical, de crescer e me tornar urbana 

de verdade. Fazer as malas, seguir o rumo sudeste da bússola, chegar em Pelotas, morar 

em pensionatos, ir para o colégio de freiras, estabelecer relações com o mundo adulto! 

O contexto ainda era de ditadura militar, mas as pistas para os jovens eram muito 

pequenas, eu pelo menos não percebia... Para os filhos das camadas pequeno burguesas 

era muito comum ir estudar na cidade. O mito do ensino fraco e das poucas 

oportunidades no interior faziam nossos pais realizarem um esforço econômico e 

investirem na nossa educação secundária como forma de garantir o acesso à 

Universidade. 

O segundo grau, devo dizer, foi uma experiência de vida muito mal resolvida e 

que pouco gostei. Primeiro porque não gostava da escola (que acabei mudando no 

último ano) e nem dos colegas. Acho que foi onde, empiricamente, entendi o significado 

de classe social: - Qual é o teu sobrenome? - Onde tu moras? - O que teu pai faz?  Em 

outro espaço seriam perguntas normais, ali eu as via com uma função segregadora.   

Em conversas informais no Serviço de Orientação Educacional (SOE) a Irmã 

orientadora achava que eu deveria tentar vestibular em Psicologia ou noutra área das 

Humanas; reneguei a escola e seus conselhos e fui fazer Agronomia, seguindo minha 

intuição e os rastros da minha infância rural.  

Final dos anos setenta, o Brasil vivia a fase da abertura ampla, democrática e 

lenta de Geisel, mas os perseguidos pelo regime não achavam graça, muito menos as 

famílias dos desaparecidos e eu estava na Universidade bem no meio do olho do 

furacão, pois, era ali que um monte de guris liam o Pasquim, escreviam panfletos 

desaforados contra o reitor, colecionavam pôsteres do Chê e, acreditem, queriam fazer 

greve pela democratização da Universidade e por eleições diretas para presidente. JÁ! 
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Esse era também um mundo masculino: numa turma de 75 jovens, apenas umas 5 

ou 6 mulheres! Foi o tempo da descoberta do valor da amizade, do conhecimento e do 

sonho por um mundo melhor.  

Não fui uma aluna muito interessada na sala de aula, não podia perder tempo, 

tinha muito para viver: O diretório acadêmico, as palestras, os encontros no bar do 

“Muniz”, a ecologia (começando a se falar no Brasil), etc.  É da Agronomia, entretanto, 

que vem - imagino - a melhor parte presente no meu trabalho hoje em dia, a concepção 

de Homem e cidadania que fundamenta  a minha atividade docente.  

Anos 80 não deu prá ti? Caímos na real, o milagre brasileiro acabou juntamente 

com a ditadura, a redemocratização foi mais lenta que o imaginado, os cursos 

universitários não garantiam mais acesso ao emprego e, na primeira oportunidade de 

votarmos para presidente, elegemos um Mauricinho cuja primeira dama mais parecia a 

Barbie e, uma vez donos do poder, resolveram brincar de casinha em pleno planalto 

central,  na Casa da Dinda e na LBA. 

Um pouquinho antes da era Collor começar, por uma questão de pura falta de 

opção profissional, decidi fazer uma licenciatura - Estudos Sociais/ Geografia - primeiro 

a curta, depois a plena. Nessa época, e cuja origem está nas reformas da década de 70 

que acabaram com as Ciências Sociais, o curso era como eleição em dois turnos, em 

duas etapas, ou para ser mais clara, em dois semi-cursos totalmente descontextualizados 

e sem identidade. Essas licenciaturas não me acrescentaram grande coisa a não ser o 

fato de me aproximarem da educação escolar e de me conferirem um diploma. 

É desse período também, minha passagem pelo Movimento Comunitário, 

experiências com educação popular e com  militância  no Partido Comunista Brasileiro, 

o "Partidão". 

A conclusão das licenciaturas coincidiu com a nova Constituição Brasileira e a 

obrigatoriedade, por ela determinada, da realização de concursos  como forma de 

ingresso para o serviço público. Foi por intermédio deles que ingressei na carreira do 

Magistério em 1990. 

Trabalhei primeiro na zona rural, no município de Morro Redondo, de 5ª a 8ª 

série, com a disciplina de Geografia. Foi uma experiência interessante, bem naquele 

nível de confronto com a realidade, que nos fala Huberman (1994).  Olhando o material 

que guardo arquivado dessa etapa, não chego a me envergonhar, pois embora não 

trabalhasse conscientemente com produção de conhecimento, procurava contextualizar 
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o trabalho com aquela realidade rural e me sentia integrada à comunidade escolar. Nessa 

fase, também, tornei-me mais crítica em relação ao material pedagógico, como por 

exemplo, os livros didáticos, preferindo selecionar textos de jornais e revistas, embora 

ainda presa aos chamados programas escolares. 

De uma pequena escola rural passei, então, para uma grande escola urbana em 

Pelotas, o Colégio Municipal Pelotense, atualmente com cerca de 3,5 mil alunos. 

Creiam, o susto foi grande: como trabalhar com tantos alunos numa perspectiva crítica e 

dialógica foi (e é) o meu desafio principal, além de refletir com mais propriedade sobre 

o conhecimento válido para os mesmos. Penso que o meu relacionamento verdadeiro 

com o ensino começou aí, com esse enfrentamento, e foi nessas primeiras trocas com os 

alunos da escola, às vezes bem, às vezes mal-humoradas, que o meu conhecimento 

docente começou a ser construído e internamente desejado. 

Nesse meio tempo, passei por experiências com educação de jovens e adultos, 

através do PEJA (Projeto de Educação de Jovens e Adultos) da Secretaria Municipal de 

Educação de Pelotas. Fui também, representante do  Movimento Comunitário, no 

Conselho Municipal de Educação de Pelotas, onde passei a entender um pouco melhor a 

estrutura e as políticas educacionais da região.  E entre 1993 e 1996 passei por um 

exercício formidável, que me conferiu maturidade profissional e vivências únicas: 

coordenei, por 4 anos as discussões na disciplina de Geografia, da rede municipal de 

ensino de Pelotas, como supervisora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação 

(SME). 

Considero que, nesse período, meu trabalho qualificou-se, pois como não desejava 

ser vista apenas como uma mulher da SME como normalmente, nas escolas, eram 

denominadas as supervisoras da Instituição, procurei conquistar a legitimidade através 

do estudo, seriedade e respeito aos colegas. Busquei o apoio das universidades locais 

para subsidiar esse trabalho de educação continuada. Durante todo o período, as 

parcerias foram fundamentais, foram elas que garantiram que a Geografia ganhasse um 

lugar no mapa dos currículos, da rede. A minha valise estava cheia de perguntas e com 

muito poucas respostas; portanto, era oposta àquela que Freire criticava! Foram estas 

dúvidas que me levaram ao Curso de Especialização em Educação da FaE e mais tarde 

ao Mestrado em Educação.  

 As dúvidas e os cursos reforçaram meu interesse pela pesquisa e me auxiliaram a 

compreender que sem pesquisa não há ensino. 
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Num contexto de intensas transformações espaciais, novas correlações, reflexos 

de forças sociais e econômicas, ocorrem em escala global e não respeitam fronteiras. 

Entender estes processos que se dão numa rapidez enorme é fundamental, se quisermos 

influenciar em seus rumos e neles construir uma cidadania ativa. É preciso também, 

compreender as novas linguagens de um mundo absolutamente comunicacional e suas 

influências na aprendizagem e construção do conhecimento.  

De uma forma intuitiva fui incorporando no trabalho de sala de aula elementos 

presentes nos meios de comunicação de massa.  Um texto para debater globalização 

utilizando o ícone Cláudia Shiffer e a linguagem publicitária; um poema da Cora 

Coralina sobre as mulheres, para refletir identidade e gênero; uma  peça de publicidade 

da Mesbla ("te arno wallita...") para analisar sociedade de consumo; uma tira do 

Betinho
3
 para conceituar cultura e natureza; uma charge do Alma

4
 ajudando a relacionar 

o local com o global são alguns exemplos da presença dessas linguagens 

comunicacionais na sala de aula. De alguma forma passei a concebê-las não apenas 

como recursos, mas como elementos de minha prática pedagógica! 

Nos últimos  6 anos trabalhei, exclusivamente, com formação de professores, no 

curso Magistério, do Colégio Municipal Pelotense, cuja responsabilidade vai além de 

construir habilidades e atitudes compatíveis com a profissão professor. Buscamos, os 

professores do grupo, ampliar o conceito conhecimento escolar, ressaltando o 

compromisso de uma ação cidadã neste espaço de relações complexas e contraditórias, 

chamado Brasil. 

O processo de construção da docência, em meio a intensas transformações no 

modo de vida de boa parte da humanidade, faz-me crer que velho e novo coexistem, que 

o que busco alterar na minha prática pedagógica está ancorado nos exemplos de 

docentes com os quais convivi, li ou ouvi falar. É parte também das minhas vivências, 

desejos e saberes constituídos (objetivos e subjetivos). É um pouco como a história dos 

jovens ianomanis que, ao aspirarem as cinzas dos seus idosos mortos, pretendem 

adquirir a experiência e sabedoria que lhes foi peculiar. O novo está no outro e está em 

mim. 

 Aliás não será esta a grande novidade - a conjunção coordenativa aditiva “e” - 

anunciando o fim dos dualismos e oposições tão presentes na modernidade? 

                                                           
3
 Betinho é o personagem das tiras, produzidas por André Macedo, veiculadas diariamente pelo jornal 

pelotense Diário Popular. 
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Em meio a estas e outras tantas reflexões neste espaço, definido por Carvalho 

como o que “se globaliza vendo ressurgirem as raízes locais, em um impiedoso emergir 

do novo que, entretanto, contém o velho” (1998, p. 65) que estou a construir a imagem 

do que entendo ser a profissional professora pertinente à virada de milênio - a 

professora “cata-vento”: alguém que está em permanente movimento e é capaz de 

gerar energia!  

 

A metáfora do cata-vento é antes de tudo uma visão poética de um instrumento 

muito antigo, que ganhou ares de modernidade, neste transitar de milênio, ao se pensar 

em formas de geração de energia limpa, não poluidoras. O velho cata-vento é uma 

alternativa barata, simples e eficiente. Para mim é também um elo com um modo de 

vida menos fragmentado e padronizado, como diz Lefebvre (1983). 

As imagens e analogias são fortes presenças neste trabalho e revelam a influência 

de filósofos sonhadores como Rubem Alves e Leonardo Boff no meu modo de pensar e 

expressar, contudo nota Boaventura Santos que "longe de se constituírem um entrave ao 

desenvolvimento científico, os argumentos pela analogia e pela metáfora são talvez 

suas alavancas principais" (1989, p. 33). 

A professora cata-vento não aceita a história como inevitabilidade e investe na 

capacidade de mobilizar pela amorosidade e pela interlocução. Daí a inquietação, a 

busca, o movimento...  

Estar em movimento é reconhecer que, se mudou nosso  modo de pensar e de ser, 

isto também significa mudanças nos relacionamentos dos jovens com o conhecimento... 

Estar em movimento é buscar aproximação com linguagens contemporâneas 

utilizadas pelas mídias, com as quais convivemos cotidianamente e reconhecer que 

representam novas formas de cultura... 

Estar em movimento é não perder de vista o caráter provisório do conhecimento e 

suas possibilidades emancipatórias e democratizantes! 

Assim, na Escola, enterrar velhas práticas não significa introduzir novos 

elementos (como kits multimídias) apenas por serem considerados modernos; se 

continuarmos a tratá-los como recursos pedagógicos, simplesmente faremos velhas 

coisas com coisas novas! 

                                                                                                                                                                          
4
 Alma é o pseudônimo de André Macedo para assinar as charges diárias do jornal Diário Popular 
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Precisa  nascer, isto sim, a partir dos novos meios,  uma relação mais estreita 

entre a comunicação e a educação, capaz de dar conta das múltiplas e vibrantes 

linguagens com as quais interagimos, no dia-a-dia, além dos muros da nossa escola. É o 

que autores como Santos (1989) identificam como conhecimento emancipatório, na 

medida em que alia concepção de mundo a uma praxe de vida. 

São questões inerentes a esse processo comunicacional e sua relação com 

linguagens diversificadas que investiguei, através de uma pesquisa-ação, numa turma de 

4º ano de Magistério, através da disciplina de Didática de Estudos Sociais, no primeiro 

semestre de 1999, no Colégio Municipal Pelotense. 

Tive por referência três perguntas, que traduziam algumas das minhas dúvidas e 

inquietações, nesta fase de transição paradigmática.  

 

- Com quais linguagens comunicacionais as alunas melhor se 

relacionam? 

- Que conhecimentos resultam da relação professora-alunas com as 

mídias e linguagens sensoriais? 

- As alunas conseguem realizar uma leitura crítica das mídias com as 

quais interagem sob a orientação da escola? Que leituras fazem sobre 

preconceitos e estereótipos veiculados?  

 

Colocá-las em prática, na opinião de Moran, "constitui o oxigênio de qualquer 

proposta de conhecimento" (2000, p. 31).  Foram essas interrogações que me 

conduziram ao longo de todo o exercício investigativo aqui relatado. Foram elas 

também que me possibilitaram "exercer a insegurança em vez de a sofrer" (Santos, 

1996, p. 57), ou seja, testar meus limites e possibilidades. Ver até que ponto minhas asas 

me permitiam voar! 
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apítulo 1: A PEDAGOGIA DA COMUNICAÇÃO E A PROFESSORA 

CATA-VENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quando nasci um anjo esbelto, 

desses que tocam trombeta, anunciou; 

vai carregar bandeira. 

Cargo muito pesado pra mulher, 

esta espécie ainda envergonhada. 

Aceito os subterfúgios que me cabem, 

sem precisar mentir. 

Não sou tão feia que não possa casar, 

acho o Rio de Janeiro uma beleza e 

ora sim, ora não, creio em parto sem dor. 

Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina. 

Inauguro linhagens, fundo reinos 

- dor não é amargura. 

Minha tristeza não tem pedigree, 

já a minha vontade de alegria, 

sua raiz vai ao meu mil avô. 

Vai ser coxo na vida é maldição pra homem. 

Mulher é desdobrável. Eu sou".
5
 

 

                                                           
5
 PRADO, Adélia. Com licença poética. In: Poesia Reunida. São Paulo: Siciliano, 1996, p. 11 

C 
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1.1 POR UM MODO DOCENTE DE SER 

As profundas modificações que ocorreram, ao longo dos últimos anos, no modo de 

viver e relacionar-se em boa parte do planeta marcaram minha prática pedagógica o que 

tem se refletido por buscas de identidades e significados inerentes a esta atividade 

docente. 

Junto às demais crises da sociedade e dos conceitos emergentes delas, há um 

questionamento sobre a profissão professor. Enquanto para uns é uma “semi-profissão” 

(Enguita, 1991), não se enquadrando nos critérios de profissionalização como os de 

independência e autorregulação, para outros o professor é um profissional “crítico, 

ativo, reflexivo, questionador e também possivelmente dotado de um „saber‟ que lhe é 

próprio como grupo” (Lüdke 1996, p. 13). 

Parcela, fatia, desse todo chamado grupo, cabe-me exercer a docência da maneira 

como a compreendo, isto é, uma profissão cuja identidade é construção histórica, 

coletiva e, portanto, permeada por relações sociais inerentes a grupos e classes sociais. 

Sendo assim, vejo-a sob um olhar feminino, com a cultura e concepção que me é 

própria, inclusive sobre profissão.  

Nossa história de mulheres não está nos livros, falta muito sobre nossas pegadas, 

embora sempre tenhamos sido as que primeiro ensinaram. Para acessarmos ao 

conhecimento, durante séculos, a única saída (ou entrada) era através da vida religiosa 

em conventos. Aliás, pensar era considerado como uma atividade perigosa para  

mulheres. Durante o período da Inquisição, nós, as mulheres, éramos as principais 

suspeitas quando demonstrávamos pensar, pois “quando pensam pela própria cabeça, 

pensam no mal”
6
 logo diziam os inquisidores.  

Essa história de falta dos nossos próprios rastros e a existência de mitos sobre o 

significado de ser mulher deixou-nos uma pesada herança que ainda estamos a carregar. 

Fernández (1991) lembra que no dicionário homem público significa estadista, 

homem importante, político. A expressão mulher pública, por sua vez, quer dizer 

prostituta. O exemplo dá a dimensão do quanto há de estigmas em nossa subjetividade 

interferindo na forma de olharmos e exercermos a profissão. 

                                                           
6
 Programa Gente. People+Arts, 13/8/99 
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Considerando a dificuldade de estruturar um trabalho a partir de tão grandes 

contradições e interrogações em que a professora ora é vista como salvadora da pátria, 

ora como responsável pelas mazelas da educação, numa visão maniqueísta e 

reducionista, venho estruturando um modo docente de ser ancorado em experiências de 

vida (que chamo saberes), na reflexão sistemática da própria prática, nos códigos e 

competências inerentes à profissão professora. 

Este modo docente de ser que entendo ser a corporeidade da profissional 

professora, é também o resultado de um modo de ser mais amplo, ver o mundo e 

posicionar-me em relação a ele. É um projeto de vida em sua versão escola! Como tal 

traz em seu âmago desejo de mudanças sociais, gosto pela investigação e 

experimentação, perda do medo de errar e, de quebra, uma louca  paixão pela vida e 

suas diferentes formas de expressão. 

Dessas experimentações e riscos (conscientemente assumidos) foi surgindo, aos 

poucos, uma imagem de professora, uma representação cuja forma e conteúdo delineou-

se, mais claramente, a partir da reflexão sobre a opinião de uma aluna - Bibiana - ao 

final do ano letivo de 1998. Referindo-se a um dos trabalhos realizados por ela e a 

turma a qual pertencia, a aluna assim comentou: 

 

"O principal fato a se comentar é a importância 

da realização deste trabalho, pois ao longo 

deste ano eu, e muitos alunos desta turma, 

tivemos a oportunidade de expandirmos nossos 

horizontes, a oportunidade de conhecermos 

outras pessoas, situações e momentos 

históricos que até então não saiam de livros e 

explicações em sala de aula. 

Por tudo isso gostaria de agradecer por teres 

me dado esta oportunidade”  (Bibiana 

Rodrigues de Rodriguez  - 19 anos).
7
 

 

 

As palavras de Bibiana tocaram-me fundo, pois são demonstrativas do quanto é 

possível significar nossas práticas, proporcionando alegria, convívios, trocas e 

                                                           
7
 CHAIGAR, Vânia A. M. Experimentando, experimentando, experimentando... incursões de uma 

docente rumo à pedagogia da comunicação. Pelotas, FaE/UFPel, p. 15, 1999 (relatório de pesquisa). 
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mobilizações, contrariando a síndrome do imobilismo gerada pelos paradigmas da 

inevitabilidade tão propalados atualmente. É o movimento ou processo ao qual  Freire 

convidou-nos a incorporarmos não aceitando as exclusões do presente como fatalidade, 

mas vendo-as sim como categoria histórica. Sobre isto escreveu:  

 

“Daí a crítica permanentemente presente em 

mim à malvadez neoliberal, ao cinismo de sua 

ideologia fatalista e a sua recusa inflexível ao 

sonho e à utopia. Daí o tom de raiva, legítima 

raiva, que envolve o meu discurso quando me 

refiro às injustiças a que são submetidos os 

esfarrapados do mundo. Daí o meu nenhum 

interesse de, não importa que ordem, assumir 

um ar de observador imparcial, objetivo, 

seguro, dos fatos e dos acontecimentos”  

(Freire, 1997, p. 15). 

 

O movimento observado, sugeriu-me a figura de um cata-vento girando ao vento: 

ora mais forte, ora mais fraco conforme as intensidades e direções dadas pela rosa-dos-

ventos. 

A imagem é uma metáfora que reúne o velho e o novo. É o velho cata-vento; os 

ventos é que são novos! Para mim resume um pouco a idéia do processo de construção 

do conhecimento: o novo está contido no velho. O novo é o jeito de caminhar disse o 

poeta. Com ele estou a concordar. 

Está a constituir-se a idéia da professora cata-vento, isto é, a professora em 

constante movimento e que é capaz de gerar energia, mobilizar, desinstalar, iluminar...  

A profissional professora cata-vento que estou a imaginar tem, na interlocução 

com o outro, na formação de uma subjetividade democrática, nas relações 

horizontalizadas de poder ou  alteridade, alguns de seus principais objetivos.  

"Alterno" é o que se diz das folhas inseridas de cada lado do caule de uma planta 

mas que não estão na frente umas das outras. São diferentes, estão em posições 

distintas, mas não se sobrepõem umas às outras. Para nós, sujeitos de uma sociedade de 

tantas desigualdades e estratificações trata-se de uma penosa aprendizagem, pois, temos 
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de trocar o aprender a ter e aceitar o lugar que nos cabe do ensino transmissivo, pelo  

aprender a ser e posicionar-nos do ensino compartilhado (Moran, 1996). 

A interlocução é a chave para abrir portas em nossa subjetividade conformista, há 

muito nos ensinou Freire (1971) ao insistir que os homens são essencialmente sujeitos 

de comunicação. É também o que pensa Gutiérrez, entendendo que a essência do 

processo educativo consiste em formar o sujeito como interlocutor. Acrescenta o autor:  

 

“Quem não se expressa se reprime, é suprimido, 

está sujeito a que lhe imprimam a forma como a 

uma substância mole, a que se comprime e 

deprime. (...) Hegel afirmava: quando faltam as 

palavras falta o pensamento. Somos mais 

drásticos: quando faltam as palavras falta a 

liberdade” (1996, p. 12). 

 

Este ensino compartilhado, voltado para a interlocução, desejado por esta  

professora cata-vento, por certo exige o desenvolvimento de competências peculiares ao 

seu projeto. A própria concepção de competência precisa ser revisada à luz do 

paradigma que dá sustentação e permite ao cata-vento girar. 

 

 

         1.2 REVISANDO CONCEITOS E SIGNIFICADOS 

 

Durante muito tempo, no vocabulário de empresários e trabalhadores, os termos 

qualificação e competência eram tidos como sinônimos. Definições universalizantes 

sobre o trabalhador competente procuravam não serem vinculadas ao campo político-

ideológico. Competência era um saber-fazer construído a partir de critérios 

padronizadores e exteriores ao contexto dos indivíduos.  

Manfredi (1994) entretanto, faz uma distinção entre os dois termos observando 

que do ponto de visto histórico, a noção qualificação origina-se do arcabouço teórico 

das Ciências Sociais, enquanto competência está mais relacionado às Ciências 

Humanas, como a psicologia, educação e lingüística, em seus conceitos sobre 

“capacidades e habilidades”
 
( p. 15). 

Do ponto de vista econômico, portanto, a qualificação tem como parâmetro o 

modelo de produção hegemônico e suas formas de organizar o trabalho. Qualificar, até 

bem pouco tempo, significou preparar o “capital humano”, segundo o modelo taylorista 
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e fordista, para cumprir papéis e funções específicas e estratificadas. Havia uma relação 

direta entre escolarização e qualificação, refletindo-se na separação formal entre 

trabalho manual e trabalho intelectual; como se fosse possível separar mente e corpo, 

percepção e ação! 

Há, entretanto, uma outra face do termo competência a ser compreendida, 

justamente a que a explica a partir da uma concepção social e política, inerente a 

determinados conjuntos específicos de profissionais ou trabalhadores. 

Entendo que os trabalhadores, percebendo-se sujeitos de uma prática social, 

resignificam o conceito competência a partir de sua própria vivência e problematização. 

Saul Meghnani na Itália, através de estudos realizados num dos institutos de 

pesquisa ligados à Central Sindical Italiana (Ires-Roma), construiu um conceito 

multidisciplinar de competência com conotações diversas. Uma delas de caráter 

cognitivo, é individual e diz respeito às formas como cada um adquire e produz 

conhecimento. Este processo de aprendizagem é mediado pelas condições concretas de 

trabalho, ou seja, pela interação entre sujeito, realidade e grupo, tríade das teorias 

sóciointeracionistas defendidas por pesquisadores como Vigotsky e Wallon. 

Outra diz respeito à dimensão sócio-cultural e histórica, ou seja, ao macro-

contexto procurando compreender as relações entre “sujeitos, contextos e tempos”. 

Além dessas duas conotações observadas por Meghnani, o autor ressalta a 

competência como os saberes e habilidades específicas que, num dado contexto 

objetivo, se explicitam. É a dimensão empírica adquirindo uma amplitude maior do que 

o simples saber-fazer da concepção racionalista. Neste sentido, o conceito competência 

é definido por um conjunto que envolve questões de ordem estruturais objetivas e 

subjetivas, saberes e formas de agir.  

Revendo minha prática de profissional professora à luz destes conceitos, percebo, 

mais claramente, a relação entre competência e profissionalidade, compreendendo-as, 

sob a concepção de Contreras, como as “qualidades da prática profissional de quem 

ensina em função do que requer o ofício educativo” (1997, p. 50).  

Como conseqüência disto há uma desestabilização das antigas idéias sobre 

competência docente ligadas essencialmente tanto ao domínio de técnicas de ensino e de 

controle da aprendizagem (forma)  quanto pelo domínio do conhecimento específico  

(conteúdo). 



 49 

Considerando ainda o caráter processual e o contexto onde a profissional atua, 

entendo que o significado de competência é mutante, estando, inclusive, atrelado ao 

sentido de ensino e aos objetivos que a professora tem construídos, o que extrapola o 

sentido racionalista dado à competência. 

Vivendo um tempo histórico de transição paradigmática, estas observações são 

importantes na medida que dão uma certa legitimidade à construção da professora cata-

vento, ora em processo. 

Bem, mas quais os conceitos que dão sustentação a esta construção? 

Conceitos identificados com o que hoje denominamos de Pedagogia da 

Comunicação! 

A Pedagogia da Comunicação refere-se a um modo de pensar e conceber a 

educação e o ensino reconhecendo seu caráter social, intersubjetivo e comunicacional. 

Freire, já na década de 60,  chamava-nos a atenção para o fato de que ensinar é diferente 

de transmitir, entendendo que a essência do processo educativo está no diálogo, na 

comunicação.  

Gutiérrez, educador costa-riquenho, um dos pioneiros da Pedagogia da 

Comunicação na América Latina, aponta para a importância do reconhecimento do 

sujeito como ser de criatividade e expressão, pois quando não sou capaz de falar por 

mim, alguém o fará em meu nome. 

Reconhecer-me então como ser de comunicação e expressão é o primeiro passo 

para o exercício educacional na escola. Isto implica lançar olhares para além das listas 

dos conteúdos "neutros" e descontextualizados que ainda parecem ser a referência de 

conhecimento para a instituição escolar. 

Vivendo num contexto histórico de revoluções técnico-científicas cujos reflexos 

na vida cotidiana são ainda difíceis de precisar, todas as certezas construídas ao longo 

de três séculos de racionalismo, estão a esvair-se. A lógica cartesiana, por si só,  não 

ajuda mais no entendimento destas mudanças, embora "novos modos de viver" estejam 

a se delinear e conseqüentemente novas relações sociais a se configurarem. 

"Os saberes estão por aí", disse-nos Rubem Alves. Neste sentido a escola não é 

mais a única agência privilegiada de distribuição desses saberes. Não detém mais o 

monopólio do acesso ao conhecimento sistematizado pela humanidade, como há algum 

tempo atrás. 
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"O que o aparato educativo, que foi 

hegemônico em um determinado tempo e que 

substituiu outros "aparatos", não entendeu é que 

foi agora substituído pela cultura dos meios de 

comunicação de massas industrial. O sistema 

educativo, diante das novas gerações, deixou de 

ser o ponto referencial de interpretação do 

mundo e da existência, deixou de ser fonte da 

cultura dominante e deixou de ser o tecido 

constituinte da sociedade" (Bisbal, 1996, p. 

125). 

 

 A contundente afirmativa de Bisbal, no mínimo, deve ser detidamente analisada; 

repensar e ampliar alguns conceitos é uma contingência que a história está a nos cobrar. 

Na Pedagogia da Comunicação há uma aproximação entre a escola e a vida 

cotidiana. A vida é o conteúdo a ser privilegiado.  

Educar para as incertezas, para sentir a vida em todas as suas extensões, para 

correr riscos, experimentar e conviver com outros iguais e diferentes de mim. 

"Educar é criar relações possíveis", falou Gutiérrez (1997). É também:   

 

"Propiciar situações para que o aluno se sinta 

bem, possa conviver, possa expressar-se. 

Educar para localizar, reconhecer, processar e 

utilizar a informação. A informação não está na 

escola, está na vida, nos meios de comunicação, 

nas relações, nos problemas de sua vida 

cotidiana" ( p. 318). 

 

Trazer para a escola as diferentes formas de comunicação que a sociedade utiliza 

como o jornal, televisão, internet, quadrinhos, rádio, fotografias, etc., e percebê-los 

como produtos da nossa cultura contemporânea, corresponde a aproximá-la da vida 

cotidiana dos alunos e de suas linguagens. Ao fazer isto estaremos rompendo com o 

vácuo existente entre jovens e adultos no universo escolar, permitindo que os alunos 

criem e se expressem com maior liberdade e diversidade. 
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Entretanto, não basta a utilização desses modernos meios. Penteado (1998) alerta 

que a simples presença das tecnologias na sala de aula não significa que a docência está 

sendo qualificada e o ensino significado. A partilha, o diálogo, o protagonismo é a 

essência do processo. Isto não pode ser esquecido. 

 

"Não é uma pedagogia sobre os meios de 

comunicação. É uma pedagogia que estabelece 

comunicação escolar com o conhecimentos, 

com os sujeitos, considerando os meios de 

comunicação. Dialoga-se com os meios, ao 

invés de falar dos meios" (Porto, 2000, p. 35). 

 

Dialogar com os meios sejam eles a TV, a fotografia, o jornal, a internet ou os 

professores e os alunos, estas mídias vivas, com seus cheiros, formas, gostos e idéias 

únicas em intercâmbios originais, como só gente sabe fazer. Mídias vivas porque se 

(re)constroem permanentemente tanto nas relações travadas no consenso e fraternidade, 

quanto na adversidade e conflito... 

Para Resende: 

 

"Mídias constituem-se  nos diferentes 

elementos intermediários e complexos na inter-

relação entre pessoas concretas que são, por sua 

vez, mediadoras, do e no mundo em que vivem" 

(1990, p. 05). 

 

Estas idéias pressupõem  um alargamento também do conceito conhecimento 

escolar. Não é mais possível tratá-lo como algo estático, externo, fragmentado e linear 

como as "grades curriculares" normalmente o concebem na escola. Esse currículo 

reproduz a visão mecânica e cartesiana de mundo, que predominou na modernidade. O 

modelo explicativo, em questão, fragmentou o conhecimento, a consciência e a própria 

vida, separando o homem de si mesmo à medida que o separou da natureza e do cosmo. 

É esse reducionismo um dos pilares da crise que vivemos. Perdemos a integridade. 

Coisificamo-nos, diria Drummond! 
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"Hoje sou costura, sou tecido, 

sou gravado de forma universal 

saio da estamparia, não de casa 

da vitrina me tiram, recolocam,  

objeto pulsante mas objeto 

que se oferece como signos de outros 

objetos estáticos, tarifados. 

Por me ostentar assim tão orgulhoso 

de não ser eu, mas artigo industrial, 

peço que meu nome retifiquem. 

Já não me convém o título de homem. 

Meu nome novo é coisa. 

Eu sou a coisa, coisamente."
8
 

O conhecimento é uma produção histórica e como tal, processual; estando 

inserido numa determinada realidade é contextual e, sendo produto de relações 

humanas, é social. O conhecimento é assim um conjunto que envolve sujeitos, contextos 

e objetos interligados numa totalidade. Vida é sinônimo de interdependência! 

Vasconcellos comenta: 

 

"Não se pode conceber que a conscientização 

venha simplesmente pelo recebimento de 

conteúdos; a consciência interage 

dialeticamente com a teoria, mas se forma numa 

prática social, a partir do engajamento em 

práticas concretas e da reflexão crítica sobre 

elas" (1997, p. 59). 

 

Nossos alunos são sujeitos concretos. Esta é uma observação básica. Os 

relacionamentos estabelecidos com esses sujeitos são fundamentais para  uma 

aprendizagem significativa. Esses relacionamentos têm, necessariamente, que 

considerar o mundo social e emocional dos sujeitos, o que nos leva a considerar outras 

questões relativas ao conhecimento. 

                                                           

 
8
 ANDRADE, Carlos Drummond de. Eu, etiqueta. In: Corpo. Rio de Janeiro: Record, 1984 
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Teóricos do campo pós-moderno, que se opõem às concepções racionalistas e 

dualistas do conhecimento (sujeito-objeto, mente-corpo, razão-emoção, etc.) e a sua 

dimensão positivista, têm produzido estudos interessantes sobre esse outro 

conhecimento visto como totalidade, como observo em Santos (1996). 

 

“O conhecimento do paradigma emergente 

tende assim a ser o conhecimento não dualista, 

um conhecimento que se funda na superação 

das distinções tão familiares e óbvias que até 

pouco considerávamos insubstituíveis, tais 

como natureza / cultura, natural / artificial, vivo 

/  inanimado, mente / matéria, observador / 

observado, coletivo / individual, animal /    

pessoa” (p. 39 - 40).  

 

Esta forma de conhecer é interligada, interdependente e intersensorial. “Conhecer 

significa compreender todas as dimensões da realidade, captar e expressar essa 

totalidade de forma cada vez mais ampla e integral” (Moran, 1996b, p. 24). 

A aproximação desse conhecimento-totalidade, que extrapola a razão e os antigos 

dualismos,  requer uma ação coordenada entre o sensorial  (sentidos) e o cinestésico-

corporal (movimento, ação, toque). 

Um dos estudos mais atuais sobre a forma de se chegar ao conhecimento foi 

realizado por Gardner (1994). O autor defende a idéia de que todos  temos um sistema 

de inteligências ou habilidades interconectadas, porém, em parte independentes entre si, 

localizadas em diferentes regiões do cérebro. Em cada um de nós essas habilidades 

possuem distintas intensidades. Embora tenhamos os mesmos instrumentos, 

aprendemos de diferentes maneiras; todas, entretanto, partem do concreto, do sensível, 

em direção ao abstrato. 

Na Pedagogia da Comunicação há uma busca pelo conhecimento-totalidade, 

partindo exatamente do sensorial, daquilo que mais diretamente nos atinge.  

 

"O caminho para o conhecimento integral 

funciona melhor se começar pela indução, pela 

experiência concreta, vivida sensorial e vai 
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incorporando a intuição, o emocional, o 

racional e o transcendental. A arte é um dos 

pilares da nova educação e não só uma 

atividade complementar" (Moran, 1996a, p. 51).  

 

É um conhecimento imediato, fazendo o caminho inverso do propalado pelo 

racionalismo; parte da percepção para a razão e, afinal, não é isto que fazemos ao 

apalparmos e cheirarmos as frutas na feira, antes de comprá-las e comê-las? Fernando 

Pessoa ajuda a completar estas idéias dizendo... 

 

"Penso com os olhos e os ouvidos 

E com as mãos e os pés 

E com o nariz e a boca. 

Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la 

E comer um fruto é saber-lhe o sentido"
9
 

 

Analisando a questão sob este ponto de vista, é mais fácil entender a distância que 

existe, atualmente, entre nós - os professores - e os alunos em relação à comunicação: os 

alunos são sensório-cinestésicos e nós, não. Crianças e jovens são mais sensíveis à 

lógica analógica, enquanto nossa formação, essencialmente racionalista, é uma espécie 

de barreira para o entendimento dessas formas de comunicação e conhecimento. A 

educação escolar vai precisar transitar por estas outras lógicas, pois, segundo Santos: 

 

“A ciência pós-moderna é uma ciência 

assumidamente analógica.... Jogo, palco, texto 

ou biografia, o mundo é comunicação e por isso 

a lógica existencial da ciência pós-moderna é 

promover a “situação comunicativa” tal como 

Habermas a concebe” (1996, p. 44 - 45). 

 

 A indústria cultural, especialmente via mídias como TV e cinema, vale-se dessas 

formas de conhecer, valorizando o lúdico, a não linearidade e principalmente o 

emocional. Opera com o que é imediato aos sujeitos. 

                                                           
9
 PESSOA, Fernando. O Guardador de Rebanhos (IX). 

<http://www.insite.com.br/art/pessoa/ficcoes/acaeiro/214.html> 

http://www.insite.com.br/art/pessoa/ficcoes/acaeiro/214.html
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A questão central, independente das posições teóricas que se dividem em relação à 

validação desse conhecimento utilizado pelas mídias, é que não é mais possível 

desconsiderá-lo na escola. A publicidade, por exemplo, dominando amplamente as faces 

sensoriais do conhecimento, delas faz uso para atingir seus pragmáticos fins 

mercadológicos. Enquanto isso, nós, profissionais professores, continuamos a desprezá-

las deixando de construir  possibilidades educativas, como a aproximação  dos alunos de 

seus sentimentos e emoções. 

Prepararmo-nos (técnica e conceitualmente) para lidar com o conhecimento-

totalidade e as linguagens contemporâneas é uma das condições para que possamos 

exercer a intermediação entre as mídias e os alunos, desempenhando o papel de 

promotores da interlocução ou "mediadores pedagógicos" segundo Gutiérrez. 

 

 

O autor entende por mediação pedagógica:  

 

"O tratamento dado aos conteúdos e formas de 

expressão dos diferentes temas, a fim de tornar 

possível o ato educativo, dentro do horizonte de 

uma educação concebida como participação, 

criatividade, expressividade e relacionamentos" 

(1996, p. 11). 

 

O conceito conhecimento ganha, assim, amplitude extrapolando as “caixinhas” a 

que foi condenado  por tanto tempo, nos currículos escolares aproximando-se da vida e 

unificando razão, corpo,  sentimento, intuição...  É um pouco o prenúncio da superação 

da ordem racionalista que vê o indivíduo tanto mais avançado quanto maior seja seu 

desenvolvimento cognitivo, exclusivamente.  

Não basta ser nota dez na escola, é preciso saber se relacionar, cooperar, trabalhar 

em grupo, conviver. 

É o despertar de um outro paradigma ou o paradigma emergente, no dizer de 

Santos, no qual conhecimento é sinônimo de auto-consciência, satisfação pessoal e 

“saber viver”.  É um conhecimento compreensivo e íntimo que “não se separa e antes 

nos une pessoalmente ao que estudamos” (Santos,1996, p. 53), recuperando a sabedoria 

e o sabor de viver. 
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"Quem não se comunica se trumbica" afirmava Chacrinha
10

. 

Na Pedagogia da Comunicação, a ação dialógica é a referência do trabalho 

educativo; sendo assim, o desenvolvimento de habilidades como saber ouvir, admitir a 

recusa e partilhar experiências, entre outras, são fundamentais. 

Para Penteado a construção de um perfil profissional sob este paradigma supõe 

"uma discentração do docente em questão e uma mudança na percepção da natureza 

dos sujeitos envolvidos na relação pedagógica" (1998, p. 18).  Isto quer dizer que nesta 

relação a professora não é mais a única que sabe e transmite informações ao aluno, que 

apenas recebe. Ambos passam a ser "sujeitos responsivos", em que através da interação 

e da comunicação, ensinam e aprendem. 

 

Neste sentido, a valorização das linguagens multisensoriais, ou seja, a que 

valoriza a sensibilidade, a estética, o lúdico e a intuição contribuem para a ampliação do 

conhecimento para além do aspecto puramente racional e cognitivo, que a modernidade 

reforçou. 

O exercício da comunicação, como pode ser observado, dá-se a partir de um 

processo integralizador cujo objetivo é a emancipação dos sujeitos e a construção de 

uma cidadania ativa. 

Porto vê a didática como um ato comunicativo e integrativo no qual o "diálogo 

problematizador é utilizado para desvendar símbolos imagéticos e cognoscitivos" 

(1998a, p. 30) além de estimular um ambiente propício às aprendizagens. Compreendo 

que é este diálogo, esta comunicação que coloca em sintonia razão, emoção, imaginação 

e criatividade, na sala de aula. 

Entendo também que isto não se constitui numa tarefa fácil para nós professores. 

Parcela de nós teme sair dos caminhos já conhecidos, e percorridos por tanto tempo,  

experimentar trilhas novas e saídas próprias para as dificuldades vividas. 

Concordo com Rubem Alves ao afirmar que não devemos temer "parecer tolos". 

 

"Temos de ter a  a coragem de parecer tolos. A 

coragem de ser  tolo significa estar livre. A 

coragem de fazer tolice é importante, inclusive 

na ciência. O cientista que não tem coragem de 

                                                           
10

 Chacrinha foi um popular apresentador de programas de auditório na TV, ao longo dos anos 70, no 
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fazer tolice, de pensar tolice, não é um bom 

cientista" (Alves, 1997, p. 133). 

 

Penteado (1998) chama esta dificuldade de passar de uma "zona de segurança" 

para uma "zona de turbulência" ou seja, passarmos de situações que dominamos para 

outras mais imprevisíveis e que exigem mais preparo e maturidade profissional. 

É da autora a afirmativa: 

 

"... toda mudança de conduta implica 

desinstalar modos já arraigados e até 

automatizados e dos quais só tomamos 

consciência quando nos propomos novos 

procedimentos. Só então nos damos conta de 

nossos mecanismos de defesa quando, por 

exemplo, a pergunta ou a reflexão inesperada de 

um aluno nos tira da "zona de segurança" do 

ensino informativo - no qual ignoramos as 

diferentes experiências e possibilidades de 

apreensão dos alunos, supostamente 

"dominamos" o conhecimento que pretendemos 

"passar" e apresentamos o conteúdo 

selecionado para a aula - e nos faz atravessar 

uma "zona de turbulência" (1998, p. 14). 

 

A segurança de muitos de nós professores ainda está no quadro, giz e cuspe e são, 

de fato, aquelas perguntas e situações que o "seguro-aluno" (como o livro didático) não 

previu que a fragilidade de nossa proposta se evidencia. 

Entretanto, apesar dos medos, não será mais interessante a aventura de descobrir a 

vida, seus mistérios e encantos? Surpreender-nos em investigar o que há além da trilha 

tradicional? Ou ainda, ousar "parecer tolos"? 

Num outro pólo está o cata-vento. Não possuindo alma própria tem um pouco do 

espírito humano, já que é uma produção de gente. 

O cata-vento, também conhecido por moinho de vento, como catalizador da 

energia eólica é bastante antigo e ainda hoje é muito utilizado em diferentes regiões do 

                                                                                                                                                                          

Brasil. Ficou conhecido também como o "Velho Guerreiro". 
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planeta, como na Holanda onde é cartão postal. Seu uso na geração de energia limpa 

vem crescendo, principalmente em países europeus como a Dinamarca e Alemanha. É 

sensível às correntes de ar, capaz de mudar de direção seguindo os caprichos dos ventos 

e, ainda assim, gerar energia. 

O cata-vento é mutante mas não voa sem rumo; está bem fixo à haste que ao 

mesmo tempo que o sustenta, permite-lhe girar. Sem a base voaria, ao invés de girar; 

simplesmente seguiria o rumo dos ventos sem gerar energia. 

Penso que podemos ser o que desejarmos e que é bom estar ao vento, pois, 

retomando ao poema, inicial, de Adélia Prado, "ser coxo na vida é maldição pra 

homem. Mulher é desdobrável. Eu sou". 
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apítulo 2: ROSA-DOS-VENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Que metro serve 

para medir-nos? 

Que forma é nossa 

e que conteúdo? 

Contemos algo? 

Somos contidos? 

Dão-nos um nome? 

Estamos vivos?  

A que aspiramos? 

Que possuímos? 

Que relembramos? 

Onde jazemos? 

(Nunca se finda 

nem se criara. 

Mistério é o tempo 

inigualável.)”
11

 

 

 

                                                           
11

 ANDRADE, Carlos Drummond de. Perguntas em forma de cavalo-marinho. In: Reunião: 10 livros de 

poesia. 4. ed. Rio de Janeiro: José Olímpio, 1973, p. 166  

C 
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2.1 O METRO E O MISTÉRIO 

 

Os debates que ocorreram ao longo deste século sobre a conveniência da 

utilização de métodos distintos para  investigação nas ciências naturais e sociais, visto a 

especificidade de cada ciência, gerou uma espécie de antagonismo entre as chamadas 

pesquisas quantitativas e qualitativas. Sendo as primeiras consideradas sinônimo de 

experimento, mensuração e neutralidade e as segundas, observação, interpretação e 

envolvimento pessoal do investigador.  

Hoje, autores como André entendem que já houve um esgotamento dessa fase, 

fazendo-se necessário uma melhor definição do tipo de pesquisa pretendida sob pena de 

se generalizar por pesquisa qualitativa toda aquela que não considere números, 

menosprezando e/ou reduzindo sua base epistemológica.  

Reflete a autora:  

“Posso fazer uma pesquisa que utiliza 

basicamente dados quantitativos, mas na análise 

que faço desses dados estarão sempre presentes 

o meu quadro de referência, os meus valores e, 

portanto, a dimensão qualitativa. As perguntas 

que eu faço no meu instrumento estão marcadas 

por minha postura teórica, meus valores, minha 

visão de mundo. Ao reconhecer essas marcas de 

subjetividade na pesquisa, eu me distancio da 

postura positivista, muito embora esteja 

tratando com dados quantitativos" (André, 

1999, p. 24). 

 

A pesquisa qualitativa tem suas bases na fenomenologia, nos aspectos subjetivos 

do comportamento das pessoas, na maneira como se relacionam com o cotidiano e 

constroem a realidade. Considerando que a realidade é múltipla, dinâmica, holística e, 

portanto, passível de interpretações podemos entender a pesquisa qualitativa como a 

expressão de um paradigma interpretativo cujo objetivo é estudar "significados e ações 

humanas na vida social e educacional” (Engers, 1994, p. 66). 

Dito isso, dá para afirmar sobre o caráter qualitativo da investigação realizada. 

Tratou-se pois, de uma pesquisa no âmbito de uma escola pública, situada 
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espacialmente  na zona urbana de Pelotas, interior do Rio Grande do Sul, num contexto 

periférico do ponto de vista político-econômico, no penúltimo ano de uma década 

conturbada. É uma instituição educacional formal cujos fenômenos educativos são 

resultado de múltiplas interfaces, tanto de ordem objetiva quanto subjetiva, relacionados 

a uma ordem macro-social. 

A escolha pela abordagem qualitativa ocorreu pela inviabilidade de medir (“que 

metro serve para medir-nos?” perguntou Drummond) os sujeitos, suas subjetividades e 

expressões humanas. Houve uma intencionalidade clara, assim meio de lua nova, de 

aproximar-me dos sujeitos respeitando o caráter dialógico da relação professora-alunos 

no qual não existiu um percurso pré-definido; ele foi se fazendo na caminhada e fruto de 

interesses comuns. 

Aproximando-me do tipo de pesquisa que assume características da investigação 

realizada, é possível nomeá-la como pesquisa-ação na medida em que aconteceu na 

minha prática docente, nas relações construídas em sala de aula, sendo essas, partes 

constituintes do processo investigativo. Foi uma pesquisa feita com os sujeitos; não 

para ou sobre eles (Carneiro, 1987).  

O processo investigativo centrado na ação não tem obtido consenso quanto à sua 

denominação. Pesquisa-ação, investigação-ação, pesquisa participante, pesquisa ativa, 

pesquisa militante, pesquisa operativa são denominações decorrentes das diferentes 

correntes que estudam a metodologia. 

A pesquisa-ação, na América Latina tem sofrido influências da corrente francesa 

(psicossociológica) voltada para a educação não formal. Especialmente nas décadas de 

70 e 80, através de pesquisadores como Freire e Brandão, este tipo de pesquisa adquiriu 

um caráter eminentemente emancipador, ou seja, o da produção de conhecimento 

visando conhecer e transformar a realidade. Chamada por Brandão de pesquisa 

participante, desenvolveu-se em grupos de educação popular, especialmente em projetos 

de educação de adultos. 

 

“Há, assim, um sentido político muito claro 

nessa concepção de pesquisa: partir de um 

problema definido pelo grupo, usar 

instrumentos e técnicas de pesquisa para 

conhecer esse problema e delinear um plano de 
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ação que traga algum benefício para o grupo” 

(André, 1999, p. 33). 

 

Há também quem veja a pesquisa-ação de maneira distinta da pesquisa 

participante. Para Thiollent, a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa participante centrada 

na ação e no envolvimento dos sujeitos pesquisados. Entretanto a participante nem 

sempre é pesquisa-ação; estando voltada para a conscientização e participação das 

camadas populares  tem um caráter político-social. É como se fosse um movimento 

mais abrangente que um enfoque metodológico. 

 

“Para que não haja ambigüidade, uma pesquisa 

pode ser qualificada de pesquisa-ação quando 

houver realmente uma ação por parte das 

pessoas ou grupos implicados no problema sob 

observação. Além disso, é preciso que a ação 

seja uma ação não-trivial, o que quer dizer uma 

ação problemática merecendo investigação para 

ser elaborada e conduzida" (Thiollent, 1992, p. 

15). 

 

Tendo alargado seu uso para além das pesquisas informais em educação, a 

pesquisa-ação hoje está dentro das escolas em investigações sobre o cotidiano dos 

grupos que a compõem. Ganhou atenção especial nesta última década, embora desde os 

anos 50 vários pesquisadores, do hemisfério norte, acreditassem "que os professores, 

tornando-se investigadores na sala de aula, poderiam aperfeiçoar suas práticas” 

(Santos, 1994, p. 86). 

No caso específico, a pesquisa deu-se no meu local de trabalho e em minha prática 

de docente. Esse trabalho no qual a professora foi também sujeito da pesquisa, precisou  

delicadeza na condução e rigor no planejamento, sem deixar de perceber sua natureza 

dialética e, portanto, sujeita às variações e mutações permanentes. 

Segundo Orozco Gómez, este tipo de pesquisa por ser exigente em envolvimento 

com a comunidade e seu objeto de estudo, requer alguns cuidados de maneira a não 

contaminar demasiado o objeto, resultando numa interpretação de ordem 

exclusivamente subjetiva; ainda mais que, no estudo, o objeto é o outro - um sujeito 
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também carregado de subjetividades. Afirma ele: “Tem-se que ir mostrando que há uma 

fonte confiável de informação e que existe uma maneira transparente e rigorosa de ir 

fazendo sentido dessa informação"
 
(Orozco Gomes, 1997, p. 75). 

 

 

2.2 OS SUJEITOS E AS BANDEIRAS 

 

Os sujeitos desta investigação eram todos mulheres: alunas do 4º ano do Curso 

Magistério, do Colégio Municipal Pelotense, da rede pública municipal de ensino do 

ano de 1999. O encontro delas com esta professora-pesquisadora deu-se pela disciplina 

de Didática de Estudos Sociais sendo que, foi a primeira vez que nos encontramos na 

escola na condição professora-alunas. 

Seguindo a tendência da feminilização observada no Magistério, especialmente 

nos cursos formadores para as séries iniciais do ensino básico, os sujeitos eram 

mulheres cuja idade variava dos 18 aos 25 anos. A maioria (62%) tinha entre 18 a 19 

anos, seguidos  (14%)  das alunas com 20 anos e 25 anos e em número mais reduzido 

(10%) com 21 anos.  O grupo, constituído a princípio de 22 alunas (no decorrer da 

pesquisa diminuiu para 20), compôs a única turma do 4º ano de 1999. O fato repetiu o 

ocorrido no ano anterior (1998) em que tivemos também, somente uma turma na última 

série, retratando a enorme evasão verificada ao longo dos quatro (04) anos e meio de 

duração do curso. 

A maioria das alunas (95%) nasceu em Pelotas, tendo cursado o primeiro grau em 

diferentes escolas da rede pública da cidade. Residiam, principalmente em duas zonas 

da cidade: (40%) no bairro Fragata, área urbana a oeste da nossa escola e (35%) no 

bairro Três Vendas a noroeste. As demais estavam distribuídas (15%) no bairro Areal a 

nordeste e (10%) no centro, ao sul do Colégio Municipal Pelotense. 

Etnicamente descendem (80%) de povos europeus (como italianos, portugueses, 

alemães e espanhóis) e (20%)  de povos africanos e aborígenes americanos. Perfaziam, 

na realidade, um painel étnico do povo brasileiro meridional, conseqüência das 

imigrações e lutas pela ocupação da terra características dessa região do Brasil. 

O fato de sermos todas mulheres, acrescentou a nossa relação a tal bandeira que 

Adélia Prado vislumbrou: 
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“Quando nasci um anjo esbelto,  

desses que tocam trombeta, anunciou: 

vai carregar bandeira”. 
12

 

 

 Carregamos a bandeira de lidar com o estereótipo da semi-profissão, da 

desvalorização profissional e da falta de crédito, muitas vezes até da própria família. 

Temos também de lutar contra a velha armadilha vocacional, que vez por outra, surge 

nos discursos em sala de aula.  

Historicamente, o Magistério parece ter caído como uma “luva” para a 

necessidade de uma atividade para a mulher fora do lar. Afinal permitiu que 

conciliássemos nossas tarefas domésticas com um certo tempo produtivo para além do 

lar, saciando (em parte) nossos desejos emancipacionistas.  

Não é possível desvincular a construção de uma identidade profissional docente 

das relações sociais mais amplas. A maioria das ocupações que têm reconhecimento 

profissional, até bem pouco tempo, eram as desempenhadas hegemonicamente por  

homens. 

Historicamente, a profissional professora foi vista de maneira diferente do 

profissional professor. Quando são citados exemplos de docentes, geralmente são 

lembrados homens: Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, etc. Não há  lembrança de que 

foram as mulheres as responsáveis pelos primeiros ensinamentos aos homens:  andar, 

falar, vestir, comer... 

Na Grécia antiga, por exemplo, fosse a mulher livre ou escrava, seus 

ensinamentos não passaram a fazer parte da história oficial. Eram “apenas 

preparadoras do „homenzinho' que deverá ter boas maneiras, civilidade pueril e 

correta, disciplina moral...” (Lopes, 1997, p. 86) 

Em Roma, também nosso papel de ensinar não teve reconhecimento. Nas escolas 

o cargo de “ensinar as letras” era exercido por homens. Diferentemente das gregas, 

entretanto, as mães na educação familiar, ocupavam-se da educação primeira das 

crianças. 

Já na Idade Média, com o controle da Igreja sobre a produção do conhecimento e 

com o declínio da instituição escolar, a posição da mulher que ensinava manteve-se 

inalterada. Contudo, é nos conventos que a mulher ocupava, reconhecidamente, o posto 

                                                           
12

PRADO, Adélia. Com licença poética. In: Poesia Reunida. São Paulo: Siciliano, 1996, p. 11 
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de ensinar. A partir do século XVI, com o Concílio de Trento, essas instituições passam 

a preparar também para o ofício de ensinar, no que seria uma antecipação dos futuros 

cursos formadores de professoras - as escolas Normais, hoje conhecidas como 

Magistério. 

O fato e o contexto histórico em que ocorreram, conferiram à educação um 

enfoque de missão. Adjetivos como abnegação, humildade, sacrifício, entre outros, 

passaram a fazer parte do vocabulário pedagógico-religioso de quem a exercia. 

Essas influências chegaram ao Brasil através das congregações religiosas que 

vieram da França, Espanha e Itália entre meados do século XIX até os anos 30 do século 

XX. A moral religiosa estabeleceu-se através de princípios e doutrinas nessas 

instituições, prevalecendo em todos os cursos formadores, inclusive nas escolas 

públicas. 

Dessa forma, nós mulheres tivemos, em nossa formação para a docência, 

elementos discriminatórios que, historicamente, se constituíram e persistiram contra as 

profissões que desejávamos exercer. Como mulheres profissionais professoras, 

convivemos com representações como o que é ser mulher e o que é ser professora, 

cujas bases não são apenas históricas, mas também culturais, sociais e psíquicas. 

Para Lopes ser professora é diferente de ser professor porque: 

 

“Ser professora é conviver cotidianamente com 

as imagens que foram construídas ao longo da 

história. Ilusão pensar que os adjetivos 

cunhados no campo religioso, com suas 

respectivas ressonâncias, desapareceram da 

formação e do fazer pedagógico da professora; 

ao contrário, foram, insistentemente, dia após 

dia, sendo incorporados e passaram a fazer 

parte do imaginário social” (1997, p. 89). 

 

Principalmente nas séries iniciais, no ensino fundamental, onde atuam as 

profissionais professoras oriundas dos cursos de Magistério, como o nosso, os 

preconceitos são maiores. Há, ainda, a compreensão de que para trabalhar com crianças 

é preciso, antes de mais nada, ser amorosa, paciente, abnegada e acima de tudo, gostar 
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de criança, desconsiderando a importância de um saber sistematizado e de uma 

epistemologia própria para este ensino. 

Ao mesmo tempo em que a atividade educativa é vista como um “lugar de 

incompetentes”, é também vista como um lugar de esperança, onde se “planta o 

futuro”. Para Novoa (1996) esta situação gera sentimentos ambíguos, difíceis de serem 

equacionados, sobretudo, por jovens adolescentes estudantes de ensino médio que têm 

dificuldades para lidarem com os olhares contraditórios que a sociedade lhes dirige. 

É nesse contexto feminino, mas permeado por uma estrutura masculina de poder, 

que foram construídas as relações que investiguei. Sabendo-me parte constituinte desse 

universo, cujo imaginário e subjetividade, são elementos vitais, busquei considerá-los 

tanto no planejamento e exploração, quanto na descrição e interpretação do processo 

investigativo. 

Somos todas mulheres, “espécie ainda envergonhada” mas “desdobrável”, 

completou Adélia Prado, que pode se abrir, se estender... Não estamos condenadas ao 

não entendimento; ao contrário, parecem ser valores e habilidades ditas femininas que o 

novo milênio espera que se reproduzam e que renovem nossas tradicionais formas de 

viver, amar e ensinar. 

 

 

2.3 AS REDES E OS PEIXES 

 

Dizem que a maneira como se caminha indica muito de nós. A peculiaridade do 

andar, escolher trajetos e observar o que se passa ao redor são características inerentes a 

um modo de ver e sentir o mundo. 

Considerando que os sujeitos e a investigadora foram parceiras de uma mesma 

viagem é de se esperar que tenha ocorrido uma mútua influência em relação aos rumos, 

trilhas, partidas e chegadas da pesquisa. O que levei na bagagem foram 

intencionalidades e o gosto pelo risco bem próprio de quem prefere ser águia à 

tartaruga, ou de quem prefere o risco do vôo e das alturas à solidez de caminhar rente ao 

chão, como nos ensina Alves (1998) em uma de suas provocantes metáforas. 

Cabe salientar entretanto que, nessa caminhada, embora não tenha pré-

estabelecido direções fixas de andanças, houve uma referência sinalizada por uma  rosa-

dos-ventos , que nesse caso foram os objetivos da investigação: 
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- Investigar o processo comunicativo, na sala de aula, através da   

experimentação de linguagens comunicacionais diversificadas. 

- Investigar os conhecimentos que se originam da aproximação - professora e 

alunas - com o conhecimento-totalidade. 

 - Contribuir para que as alunas desvelem, através de experiências 

participativas, preconceitos e estereótipos presentes nas mídias do cotidiano. 

 

O interessante foi o exercício investigativo através de pistas dadas pela Pedagogia 

da Comunicação. 

O tipo de pesquisa escolhida, embora bastante aberta em relação aos passos dados, 

foi realizada buscando não perder a visão de totalidade sobre os elementos que a 

constituíram .  

A respeito disto reflete Borges:  

 

“Quando o próprio professor se envolve em 

pesquisa educacional - agindo, refletindo sobre 

sua ação docente em grupos de estudos, 

trabalhando em conjunto e construindo teorias a 

partir da prática - promove sua auto-educação 

continuada, crescendo profissionalmente e 

transformando também sua vida. Nada acontece 

isoladamente. Neste processo há diversos 

fatores que interagem. O essencial é não perder 

de vista a visão de totalidade”
 
 (1994, p. 49). 

 

Compreendo que essa totalidade por mim perseguida foi relativa; houve uma 

aproximação em função dos limites de quem lançou o olhar: objetividade e 

subjetividade, fios de uma mesma trama, trançados em forma de rede. O que foi mesmo 

que consegui pescar? 

Ah, as redes... Sobre elas nos fala o filósofo: 

 

“Quero que os pescadores continuem a pescar e 

a preparar os peixes deliciosos que eles pescam 
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no rio da realidade. Mas quero que os 

pescadores sejam capazes também de ouvir o 

canto do sabiá que nenhuma rede pode pegar. 

Por vezes, o canto do sabiá é mais importante 

que um peixe que se pesca” (Alves, 1999, p. 

98). 

 

A questão central para o autor, com o qual concordo, não parece estar no 

questionamento sobre a necessidade do uso da rede, mas no fato de se achar que o que 

não se pegar com ela não é real. Aí o método se torna dogma, convicção. E todos 

sabemos, de cor, o quanto em nome de dogmas e de convicções, já se cometeu de 

atrocidades e injustiças explícitas, em todas as áreas – da religião à política – por esse 

mundo afora. 

Maior que o ideário positivista é o caráter dinâmico da história e das relações 

sociais  que  levaram a alargar alguns conceitos tradicionais. 

Estudos mostram que a realidade é composta por elementos objetivos e subjetivos 

que interferem, permanentemente, na percepção de conhecimento, fazendo refletir sobre 

o caráter contextual em que o mesmo se produz. O conhecimento é uma produção 

histórica, de sujeitos concretos, situados num determinado tempo e espaço, ou seja, num 

contexto histórico. Como tal, é processo e produto ao mesmo tempo e, estando 

relacionado com uma determinada visão de mundo, é ideológico. A forma como esse 

conhecimento é sistematizado explicita, de uma forma concreta, uma compreensão 

sobre o fenômeno realidade. Analisando esta questão nos diz Leite: 

 

“O conhecimento, embora geralmente 

entendido como realidade neutra, constitui um 

processo. Como tal, é portador de 

compromissos, interesses subjacentes. Com 

efeito, o conhecimento transmitido em sala de 

aula é o resultado de um confronto entre 

diferentes alternativas de compreensão e 

concretização do mundo” (1994, p. 12). 
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Acrescentaria, complementando, que se tratou de uma busca por conferir uma 

feição humana e democrática ao conhecimento escolar e penso, mais uma vez, em 

Rubem Alves quando nos alerta: “a ciência não tem consciência... Ciência é barco... 

Quem sabe de barcos e destinos são os navegadores” (Alves, 1998, p. 114).  Mais 

importante que o conhecimento é o que fazemos com ele! 

A escola é um lugar de gente. Só gente vai à escola. Daí a necessidade de um 

conhecimento que possa nos ajudar a ser mais gente! 

As etapas de desenvolvimento da pesquisa e do levantamento de dados não se 

deram de maneira linear. Essas etapas foram flexíveis e, em muitos momentos, 

ocorreram simultaneamente. 

A coleta de dados deu-se entre os meses de março e julho, considerando a 

organização do calendário escolar do Colégio Municipal Pelotense, espaço das relações 

aqui descritas. 

A primeira preocupação como professora desejosa em investigar ou professora-

pesquisadora, ocorreu com a construção das relações sociais em sala de aula. Foi o 

estabelecimento das relações intersubjetivas no grupo, em que a “pedagogia da 

pergunta” esteve em evidência, procurando não repetir o equívoco da professora, 

criticada por Freire, que chega na sala de aula com “uma valise cheia de respostas cujas 

perguntas não lhe foram feitas” (1987, p. 55). 

Para Gutiérrez o momento de estabelecer relações se identifica por gerar 

confiança, pois: 

 

“Quando se crê nos outros se é co-responsável; 

a obra, a própria formação e a dos demais, é 

produto de uma interação, comunicação e 

colaboração”
 
 (1996, p. 16). 

 

Essa co-responsabilidade foi relevante no processo de construção do projeto 

investigativo e permeou todas as etapas da pesquisa, visto que sem ela o projeto 

pedagógico não se completaria. 

Neste jogo de compor relações, procurei privilegiar linguagens sensoriais e 

lúdicas a partir de músicas, jogos, poesias, fotografias, passeios, orientadas sobretudo, 

ao trabalho coletivo. Estas linguagens ficaram registradas em atividades como 
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interpretação de textos, redações, seminários, dramatizações, relatórios de pesquisa, 

entre outros. 

Como fontes de pesquisa foram utilizados o meu diário de classe, trabalhos 

realizados pelas alunas, como leitura e interpretação de imagens, além de conversas 

informais na sala de aula, filtradas por meus "radares" sensitivos e registradas, 

disciplinadamente, no diário de campo. Das fontes citadas, constituíram-se como 

ferramentas fundamentais os registros das alunas e o exercício da minha memória. Este 

computador particular, somente acessável por mim, permitiu-me bordar esse trabalho 

com múltiplos e coloridos fios, extraídos de fragmentos das lembranças de palavras, 

atos e emoções vividas em cada etapa dos trabalhos construídos.  

Em relação às mídias, não as selecionei à priori. Busquei observar junto ao grupo 

aquelas que despertavam maior interesse e curiosidade, ou que apareciam 

espontaneamente em suas falas,  exemplificações, lembranças, etc.. Nesse sentido, parti 

de um mapeamento do grupo (nome, idade, naturalidade, moradia, interesses, projetos 

de vida, entre outros) e propus uma espécie de recuperação da memória, da história de 

vida dos sujeitos através do tempo e do espaço. Primeiro no plano individual e, 

posteriormente, no coletivo: a memória das mulheres estudantes do Magistério, da 

turma 4º A, do Colégio Municipal Pelotense, no ano de 1999. 

As categorias detectadas nas memórias serviram de base para reflexões nas aulas 

e, algumas, se constituíram em temas geradores para as atividades seguintes ou etapas 

da investigação, estabelecidos de comum acordo com o grupo. 

O fato de uma etapa estar contida na outra confirma a idéia de que  “através da 

reflexão em ação os problemas são construídos e estabelecidos a partir de fenômenos 

encontrados em sala de aula” (Elliott, 1998, p. 141). Refletir em ação fez parte da 

dinâmica do próprio processo de construção do conhecimento, ou seja, pensar sobre 

algo que fizemos para poder (re)fazê-lo sob novas bases. 

A produção ou a corporeidade desse trabalho resultou das interlocuções entre esta 

professora-pesquisadora e os sujeitos: análises, reflexões, trocas de experiências, 

dúvidas, posturas, risos, conflitos, entre outros, reflexos das expressões vivas e 

subjetividades que interagiram no espaço da sala de aula. 

Essa pesquisa constituiu-se também, num exercício voltado para o aprimoramento 

de “virtudes ativas”, como a criatividade, expressão, imaginação, sensibilidade... Estas 

virtudes ou habilidades são ferramentas que visam auxiliar os alunos na construção de 
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uma subjetividade democrática e na superação de um modelo determinista e autoritário 

de pensar. 

A esse respeito reflete Gutiérrez: 

 

“Educa-se para a apropriação oferecendo 

caminhos às virtudes ativas (...): criatividade, 

dúvida, crítica, imaginação, intuição. São estas 

últimas que fazem história. Trata-se de escolher 

entre um submetido a história ou um homem 

que faz história” (1996, p. 18). 

 

Busquei, junto com as alunas, fazer a história possível considerando nossas 

circunstâncias e possibilidades concretas para refletir e agir. 

As intenções metodológicas, aqui explicitadas, estiveram sujeitas às múltiplas 

influências do processo a que se propôs. Foi um exercício de convivências e trocas, 

porque pesquisar é como aprender a ver e sentir. Ver o que não é tão visível aos nossos 

olhos. Ver melhor!  

Faço minhas as palavras da poetisa ao dar-se conta do movimento constante da 

vida, de sua dialeticidade, mesmo quando na aparência esta não é percebida. 

 

“Eu sempre sonho que uma coisa gera, 

nunca nada está morto. 

O que não parece vivo, aduba. 

O que parece estático, espera."
13 
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13

 PRADO, Adélia. Leitura. In: Poesia Reunida. 6. ed. São Paulo: Siciliano, 1996, p. 19 
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apítulo 3: O GIRO DO CATA-VENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"A lua 

Quando ela roda 

C 
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É nova 

Crescente ou meia-lua 

É cheia 

E quando ela roda 

Minguante e meia 

Depois é lua novamente 

Quando ela roda 

É nova 

Crescente ou meia-lua 

É cheia 

E quando ela roda 

Minguante e meia 

Depois é lua nova 

Mente quem diz 

Que a lua é velha 

Mente quem diz 

Que a lua é velha 

Mente quem diz"
14

 

 

 

 

3.1 MUITAS LUAS 

 

A lua, fonte de inspiração para poetas e namorados, em seu movimento 

acompanhando a Terra  suscita indagações, fantasias, imaginações... 

É a lua que a mim também inspira e encanta desde a infância, quando tentava 

entender suas manchas, formas e mitos. Muitas ocorrências em minha vida a ela 

estavam associadas: cortar cabelo, semear hortaliças, podar roseiras, mudar de humor... 

Nasceu virado prá lua. Está aluado. É de lua.  

Cresci ouvindo estas e outras expressões. Elas fazem parte de mim, da cultura 

construída em minhas interlocuções com o mundo.   

Uma das primeiras gravuras, que lembro, trazia São Jorge em seu cavalo 

dominando com uma lança o dragão. Emoldurada num quadro ovalado ocupava 

discretamente um lugar, atrás de uma cortina de voil, na sala da casa de meus avós. 

                                                           
14

 A Lua, disco Adivinha o que é, MPB-4, Ariola, 1981 
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Sobre ela meu avô contava histórias e quando lhe perguntava quem era afinal aquele 

cavaleiro, dizia que era o guardião da lua. 

Com inveja de São Jorge tomei a lua emprestada como testemunha e medida do 

tempo, de um tempo cronometrado e vigiado no qual fui construindo este MODO 

DOCENTE DE SER... 

Dos trabalhos realizados, durante as muitas passagens da lua, selecionei três para 

analisar: em todos há uma multiplicidade de linguagens em interação sendo que, em 

dois deles, predomina a leitura de imagem fixa, a fotografia e noutro a leitura da 

imagem em movimento, a mídia televisão. Eles estão descritos de formas distintas uns 

dos outros, seguindo a sucessão em que ocorreram na linha do tempo do calendário 

escolar e da temporalidade histórica da constituição desta professora-pesquisadora. São 

eles: A Inspiração que Vem das Mulheres, A força da TV e Retratos de um Casamento.  

A descrição destes trabalhos é acompanhada por uma espécie de diálogo entre 

distintos tempos, no qual não sinto o compromisso de respeitar exatamente o caráter 

linear de krónos. Daí os verbos estarem flexionados ora no passado ora no presente. 

Escolhi também incluir o que denominei  Diário de Campo, onde registrei 

passagens que podem auxiliar a compreender o processo de pesquisa e reflexão por mim 

realizadas. 

Foram muitas luas... 

 

3.2 A INSPIRAÇÃO QUE VEM DAS MULHERES 

 

3.2.1 Jornal, TV, Música: uma miscelânea  tão artesanal 

                                            

 Diário de Campo: O mês é março, o dia é 

oito e a lua cheia (mas nem tanto) 

minguando até dia dez! 

Em dias de lua cheia tudo pode acontecer... É tempo de cortar o cabelo, semear 

hortaliças, de homens virarem lobisomens e idéias virarem ações! Aliás é o que nos 

mostra o belíssimo filme francês "Tem dias de lua cheia” de Claude Lelouch. 
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É uma segunda-feira quente e preparo-me para, na terça, levar para sala de aula, o 

tema Mulheres, aproveitando o Dia Internacional da Mulher e o amplo espaço destinado 

ao mesmo pelas mídias, como o jornal, que se constituiu na minha principal fonte de 

pesquisa. 

Nos encontros anteriores com a turma já havia sentido a necessidade de discutir 

esta questão de gênero pois em suas histórias de vida surgiu forte a TV e os estereótipos 

sobre o papel feminino na sociedade. 

Do jornal (Diário Popular, dias 07 e 08 de março de 1999) e da TV (Programa 

Start, Globonews, dia 03 de março de 1999) aproveito artigos, notícias sobre eventos, 

comentários, etc., misturo tudo e elaboro um folder que denomino Você Sabia Que... 

(Anexo nº 1) a ser utilizado como texto base para as atividades em sala de aula. 

Proponho, num primeiro momento, ler cada informação e comentá-las, 

enriquecendo-nos mutuamente com as intervenções e saberes uns dos outros. 

Após, tendo como pano de fundo Simply Red
15

 (Do álbum Simply Red Greatest 

Hits, 1996: Holding Back The Years e Money‟s Too Tight to Mention) sugiro que 

descrevam, como desejarem, num pedaço de papel, as sensações causadas pelas 

informações a partir das leituras e diálogos no grupo. Deverão, após, colocá-las num 

grande mural de papel pardo e, novamente, expô-las às colegas, num tipo de poema 

coletivo, ou algo assim... 

O terceiro momento é a divulgação de uma espécie de Agenda
16

 com eventos 

sobre a temática na cidade, também extraída do jornal: Mostra fotográfica – “Mulheres 

na História de Pelotas”, em exposição no quiosque do Calçadão da Rua XV de 

Novembro, parte do Projeto Pelotas Memória e a Teleconferência “AIDS e Mulher”, no 

auditório da Embratel, à Rua XV de Novembro, n. 657. 

 

Diário de campo: Noite de terça-feira, 09 de março.  

Achei interessante o desenrolar das aulas, pois apesar do calor intenso (mais de 

30º C), pela manhã, praticamente todas as etapas foram realizadas com pequenas 

alterações próprias dos contextos humanos.                       

                                                           
15

 Banda inglesa de música pop 
16

 Agenda Cultural foi o nome de um projeto desenvolvido em Didática de Estudos Sociais, ao longo de 

1998, com a turma do 4º ano do Magistério, que visou difundir e estimular a participação dos alunos junto 

a projetos culturais da cidade 
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Ao dar início aos trabalhos, solicitei que explicassem o significado do provérbio 

chinês “As mulheres sustentam a metade do céu” que abria o folder temático sobre as 

mulheres. Surgiram então as mais diferentes interpretações por parte das alunas como: 

“Só as mulheres vão para o céu, porque só elas são capazes de gerar vida”, “Há muita 

desigualdade”, etc. Não foi verbalizada, entretanto, nenhuma associação sobre quem 

sustentaria a outra metade do céu, por exemplo. 

Percebi que aquelas informações eram, de fato, novas para a turma, pois 

demonstraram surpresa em relação aos nove itens do Você Sabia Que... o que fez com 

que essa fase dos trabalhos se alongasse para que todas pudessem fazer suas 

observações e comentários. 

Após os debates, entreguei uma folha colorida para que descrevessem suas 

sensações, após terem debatido sobre o tema Mulheres, sem necessitarem se 

identificarem, tendo como pano de fundo as duas canções selecionadas.  

A maioria entendeu a proposta e escreveu reflexões em que a emoção destacou-se 

(“senti orgulho”, “sinto alegria”, “gosto de ser mulher”, etc.): 

 

“Senti orgulho de ser mulher apesar de ver que 

ainda sofremos alguns preconceitos pelo 

simples fato de sermos mulheres. 

Mas é também bom ver que mesmo assim 

estamos conquistando a cada dia novo espaço, 

pois lugar de mulher é em todo lugar.” 

 

“Para mim a primeira música tem o som 

delicado como a mulher e a segunda música o 

ritmo dela é mais inquieto como algumas 

mulheres que tem o temperamento mais forte.” 

“Sinto alegria por saber que lentamente vai seu 

espaço. Ao mesmo tempo fico preocupada com 

a discriminação que elas sofrem em cada ato 

que realizam.” 

 

“Gosto de ser mulher, pois a mulher é 

lutadora, perseverante e vai atrás de seus 

direitos. 
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A mulher conquistou o seu espaço dentro da 

sociedade, passando por vários obstáculos que 

foram criados pelo homem.” 

 

Observei que algumas se posicionaram na primeira pessoa em relação às 

mulheres; outras utilizaram a terceira pessoa, como se não fosse propriamente uma 

questão sua e sim de outras (as mulheres). 

O que elas são? Meninas? Mulheres?  

Às vezes uma; às vezes outra! 

Depende do dia, da hora, da ocasião... Afinal estão em fase de transição, na etapa 

que constitui a adolescência, mais especificamente na segunda fase, que vai dos 16 aos 

21 anos, caracterizada, pela OMS (Organização Mundial da Saúde) citada por Porto 

(1996),  por “flutuações progressivas e regressivas”, referindo-se às mudanças de 

comportamentos típicas dessa transição difícil da infância à vida adulta. Nesse período, 

a pergunta “quem sou eu”? é mais freqüente e marcante. Psicólogos dizem que é a 

época onde mais facilmente são construídos os estereótipos - rótulos - como o de 

Mauricinho, Patricinha, Galinha, Magda, entre outros. Isto ocorre justamente em 

função dessa busca por uma identidade, conforme investigou Ferreira (1994). 

Apenas duas alunas não compreenderam a proposta e escreveram sobre a sensação 

causada pela música em si, desconectada do tema de discussão. 

A propósito, confirmei uma hipótese sobre as músicas selecionadas (após muitas 

dúvidas para escolher). Constatei que apenas a primeira “Holding Back The Years” 

estava adequada à atividade (trabalhar sensações) por ser mais emocional que “Money‟s 

Too Tight To Mention”. 

Karen sentenciou: “A segunda não é muito boa”! 

Propus que colassem suas mensagens num papel pardo que preguei no quadro de 

giz. Todas o fizeram! 

Quando solicitei voluntárias para lerem para a turma, lá na frente da sala, muitas 

levantaram o dedo – pareceu-me – com alegria e entusiasmo. 

Embora tivesse esclarecido que não precisavam assinar a autoria, caso não 

desejassem, muitas se revelaram, especialmente nas ocasiões em que o grupo elogiava 

ou fazia comentários particulares. 
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Considerei a interação muito positiva e, durante os debates sobre a trajetória 

feminina, alguns estereótipos e preconceitos surgiram. 

Rochele perguntou se vi o Programa da Hebe (SBT), na segunda-feira passada à 

noite. Respondi que não. Ela então me relatou que a Derci Gonçalves havia 

comparecido e colocado os seios de fora, durante a entrevista o que tinha achado um 

absurdo. Segundo a aluna, alguns podiam julgá-la careta (ou algo assim), mas ela não 

concordava com aquilo. 

Perguntei  porque e ela justificou que não via sentido no ato e que Derci, por ser 

uma atriz, se julgava no direito de fazer o que quisesse. Etc., etc.. 

Procurei tirar o ar de gravidade da conversa e brinquei que, na minha opinião, a 

Derci é um ícone da nossa história e que muito se devia a pessoas como ela, que já fora 

considerada uma prostituta, quando jovem, porque se negara a seguir os padrões pré-

determinados às mulheres, na primeira metade do século XX. 

Surgiram prós e contras e adorei o movimento provocado... 

Procurei lembrar que na década de sessenta as mulheres norte-americanas 

queimavam sutiãs, como forma de luta contra as desigualdades sociais e sexuais 

sofridas, o  que hoje é desnecessário. Comparei a situação entendendo que talvez o 

mesmo pudesse ser atribuído a atitude da atriz na TV embora a mim o gesto não 

agredisse ou ofendesse. 

Essa explicação pareceu aplacar, um pouco, o incômodo da aluna o qual 

considerei um tanto quanto puritano e moralista tratando-se de uma jovem da sua idade. 

Letícia, pensando na contramão da colega, disse que enquanto para alguns a dança 

da bundinha era considerada imoral, ela não via nada demais... 

Perguntei-me: Por que o corpo incomoda tanto numa sociedade que o utiliza até 

para vender bolachinha recheada? 

Seriam nossas velhas culpas, herdadas dos preconceitos cristãos, trazidas do 

"Velho Mundo"? 

Indícios de que a lógica cartesiana ainda prevalece e não juntamos corpo, mente e 

sentimentos? 

Questões, questões, questões... 

Outra aluna, Valesca, opinou que, para ela, a mulher é tão inteligente quanto o 

homem, pois ela viu na TV uma mulher que tinha decorado um livro com milhões de 

palavras. 
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Ao contra-argumentar que necessariamente não se tratava de inteligência, mas de 

boa memória, ela citou então a autora da novela A Viagem, Ivani Ribeiro, como um 

exemplo de mulher "inteligentíssima", não se lembrando entretanto, de si mesma, de 

suas colegas ou de alguma pessoa mais próxima do que a dramaturga da "caixinha" 

eletrônica. 

Percebi ou suspeitei a força que a televisão exercia em cada uma das opiniões 

emitidas e comecei a me empolgar com a idéia de fazer minha pesquisa com esse grupo 

de alunas. 

Por fim  propus, que na semana seguinte, caso não chovesse, fizéssemos uma 

visita à Mostra Fotográfica "Mulheres na História de Pelotas", no Calçadão da Rua XV 

de Novembro, aproveitando de quebra, para dar uma chegada na Biblioteca Pública 

Pelotense  e conhecer seu acervo. 

 

3.2.2 Fotografias, Conselho da Mulher, Historiador e Rua: múltiplos testemunhos 

e linguagens para ensinar e aprender história 

 

             

 Diário de Campo: Onze de março, quinta-feira, lua 

minguante no céu, calor demais! 

Telefonei para o prof. Nélson Nobre Magalhães, 

historiador pelotense, que há dez anos coordena o projeto Pelotas 

Memória
17

 buscando resgatar a memória da cidade através da fotografia. Independente, 

o projeto se mantém com auxílio da iniciativa privada sem a participação dos órgãos 

públicos. Santo de casa não faz milagre? 

Liguei também para a profª Tânia Guerra, presidente do Conselho Municipal da 

Mulher e a convidei para participar da visita, falar-nos um pouco sobre a instituição e da 

caminhada das mulheres para constituí-la. A professora achou uma idéia muito boa, e 

indicou a vice-presidente, profª Zely Franco Garcia, para representá-la já que não estaria 

na cidade no dia da atividade. 

                                                           
17

 O projeto Pelotas Memória está instalado num quiosque de arquitetura estilo art noveau,  no coração da 

cidade, no calçadão da Rua XV de Novembro e penso que ainda não recebeu a devida atenção das 

instituições educativas do município 
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Mais impulsos  para minha conta telefônica, ao final do mês, liguei também para a 

Biblioteca Pública e falei com o sr. Ângelo, relações públicas da entidade, que se 

encarregou de agendar nossa visita. 

Organizei um roteiro para o trajeto, já que iríamos a pé do Colégio Pelotense até o 

quiosque na Rua XV de Novembro. 

Como toda atividade, na educação formal, precisei prever por que fazer, o que 

fazer, e como fazer, aproveitei para inicializar as alunas no tema testemunhos históricos 

já que estaríamos em contato com diferentes linguagens: prédios históricos, fotografias, 

relatos, entre outros. 

Pensando na Mostra fotográfica que as alunas iriam ver, optei em propor o 

seguinte desafio como tarefa: 

 

“Escolha uma mulher fotografada e imagine um dia em sua vida. Escreva uma 

história baseada em elementos presentes no texto histórico (no caso a fotografia) e nas 

explanações do palestrante. 

Roteiro orientador: 

A- Determinar o tipo de texto 

B- Situar no tempo e no espaço, apontando os dados que permitem datá-la exata 

ou aproximadamente – vestuário, objetos, locais, etc. 

C- Identificar a realidade refletida pela imagem (classe social, atividade, idade, 

etc.) 

D- Formular todas as hipóteses, que lhe venham à mente, sobre a época da 

fotografia (testemunho), a partir de suas observações. 

Obs.: Utilizar a linguagem que desejar para contar a história: redação, desenhos, 

charges, quadrinhos, poesias, etc.” 

 

Releio Nidelcoff
18

, para me instrumentalizar melhor  sobre testemunhos 

históricos, leio um folder sobre as atividades do Conselho da Mulher na cidade, 

algumas matérias no jornal local sobre a inauguração da Delegacia da Mulher e busco 

dados sobre a violência da sociedade pelotense para com a mulher. Instigo minha 

curiosidade! 

                                                           
18

 NIDELCOFF, Maria Teresa. A Escola e a Compreensão da Realidade. 10. ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1991 
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“O exercício da curiosidade convoca a 

imaginação, a intuição, as emoções, a 

capacidade de conjecturar, de comparar, na 

busca da perfilização do objeto ou do achado de 

sua razão de ser (...) 

Satisfeita uma curiosidade, a capacidade de 

inquietar-me e buscar continua em pé. Não 

haveria existência humana sem a abertura de 

nosso ser ao mundo, sem a transitividade de 

nossa consciência” (Freire, 1997, p. 98). 

 

Eu estou muito curiosa e desejante de saber mais. Busco endossar o que disse 

Freire. Meu desafio é despertar a curiosidade nas alunas, despertar aquela fome de 

Adélia Prado: “Não quero a faca, nem o queijo; quero a fome”!
19

 

 

 

          

 Diário de campo: Terça-feira, 16 de março, noite de lua 

quase nova.  

É noite clara no céu, difícil ver as estrelas tamanha 

claridade.  

O poeta grego Nikos Kazantzakis
20

 escreveu: "Há uma claridade de lua nova em 

meu peito..." 

Meu peito acordou alegre, o tempo contribuiu e o sol logo despontou no céu. 

Nosso passeio vai dar pé, pensei eu... 

Ao chegar na sala de aula as alunas pareciam ansiosas e, prevenidas; já estavam 

com as bolsas e pastas prontas para sair. 

Expliquei que precisávamos combinar algumas coisas e acho que pensaram: Lá 

vem chateação! 

                                                           
19

 PRADO, Adélia. Tempo. In: Poesia Reunida. 6. ed. São Paulo: Siciliano, 1996,  p. 155 
20

 Nikos Kazantzakis é escritor grego e dentre suas obras mais conhecidas estão Zorba, o grego e Cristo 

Recrucificado. O verso citado vem das minhas memórias juvenis incompletas, entretanto, para identificar 

o nome do poema. 

 



 84 

Para não desmotivá-las procurei ser breve e me detive, apenas, na proposta de 

leitura de imagens, a primeira que faríamos então. 

Não perguntaram muito e percebi que desejavam sair. 

Rezei aos deuses e resolvi descer de uma vez.  

Achei engraçado porque tive de esperar, no saguão, por um grupo de desgarradas 

que se lembraram que não tinham comprado merenda para a viagem. Aliás, no caminho 

elas pararam numa padaria e compraram mais comida... 

Caminhando junto com elas parece que nos humanizamos e algumas me contaram 

alguns fatos de suas vidas, tais como conflitos com as mães, dificuldades para 

emagrecer, doenças que as afligem, além de manifestarem, mais explicitamente, suas 

curiosidades sobre a minha vida fora do ambiente escolar: estado civil, filhos, 

residência. Perguntaram-me onde comprei a gargantilha, se vi no programa da Astrid 

(na MTV) a entrevista que fez com o Dimenstein sobre violência na escola. 

A proximidade vertical de nossos corpos favoreceu a horizontalidade das nossas 

relações? Parece que sim. Caminhando com o grupo, passei a fazer parte do bando de 

maritacas
21

. Eu também sou - vista como - uma maritaca, ou seja, parte do grupo. 

Até o calçadão da Quinze, fiquei sabendo detalhes da vida das alunas: a paixão 

por um motorista de ônibus, a superproteção da mãe que não deixa ir a lugar nenhum, a 

vida de outra mãe que se separou e não deixa a filha conviver com o pai, a aluna que 

precisa fazer uma plástica nos seios por causa da coluna, etc., etc., etc..  

Constatei o que se diz constantemente, embora nem sempre se considere na 

prática: alunos não são cérebros à disposição do professor; são pessoas (Nidelcoff, 

1991), portanto, conhecimento escolar não pode ser dissociado de atitudes, hábitos, 

emoções.  

Ao chegarmos no quiosque, perguntei quem já o tinha visitado. As alunas me 

relataram que embora já tivessem ouvido falar sobre o projeto Pelotas Memória não o 

conheciam. Solicitei que observassem, atentamente, todas as fotos dispostas no entorno 

do quiosque, seus detalhes, fizessem anotações e selecionassem uma para realização da 

tarefa. 

Ri muito com as observações sobre a estética das mulheres retratadas e uma das 

alunas não conseguia entender como é que a pelotense Yolanda Pereira pôde ser miss 

                                                           
21

 Maritacas é o termo utilizado por Rubem Alves para definir aos adolescentes que andam juntos falando 

todos ao mesmo tempo na obra Sobre o tempo e a eternaIdade. 6. ed. Campinas: Papirus, 1999. 
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universo.  Conversei sobre os padrões de beleza de cada tempo histórico e lembrei que, 

certamente, nossas modelos de hoje, tão magras, não seriam retratadas por pintores 

como Leonardo da Vinci, por exemplo. 

Chamou muito a  atenção da turma as seguintes fotos: da aviadora pelotense na 

década de 60, da agricultora e líder de movimentos rurais na década de 40 e das 

lavadeiras do arroio Santa Bárbara, no início deste século. Esta última causou grande 

surpresa às alunas, que não conseguiam acreditar que o atual canal com águas fétidas 

tenha sido, no passado, um arroio com águas límpidas, fonte de vida, renda e lazer. 

Conversamos um pouco sobre isso. No passado, a escravatura foi a base do 

desenvolvimento econômico de Pelotas. As charqueadas, ou seja, a indústria da carne se 

desenvolveu graças ao trabalho escravo cuja riqueza gerada, entretanto, não beneficiava 

esses trabalhadores. Ao se verem na condição de liberdade não foram muitas as 

alternativas econômicas que lhes restavam. Uma delas foi a desenvolvida pelas 

mulheres lavadeiras às margens do arroio Santa Bárbara. Por causa dele, Pelotas foi 

chamada a Veneza do Sul! 

O arroio foi drenado e aterrado, na década de 70, e o que dele resta hoje serve para 

o escoamento dos esgotos industriais e domésticos da parte oeste da cidade (distrito 

industrial e domicílios do bairro Fragata). 

Em meio a estas discussões, apresentei às alunas o prof. Nélson e a profª Zeli, que 

até então acompanhavam nosso movimento em torno do quiosque, observando as 

questões levantadas pelas alunas. 

A profª Zeli falou sobre a luta das mulheres em Pelotas citando, inclusive, 

algumas retratadas  na mostra, como a profª Silvia Mello e discorreu  um pouco sobre as 

metas do Conselho para o ano de 1999. Algumas alunas ficaram curiosas em relação ao 

Conselho, perguntando-lhe quando foi fundado, como é composto e onde funciona. 

A professora deu algumas dicas a mais e nos presenteou com um folder com 

dados sobre o Conselho da Mulher. 

Fomos adiante, já eram quase onze horas e, sobre nossas cucas, batia um sol 

escaldante, dando uma certa nostalgia dos chapéus que algumas mulheres pelotenses da 

mostra fotográfica ostentavam sobre suas cabeças emancipadas. Em tempos de buraco 

na camada de ozônio, no Brasil meridional, não seria má idéia a volta do chapéu como 

um complemento, indispensável, à indumentária feminina.  
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Agradecemos ao Nélson e a Zeli a atenção e seguimos em direção à praça Coronel 

Pedro Osório, onde se situa a Biblioteca Pública Pelotense. No caminho fui 

perguntando: Vocês sabiam que nossa biblioteca possui um dos maiores acervos do Rio 

Grande do Sul? Que no final do século passado oferecia cursos de alfabetização a 

trabalhadores? Que ainda hoje promove eventos culturais gratuitos sistematicamente? 

Etc., etc. Fui puxando assunto para aquecer nossa chegada na Instituição. 

O prédio neo-clássico do século XIX, por si só em sua austeridade, é uma espécie 

de barreira ao jovem. É solene. Isto é acentuado pelo odor de mofo característico do 

acervo antigo, o que foi logo notado pelas alunas. 

As esculturas de nus de Antônio Caringe
22

, parte do acervo do museu da 

biblioteca, foram as que mais chamaram a atenção das alunas. Fizeram brincadeiras e 

piadas sobre o sexo dos nus masculinos, evidenciando a importância da sexualidade na 

vida dessas adolescentes.  

Pareciam um pouco dispersivas e andavam rápido, como se tivessem pressa. 

Entendi, como já suspeitava, que o ambiente não fala uma  linguagem juvenil. 

Para mim é lindo, encantador e cada canto me conta muitas histórias, mas a elas não! 

Em meio às reclamações sobre o cheiro de um inseticida anti-cupim, que haviam 

aplicado no assoalho de uma das salas e ao mau-humor de uma de suas funcionárias, 

pensei que estava na hora de encerrar a excursão. Juntei o grupo no hall e as liberei. Da 

porta, olhando-as se afastarem estava feliz e refleti intimamente: "são como pássaros na 

arte de aprender a voar. Gosto de pensar que posso ajudá-las a fortalecerem as asas..." 

Na praça, em frente à Biblioteca, um conjunto de músicos latinos (peruanos, eu 

acho) tocavam suas flautas ancestrais.  

É o mundo girando e a vida pulsando. Estou nele. Estou viva. Pulso! 

 

 

                                                                         

  Diário de Campo: Terça-feira, trinta de março, lua 

crescente (enchendo amanhã).  

“Quem quiser que o cabelo cresça rápido deve cortar na lua crescente, mas tem 

um problema: espiga nas pontas". Ensinou-me a vó Zulma. Ela era sábia. Sabia benzer, 
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costurar, conhecia ervas que me curavam dores, sabia quando ia chover, fazia 

rapadurinhas de leite inigualáveis, tudo que plantava crescia e florescia...  

A vó Zulma morreu sem saber: ela regou uma sementinha que agora pensa ser 

uma árvore! Ela cuidou de mim e me ensinou coisas que só agora descobri. Acho que o 

Nélson Rodrigues tinha razão. Quando lhe perguntaram que conselho daria a um jovem 

de dezesseis anos, respondeu: - Envelheça! 

Passaram-se quase duas luas, ou seja, a lua já deu a metade de seu giro incessante 

em torno da terra, tempo combinado para a entrega dos trabalhos sobre as leituras de 

imagens da Mostra Fotográfica: Mulheres na História de Pelotas. 

Na aula, algumas me entregaram espontaneamente e uma delas foi avisando: - 

"Não sei se era isto que tu querias!" 

Outras ficaram esperando pela lembrança e, timidamente, me entregaram a 

folhinha. Duas alunas solicitaram outro prazo. Respondi que não, que havíamos 

combinado como prazo máximo, o dia trinta de março, que se fosse o caso, poderiam 

deixar, à tarde, na minha pasta, na secretaria da escola. Não houve reclamações e me 

pareceu reconhecerem a necessidade do limite. 

Pela quantidade da produção, vi que tiveram dificuldades. Recolhi, fiquei de ler e 

depois retornar o trabalho com as observações, analisando a produção segundo o roteiro 

proposto. 

De cara observei: ninguém arriscou utilizar outra linguagem que não fosse o texto 

tradicional. 

Depois da aula contabilizei treze trabalhos o equivalente a 65% do total de alunas 

e, li um por um. 

Foram selecionadas as seguintes mulheres: Yolanda Pereira (foto de 1930: Miss 

Universo 1930); Heloísa Helena Corrêa (foto de 1957: primeira locutora profissional de 

Pelotas); Cristina Wetzel Estephan (foto sem data: primeira dentista formada em 

Pelotas); Marilda Zaiden de Mesquita (foto sem data: primeira aviadora comercial do 

Brasil); Vera Maria Brauner de Menezes (foto de 1961: Miss Brasil 1961); Nérida 

Pohm Weirich (foto sem data: coordenadora do Movimento das Mulheres 

Trabalhadoras Rurais de Pelotas); Sylvia Ribeiro Mello (foto sem data: professora 

                                                                                                                                                                          
22

 Antônio Caringe foi escultor pelotense,  também conhecido como escultor dos Pampas. Dentre suas 

obras destaca-se O Laçador, um dos monumentos símbolos da figura do gaúcho, localizada em Porto 

Alegre, RS 
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pelotense) e as lavadeiras do Santa Bárbara (foto de 1909). Esta última fotografia foi a 

preferida de 31% das alunas. 

Analisando as histórias entendo que houve identificação com três tipos diferentes 

de mulheres retratadas
23

 as quais, neste trabalho, categorizei como: as inconformadas, 

as conformadas e as marginalizadas. 

O primeiro grupo de alunas destacou o pioneirismo, o arrojo, a inconformidade e 

a coragem das profissionais retratadas, por lutarem por direitos num mundo de domínio 

masculino. São as mulheres vistas como inconformadas com a sociedade machista 

Segundo as alunas: 

 

                                     

“...ela adorava sentir-se livre, ter liberdade... 

Ela deve ter lutado bastante para fazer o que 

gosta, pois ainda há pessoas que ainda hoje 

acham que esse serviço é para homens, que 

dirá antigamente!” (Letícia, 20 anos)  

 

“... ela não se conformava com a injustiça que 

sofria, pois era mulher, não era bem 

remunerada e não tinha valor perante a 

sociedade, então decidiu exigir seus direitos de 

mulher e trabalhadora rural. Isto, na década de 

50 era totalmente fora dos padrões...” (Daiane 

L., 19 anos) 

 

“... uma mulher velha, com aspecto sofrido, que 

trabalhava na zona rural e decidiu vir para a 

cidade gritar pelos seus direitos” (Adriana, 25 

anos). 

 

 

 

 

   Figura 1- Marilda Zaiden de Mesquita 
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Figura 2- Cristina Wetzel Estephan 

 

 “...formou-se na década de 10... Nessa década 

havia muito preconceito da sociedade, e ela 

quebrou essa barreira, passou por cima de 

todos, lutou por aquilo que desejava, não 

dando importância para aquilo que os outros 

falaram” (Adelita, 19 anos). 

 

 

 

  

 

 

 

 

O segundo grupo destacou a beleza, fama, posição social, normas vigentes, 

família e a alegria decorrentes de um modelo (estereótipo) de mulher: a que deu certo 

pela aparência. Estas mulheres parecem se adequar ao grupo das conformadas com o 

modelo.  

Segundo a leitura das alunas: 

 

“... notamos que havia uma desigualdade de 

classe social muito grande, pois, havia 

mulheres que foram muito valorizadas e 

famosas na sociedade como a Yolanda Pereira, 

a “nossa eterna miss universo” (Deise, 20 

anos). 

 

“Estou falando da belíssima Vera Maria 

Brauner de Menezes, mulher que homenageou 

a “Princesa do Sul” com sua beleza sendo a 

nossa Miss Brasil 1961. Com sua fisionomia 

muito alegre, mostrando que a vida nessa 

                                                                                                                                                                          
23

 As fotografias presentes neste trabalho foram extraídas de MAGALHÃES, Nélson Nobre. Pelotas 

Memória, ano 10, n. 2, 1999 

Figura 3- Yolanda Pereira 
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época era cheia de alegrias e prosperidades e 

que certamente garantiria um futuro bem 

seguro para si...” (Rochele, 18 anos) 

“Exibia um grandioso sorriso, este devia ser 

por ela ter recebido o título de Miss Brasil no 

ano de 1961. (...) Imagino que ela não devia ter 

um dia muito agitado, parecia ser daquelas 

pessoas que não faziam nada em casa, ou seja, 

que tinham uma empregada que fazia todo o 

serviço. (...) Vera era feliz, pois, aceitava as 

regras e sentia-se bem com elas... (Daniela, 18 

anos) 

 

O terceiro grupo enfatizou a mulher operária, proletária, triste, sofrida, sem 

opções. É a mulher que denominaram de “classe baixa”, “anônimas”, "negras", ou 

seja, aquela parcela que, ainda hoje, está na base da pirâmide social brasileira. 

Concordando com o poeta Leminski que “marginal é quem escreve à margem, 

deixando branca a página”
24

,  essas mulheres seriam parcela das marginalizadas pela 

sociedade!  

 

 
 

 

 

                       

 

                                                           

 

 
24

 LEMINSKI, Paulo. Distraídos Venceremos. 9. ed. São Paulo: Brasiliense, 1999, p. 70 

Figura 4- Lavadeiras do Santa Bárbara 
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É o que indicam os relatos das alunas:  

 

“As condições de trabalho dessas mulheres 

eram mínimas ou nenhuma, com uma tábua 

ajoelhadas à margem do arroio, esfregando 

trouxas e mais trouxas de roupa. Essas 

mulheres eram de classe muito baixa e sofriam 

muito e acredito que ficavam doentes 

seguidamente” (Josiane, 18 anos). 

 

“... algumas destas senhoras eram negras. (...) 

No tempo deste fato observamos que não havia 

muitos recursos e que essas senhoras, que 

receberam o nome de “lavadeiras do Santa 

Bárbara” eram da classe baixa” (Simoni, 25 

anos). 

 

“Não tive uma boa impressão ao observá-las, 

passa-me uma imagem triste e sofrida, onde 

várias mulheres concentravam-se à volta do 

canal Santa Bárbara para lavar trouxas de 

roupa.... 

(...) acho que foi uma maneira que mulheres 

pobres encontraram de tirar o sustento...” 

(Vivian, 18 anos) 

 

Ver e olhar não são realmente a mesma coisa. Penso nisto ao refletir sobre porque 

o Santa Bárbara e suas lavadeiras chamou tanto a atenção, embora as fotografadas 

fossem sujeitos sem nome ou sobrenome. Veio-me à mente que o fato de termos 

conversado, no Calçadão, sobre este espaço urbano maltratado e tão próximo, ajudou as 

alunas a sensibilizarem-se para o problema. Olhar o Canal e pensar nas razões de seus 

males. Afinal nem canal ele era; era um arroio! 

"O que vemos não está nas coisas; está na alma", afirmou Dalí. 

Como não se sensibilizar ao imaginar águas límpidas, barcos deslizando, meninos 

pescando, mulheres lavando roupas? 



 92 

Como não deixar de pensar em responsabilidades e prioridades? 

- Pai "me  ajuda a olhar!"
 25

  Disse o menino, diante do mar.  

Não devemos ajudar nossos alunos a colocarem vida no olhar?  

Por acaso será possível transformar sem ver?  

Intencionalmente, e às vezes de forma intuitiva, procuro alertar e motivar as 

turmas para observarem melhor a cidade, a perceberem o lugar onde vivem como, antes 

de mais nada, um local de convivências,  trocas afetivas e produção de cultura. A ver 

com o coração, como quer Hillman. 

 

“No mundo antigo, o órgão da percepção era o 

coração. O coração era imediatamente 

associado às coisas pelos sentidos. A palavra 

em grego para percepção ou sensação era 

aisthesis, que significa, na origem, „inspirar‟ ou 

„conduzir‟ o mundo para dentro (...). Na 

psicologia grega antiga e na psicologia bíblica o 

coração era o órgão da sensação: era também o 

lugar da imaginação. O senso comum (sensus 

communis) alojava-se dentro e em volta do 

coração e sua função era apreender imagens” 

(1993, p. 17). 

 

Parece-me, olhando por este ângulo, que foi pela sensibilidade que estas alunas 

foram cativadas para apreenderem as imagens do Santa Bárbara e suas lavadeiras, 

ativando a imaginação sobre esse grupo social, em especial. 

Esta primeira leitura de imagens apontou para categorias sociais importantes: 

inconformidade, conformidade, marginalidade.  

Das imagens congeladas da fotografia elas extraíram um pouco do painel da 

cidadania brasileira e suas contradições. No Brasil não há distintos tipos de cidadãos?  

Os que já são, os que querem ser mas não podem e os que poderiam ser mas não o 

desejam  por se considerarem acima da cidadania? 

Nesse painel há um pouco de nós mesmas, mulheres em busca de identidades e 

referenciais positivos no universo feminino historicamente construído. Um exemplo 

                                                           
25

 GALEANO, Eduardo. A função da arte. In: O Livro dos Abraços. 4. ed. Porto Alegre: L&PM, 1995 
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disto são alguns dos títulos, escolhidos pelas alunas para as redações: Observando nossa 

história, A Mulher do século XX, Retrato de uma mulher e Um orgulho que vive em 

nossa saudade. 

Observei que nessa atividade houve um conjunto de linguagens que na sua 

interação produziram um processo comunicativo capaz de mobilizar as alunas.  O 

processo comunicativo valeu-se de múltiplas linguagens. Nesse processo não houve 

uma linguagem mais importante que outra; o primordial foi a interlocução de saberes 

cuja mediação foi feita pelo docente. Foi a voz, na interpelação direta que chamando a 

atenção do outro (olha só!, sabe?, não é?), e a mensagem do corpo (gestos, posturas, 

expressões faciais...) do professor que evocaram a imaginação, saberes, sentimentos... 

Aproximou o passado do presente, o local do global, o sujeito do lugar! 

 Este tipo de interação recupera a sala de aula como local privilegiado para a 

interlocução. É o que avalia Marques ao refletir sobre os tempos-espaços para a 

comunicação na sociedade contemporânea. Diz o autor: 

 

“Numa sociedade em que os tempos e lugares 

da conversação se estreitam, premidos pela 

velocidade, pela invasão dos outros meios de 

comunicação, a sala de aula recobra seu 

protagonismo de espaço-tempo reservado à 

interlocução sistematizadora dos saberes e 

fazeres com se que se tecem na vida de cada dia 

as comunidades que se alargam e as sociedades 

abrangentes” ( 1999, p. 155). 

 

3.3 A FORÇA  DA TV 

 

3.3.1 Abril é tempo de colher marcela (e “ver” TV) 

 

Estamos em abril. Não é porque nasci neste mês que o acho o mais belo do ano; a 

inclinação dos raios solares sobre esta latitude, nesta época, deixa o céu de um azul que 

só de olhar dói o peito. 

Há uma profusão de cores amarelas, ocres, vermelhas, marrons sinalizando que a 

natureza está trocando de roupa, como uma atriz na coxia, a espera do próximo ato. 



 94 

Em abril, na minha infância, na Semana Santa, colhia ervas no campo junto com 

minhas irmãs. Marcela e carqueja às braçadas! O perfume doce da marcela ficava dias 

nos meus cabelos... Guardávamos penduradas num arame, para o resto do ano e, 

estávamos protegidos: ervas colhidas na Sexta-Feira da Paixão eram santas! 

Foi-se a infância e as minhas crenças, mas até hoje me comovo ao observar, ao 

largo das estradas, crianças e adultos a reviverem essa tradição. 

Abril sempre me inspira. Fico a desejar que o tempo passe devagarinho para poder 

aproveitar melhor as tardes e o pôr-do-sol encarnado, que tenho ao alcance da vista, 

olhando para o oeste das janelas, da frente, aqui de casa. Na estrada, a bronca do 

marido: - "Vais cair do carro"! Tronco para fora, não consigo tirar os olhos daquela 

colcha de fogo escoando terra abaixo... 

Neste ano a Páscoa foi cedo, bem no início do mês. Hoje já é treze e, seguindo 

nossa trajetória pedagógica e o planejamento que construímos, eu  e as alunas (Anexo nº 

2) vamos realizar a primeira experimentação com leitura da TV. Um passo depois do 

outro e optamos por explorar e investigar o tema Preconceitos e Estereótipos. 

Por que este tema?  

Em 1998 eu e minha colega Marielda, professora de Didática de Alfabetização 

demos início a um trabalho de parceria buscando romper com a compartimentalização 

das nossas disciplinas e inicializar nossos alunos no ensino-pesquisa. Seguimos um 

pouco o parecer de Demo que aconselha: 

 

“É equívoco fantástico imaginar que o “contato 

pedagógico” se estabeleça em ambiente de 

repasse e cópia, ou na relação aviltada de um 

sujeito copiado (professor, no fundo também 

objeto, se apenas ensina a escutar aulas, tomar 

notas, decorar, e fazer prova). A aula copiada 

não constrói nada de distintivo, e por isso não 

educa mais que a fofoca, a conversa  fiada dos 

vizinhos, o bate-papo numa festa animada”  

(1997, p. 07). 

 



 95 

Nos  primeiros encontros com a colega professora, neste ano, na escola, conversei 

sobre minhas impressões dos estágios
26

 e demonstrei minha preocupação com as 

relações na sala de aula, especialmente as estabelecidas entre os alunos: observei entre 

outros, discriminações raciais e fortes estereótipos relacionados ao gênero. Percebi, 

também, estagiárias despreparadas para lidarem com estas situações, apelando para o 

tradicional “gente, todos têm de se respeitar” ou fingindo não ouvir insultos como: 

“Senta macaco! ou “É isto que te ensinou a vadia da tua mãe?”.  

Baseado nessas observações, sugeri que, este ano organizássemos um trabalho 

enfocando as relações sociais. Marielda escutou, levantou alguns pontos que poderiam 

ser observados como a maneira dos alunos se tratarem, a formação dos grupos em sala 

de aula, etc., e combinamos anotar, cada uma, as idéias que fossem surgindo, trocarmos 

as  figurinhas e dar início ao nosso trabalho neste ano letivo. 

Fiquei entusiasmada, pois penso que já está mais do que na hora de encaramos os 

preconceitos e estereótipos presentes nas salas de aula de nossas escolas que 

permanecem como redutos de discriminações cujos reflexos na auto-estima e vida 

prática dos alunos, que as sofrem, já são conhecidos de todos. 

O nosso discurso pró-democracia e cidadania por si só não garante o avanço das 

relações sociais mais igualitárias. Ao contrário pode cair no vazio, se nossas atitudes e 

posturas não o acompanharem pelo exemplo, ou o que Freire (1997) chamou de 

“corporificação” do discurso.  

A sociedade é aqui e agora. É a nossa sala de aula e as relações presentes em cada 

conversa, olhar, gesto ou omissão.  As pessoas não são seres abstratos, mas sujeitos com 

história, sentimentos, emoções, saberes que não podem mais continuar a serem 

desconsideradas no ambiente escolar. 

Lidar com questões, tão delicadas e complexas como estas, exige muito de nós, 

até porque nos obriga a olhar para nossos próprios preconceitos e estereótipos.  

Ninguém nasce preconceituoso, este não é um fenômeno natural, não há genes 

que o transmitam hereditariamente entre nós. Há de se convir, entretanto, que se uma 

criança passa longos anos ouvindo de seus pais, professores e adultos que homem não 

chora,  futebol é prá meninos, negro quando não faz na entrada faz na saída, brasileiro 
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 O referido estágio é realizado pelas alunas do 5º ano do Curso Magistério, durante um semestre, em 

escolas da rede municipal de ensino de Pelotas e são supervisores todos os professores das Didáticas 
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é vagabundo, entre outras “pérolas” conhecidas do vocabulário do senso comum, é bem 

possível que incorpore idéias sem um pingo de racionalidade, mas de fundo emocional, 

de forma totalmente acrítica. 

Assim, acompanhando o dito do mago Paulo Coelho de que o universo conspira,  

conseguimos unir nossos desejos e anseios de trabalhar o tema Preconceitos e 

Estereótipos com a necessidade das alunas sistematizadas no planejamento das 

atividades do ano letivo. 

Mais uma vez fui buscar nas mídias (TV, jornal) o alimento básico, a 

contextualização que permite o gancho com a teoria. Assunto é que não faltava! 

Era abril de 1999, o planeta terra girava e as guerras étnicas pipocavam em várias 

regiões, mostrando o quanto é difícil para nós, os humanos, aprendermos com nossos 

erros. Faz só cinqüenta anos que a intolerância racial mostrou a brutalidade vencendo a 

razão e desvelando a fragilidade de nossa consciência moral. 

Estamos no fim do século e na Europa, berço da nossa pátria mãe gentil, 

continente mais primeiro mundo do mundo, nos Balcãs era uma carnificina! A OTAN 

bombardeava a Iugoslávia sob a acusação de que a mesma estava realizando uma 

limpeza étnica, eliminando povos de origem albanesa, ao sul. 

É a xenofobia derrubando todos os discursos democratizantes do planeta. 

A lei do mais forte sobrepondo-se à soberania. 

As armas, de “precisão cirúrgica”, testadas sobre populações indefesas. 

É a indústria da morte vencendo a vida!  

Eu, que prefiro a vida, tenho de transformar essa tragédia em ensinamento. É isto 

que tento fazer ao levá-la para a sala de aula associada à uma bibliografia básica, como 

dizem as alunas
27

. 

As discussões preliminares sobre o tema foram introduzidas por intermédio de 

uma brincadeira, em que circulava uma caixinha com ditos populares
28

 sob um fundo 

musical (“Shut up” and sleep with me)
29

. Sempre que a música parava a aluna que 

estava com a caixinha na mão, tirava uma frase e comentava o que pensava a respeito. 
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 QUEIROZ, Renato da Silva. Não vi e não gostei: o fenômeno do preconceito. 3. ed. São Paulo: 

Moderna, 1996 
28

 Este é um programa de índio/ Em mulher só se bate com uma flor/ Mulher é barbeira/ Índio é 

preguiçoso/ Pão de pobre sempre cai com a margarina virada para baixo/ Lugar de mulher é na cozinha/ 

Homem não chora/ Negro quando não faz na entrada, faz na saída/ Os negros têm o samba no pé.  
29

 CD Radio Uno. Argentina, 1996 
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Esta etapa foi muito importante porque revelou a extensão do problema e dos 

incômodos no grupo. Alguns preconceitos, como o de classe, passaram despercebidos 

evidenciando uma naturalização do fenômeno e a confirmação de que uma mentira 

repetida muitas vezes acaba parecendo verdade. A aluna que tirou a frase Pão de pobre 

sempre cai com a margarina virada para baixo, opinou que os pobres são mesmo muito 

azarados... 

Como complemento a esta atividade levei o texto “Não vi e não gostei: o 

fenômeno do preconceito” (Anexo nº 3) uma adaptação livre do livro do mesmo nome 

de Queiroz (1996). Em duplas, uma aluna lia e a outra comentava cada parágrafo para o 

grupo todo.  

Achei riquíssima essa etapa porque foi quando as experiências pessoais com o 

tema afloraram: Josiane (18 anos) contou que, recentemente, um homem, na rua, passou 

a mão na sua bunda; Letícia (20 anos) falou que sua amiga Sheila, negra, foi xingada 

por um homem branco por ter esbarrado nele, com disparates do tipo “os negros 

deveriam ainda serem escravos” e não contente, ao encontrá-la, mais adiante, num bar 

próximo, alertou ao proprietário sobre a possibilidade da menina negra ser uma ladra! 

Outras, como Gilceane (21 anos), denunciaram que, em casa, os irmãos não fazem as 

mesmas tarefas que elas ou ao menino é dada "toda liberdade" e a elas não. 

Lembraram das pegadinhas na TV que expõem os negros ao ridículo e, mais 

grave ainda, alertaram sobre a existência de livros e cópias com listas de ditos populares 

preconceituosos que circulam  na nossa escola.  

De tudo isso, o que mais me tocou foi a reação de Simone (25 anos), uma das 

duas alunas negras da turma. Ao ler no texto a frase “Se você não comer, o negrão vai 

te pegar” riu muito, supus que incomodada por ter de encarar a situação. Sensibilizei-

me e percebi a dificuldade da questão para a jovem aluna e para mim. O quanto é 

desafiador ao professor não fugir da raia e enfrentar esses debates sem perder a 

delicadeza da condução. 

Há que endurecer sem perder a ternura não é Che? 

         Eu também, muitas vezes não sei como proceder diante de um preconceito. 

Quantas vezes calei para não me expor? Quantas vezes ri para disfarçar uma injustiça 

percebida? 

É exatamente o que disse Rochele (18 anos): "É muito dificil tratar desses 

assuntos, pois, tememos ser mal compreendidas pelos alunos e familiares."  
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Tememos enfrentar de frente preconceitos tão sedimentados, nesta sociedade de 

hierarquias e apartações e não conseguir arcar com as conseqüências de nossos atos, por 

mais justos que eles possam ser. 

Atire a primeira pedra aquele que não tiver medo! 

Refletindo sobre isso agora quero crer que as alunas foram bastante corajosas ao 

optarem por trabalhar essas temáticas. 

Na seqüência organizei, com a turma, um seminário sobre Preconceitos e 

Estereótipos, a partir de uma seleção de textos  do livro de Queiroz (1996). Por se tratar 

de uma obra dirigida ao público jovem é bastante imagética. São histórias curtas, 

ilustradas, numa linguagem bem cotidiana.  

Os textos escolhidos foram: "Nós somos os melhores - a visão etnocêntrica (p. 

29/33); "Oh, que pobreza1 - o preconceito de classe" (p. 61/65); "Se Deus marcou, não 

foi à toa - preconceito relativo aos deficientes e outros estigmatizados" (p. 66/73); "Eva 

era africana - a origem comum da humanidade" (74/80) e "Não está no sangue?! - o 

racismo" (p. 90/100). 

Esse seminário serviu de base para a análise de programas de TV, juntamente com 

um pequeno roteiro organizado a partir da leitura de um capítulo  de Moran
30

. Toda a 

turma se animou quando perguntei o que achavam de investigarmos alguns programas 

da mídia eletrônica, mais especificamente da televisão, e neles analisarmos preconceitos 

e estereótipos. 

O roteiro foi discutido com as alunas e entregue a elas segundo o programa 

escolhido, por cada grupo, contendo as seguintes orientações: 

    

Preconceitos e Estereótipos: análise na mídia eletrônica (roteiro orientador) 

- Selecionar (seriado ou novela, programa infantil, publicidade, telejornal); 

- gravar ou anotar o enredo durante uma semana; 

- anotar os números dos capítulos, canal, duração; 

         - que história é contada; onde e quando se passa; como é contada; 

- como os personagens relacionam-se e resolvem problemas; 

- apelos estéticos, valores, estereótipos e necessidades veiculados; 

- idéias transmitidas ou mensagens (visuais, musicais, tecnológicas); 
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crítica dos meios de comunicação. São Paulo: Paulinas, 1991, p. 9 - 18 
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- grupos sociais a que se destinam os produtos veiculados; 

- seqüência da notícias e suas respectivas durações; 

- manchetes do dia/semana e fontes da informação; 

- maneira como as notícias são transmitidas pelo locutor (gestos, expressões 

faciais, comentários); 

- relação entre notícias e categorias sociais  (como são retratadas, papéis que 

desempenham, etc.); 

- outras questões percebidas pelo grupo; 

- elaboração de relatório de pesquisa e apresentação das análises e conclusões para 

as colegas da turma. 

 

 

                   

 Diário de Campo: Segunda-feira, dezenove de abril, 

noite de lua nova.  

Noite de conviver com resistências; como boa ariana tenho 

dificuldades para lidar com elas. Entretanto, o que em si poderia 

indicar um problema no ser professora, apontou-me para outro lado do  ariano, 

testemunhado pelos astrólogos de revistas femininas, que é a persistência em abrir 

caminhos. Coisas da astrologia, diriam os adeptos. 

Como era de se esperar, não fosse eu uma sonhadora, a atividade que exigiu um 

maior envolvimento com o texto escrito não apresentou respostas muito positivas: dos 

cinco grupos organizados, apenas dois apresentaram suas reflexões no seminário 

programado. 

Os demais grupos não apresentaram nenhuma justificativa e julguei que nem se 

preocuparam com isso. Embora entenda que não tivessem grandes paixões pela leitura, 

o ocorrido aponta para as contradições de uma fase tipicamente adolescente - dizem 

uma coisa e fazem outra. Por exemplo, as mesmas alunas que, numa das aulas 

anteriores, apontaram responsabilidade e compromisso como características básicas no 

professor, não realizaram a tarefa.  

Lembrei muito de Freire e sua preocupação em diferenciar liberdade de 

licenciosidade e expliquei a elas que a liberdade é essencial para a democracia, mas 

também é exigente em responsabilidades. Se isto não for observado corremos o risco de 

 



 100 

cair no outro extremo do autoritarismo, ou seja, a licenciosidade, a qual é igualmente 

perniciosa. 

Ensinou-nos Freire: 

 

“A disciplina resulta do equilíbrio entre 

autoridade e liberdade e implica no respeito de 

uma pela outra, ou seja, ambas têm limites que 

não podem ser ultrapassados. 

Tanto o autoritarismo quanto a licenciosidade 

são rupturas entre autoridade e liberdade. O 

autoritarismo é o domínio da autoridade sobre a 

liberdade e a licenciosidade é a supremacia da 

liberdade contra a autoridade. Ambas são 

formas indisciplinadas de comportamento que 

se opõem ao desenvolvimento do ser humano”  

(1997, p. 99 - 100). 

 

Como o discurso por si só não altera consciências, solicitei, para a aula seguinte, a 

“recuperação” do trabalho não realizado sob a forma de um comentário por escrito, 

onde observaria a interpretação dos textos (Queiróz, 1996) e a clareza da comunicação. 

Saí da aula bastante frustrada (talvez porque não estivesse num bom dia) e até 

esqueci de valorizar o excelente trabalho do grupo que apresentou o tema “Preconceito 

de classe” (Deise, Débora, Daiane L. e Cristiane), enriquecido por cartazes e questões 

para debate. 

São os descompassos de um processo que atribui maior responsabilidade ao aluno, 

nem sempre fácil de ser assumido por ele. 

São recuos de toda história que, ao ser escrita por sujeitos inteiros (e não pela 

metade, como diz a música cantada pelos Titãs
31

), não é linear. 

Caminhar, pois, é preciso! 

A docência ou o ato educativo na sala de aula, não se constitui um processo linear, 

onde tudo sai direitinho como num roteiro de um filme. 
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Na vida real, a intervenção do mediador-professor é sempre necessária. Perguntas 

e/ou observações como: Já foram na biblioteca investigar? Olha o compromisso 

assumido! Temos pouco tempo! Vamos lá pessoal, são importantes. 

Há avanços e recuos, como uma dança, um jogo de xadrez. 

Há frustrações e elas ajudam a manter o senso de realidade e a valorizar o 

caminho percorrido. O fundamental é manter  o envolvimento afetivo para com o 

projeto. 

Hei, hei poeta tens razão: Não há caminhos, faz-se caminhos ao andar! 

Como diz Alves, nossa posição na docência, é como um jogo de xadrez: 

 

“Todo conhecimento se situa sobre um 

tabuleiro de xadrez. Há uma confrontação em 

jogo. Não há observadores. Querendo ou não, 

somos peças que são manipuladas e, ao mesmo 

tempo, peças que querem influenciar o 

desenrolar da partida”  (1995, p. 91). 

 

            

 Diário de campo: Vinte e sete de abril, terça-feira, lua 

crescente.  

Carpe diem Rubem Alves! Hoje eu ganhei o dia, colhi esse fruto 

chamado vida e o saborei, à beira do abismo, como gostas de nos 

sugerir (Alves, 1999). 

O tempo ainda está muito quente e às sete e quarenta e cinco da manhã, horário 

em que começamos nossas aulas, pela cerração subindo, já dava para perceber que iria 

fazer calor. 

- Oi, oi, pessoal! Saudei as alunas. Todas as cadeiras estavam ocupadas e dava 

para sentir que aquela não seria uma manhã qualquer para a turma. 

- "Podemos descer? Quem vai apresentar primeiro?" Foram logo perguntando. 

- "Vamos sortear"? Propus. 

 

Num instante, tudo resolvido. Num saquinho os papéizinhos um a um foram 

saindo: seriado, programa infantil, novela, telejornal, publicidade. 
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Descemos para uma das salas de projeção, perguntei se poderia gravar as 

apresentações
32

 e as lembrei dos critérios de avaliação já discutidos: coerência da 

análise com a atividade proposta, clareza na apresentação, relevância das informações, 

criatividade e relação com a teoria (pelas leituras sugeridas). 

- "Vamos lá professora, senão não vai dar tempo", reclamou Rochele. Ela 

pertence ao primeiro grupo,  formado pelas alunas que sempre demonstram interesse em 

aprender mais. São questionadoras, participativas e, fora da escola, pertencem a grupos 

como CTG (Centro de Tradições Gaúchas) e Grupos de Jovens (ligados à Igreja 

Católica Carismática). 

E lá foram elas. 

- "Gurias, a gente ficou até às quatro horas da manhã, montando o trabalho. Eu 

até fiquei na casa da Adriane, lá na Santa Teresinha. A gente analisou os cinco 

primeiros capítulos da mini-série Chiquinha Gonzaga
33

, e é o que vamos apresentar", 

nos diz Rochele dando início à apresentação de Preconceitos e Estereótipos na mídia 

eletrônica. 

 

3.3.2  O que colhemos na sala de aula 

 

3.3.2.1 Chiquinha Gonzaga: a mini-série na leitura de Rochele, Vivian, Adriane e 

Josiane 

 

Na penumbra da sala observava discretamente a reação das alunas, super-atentas, 

silenciosas, misto de telespectadoras e alunas. 

O grupo optou por analisar os cinco primeiros capítulos da mini-série, num total 

de três horas e quarenta minutos de duração, extraídos de uma fita gravada, por uma das 

alunas do grupo. 

As alunas apresentaram o trabalho a partir de três recortes por elas estabelecidos. 

O primeiro chamava a atenção para o preconceito contra a mulher na época, a 

quem não era concedido o direito de expressar-se e fazer escolhas, especialmente a 

mulher negra, escrava. Apontaram para o fato de serem majoritariamente recém-

                                                           
32

 As gravações em fitas K7 não puderam ser aproveitadas, para fins de análise, por terem captado muitos 

outros sons da escola. Assim as falas, aqui contidas, foram extraídas dos relatórios de pesquisa. 
33

 Produção da Rede Globo de Televisão, transmitida entre os meses de janeiro e fevereiro de 1999 
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nascidas do sexo feminino que eram abandonados nas “rodas”
34

, ou seja, um menino 

pobre incomoda muita gente; uma menina pobre incomoda muito mais! 

É delas o registro: 

 

“Essa história retratava uma mulher fascinada 

pela música. Que sofreu muito até se consagrar 

na Música Popular Brasileira. Estamos falando 

da famosa  Francisca  Edwiges Gonzaga do 

Amaral, mais tarde conhecida como Chiquinha 

Gonzaga. Chiquinha viveu na época da 

escravidão, no estado do Rio de Janeiro. (...) 

naquela época as mulheres não tinham direito 

algum de expressão... 

Os personagens representam uma sociedade 

formada por estereótipos, ou seja, tudo era 

baseado num modelo e tudo que fugisse desse, 

era marginalizada". 

 

No segundo recorte, elas destacaram a mulher rompendo barreiras, vencendo 

preconceitos e assumindo posturas emancipatórias, através da personagem principal, 

Chiquinha Gonzaga. 

Exemplificam a posição da compositora frente à família, a coragem em desfazer 

um casamento que não escolhera, a assunção do corpo e da sexualidade. É 

especialmente ilustrativa a cena, destacada pelas alunas, na qual Chiquinha dança o 

Lundu, de origem africana considerada vulgar e restrita aos escravos negros. 

 

 

“A música também seguia um padrão rígido; só 

eram aceitas músicas do exterior, pois as 

músicas brasileiras eram vistas como vulgares, 

assim como as danças, como por exemplo, o 

Lundu (dança dos negros e também da 

Chiquinha)”. 

                                                           
34

 A roda era uma espécie de cesto móvel, existente nas fachadas de instituições de caridade, onde eram 

abandonados recém nascidos, no final do século XIX. Também eram comuns aqui,  no sul do Brasil 
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Essas provocações geraram, na turma, uma série de posicionamentos, 

especialmente das alunas que têm filhos, em relação à educação sexual deles, pois, 

segundo elas, procuravam não repetir os mesmos equívocos e silêncios que tiveram dos 

pais. Uma aluna contou que sua filha adotiva de quatro anos perguntou-lhe como é que 

saíra da barriga da mãe e, uma vez respondida a questão, queria saber como que entrara, 

gerando na mãe o conflito de contar, com honestidade, a alguém tão pequeno o 

“segredo” da vida.  

Opiniões generalizadas se sucederam e as colegas do grupo pediram para 

continuar o relato da sua investigação. 

O terceiro recorte foi destinado à análise do papel da autoridade masculina na 

sociedade e da cultura da indumentária, associada às que hoje são utilizadas pelos 

Centros de Tradições Gaúchas (CTGs), ou movimentos tradicionalistas nos quais 

algumas alunas fazem parte. Essa etapa foi enriquecida com fotos de indumentárias 

gaúchas do acervo pessoal das alunas. 

É delas o relato: 

 

"Naquela época as vestimentas poderiam ser 

relacionadas com indumentárias que são 

usadas pelos C. T.Gs (Centro de Tradições 

Gaúchas) nos dias de hoje. (...) também 

percebemos que o casamento era tido como um 

negócio, era um acerto entre o pai da noiva e o 

pretendente, onde eles decidiam tudo e só 

depois a noiva seria comunicada". 

 

Particularmente achei interessante uma certa desmistificação ou desnaturalização 

do papel masculino na família, pois elas identificaram uma mudança nesse papel, desde 

a época da Chiquinha. Entenderam que houve uma evolução nos costumes, ou seja, elas 

perceberam que o conceito de família muda com a história. 

Muitas histórias sobre esta questão surgiram e a turma “veio abaixo” quando 

Adriana contou que tem uma vizinha que, recentemente, perdeu o marido e não sabia 

nem atender ao telefone, porque o falecido era quem fazia esses “contatos 

tecnológicos”, não permitindo que a mulher deles se apropriasse. 
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As alunas acharam um absurdo e teceram severas críticas a essa mulher que se 

deixou anular de forma tão violenta, em pleno final de século XX. 

A submissão, definitivamente, não é mais papo para estas jovens mulheres! Pensei 

eu. 

Elas concluíram que lutar contra preconceitos, em qualquer época, é difícil e é 

caminhada da sociedade. 

Entendo que o grupo situou espaço-temporalmente a análise, reconheceu padrões 

sociais e históricos de cada época e apontou mudanças e  necessidades de 

aprofundamento nas mesmas, conforme registraram no relatório.  

 

“Após a análise dos capítulos e o breve relato, 

concluímos que nossa sociedade teve 

consideráveis evoluções, como por exemplo, as 

mulheres e os negros que de certo modo 

começaram a conquistar seu espaço, mas o que 

não devem é acomodarem-se e sim continuarem 

lutando”. 

 

 

3.3.2.2  Xuxa antes da Sacha: a visão nada consensual de Daiane A, Gilceane e 

Simoni 

 

O grupo trouxe uma análise de dois programas comandados por Xuxa, 

apresentadora de TV: Xuxa Park e Xuxa Hits. Ambos são destinados ao público infanto-

juvenil e apresentados, respectivamente, aos sábados das nove horas da manhã ao meio 

dia e domingos, das doze às catorze horas e trinta minutos. 

As alunas, ao darem início à apresentação, chamaram a atenção que haviam 

analisado um programa antigo, gravado em dezembro de mil novecentos e noventa e 

cinco (1995) e que não tinham chegado a um consenso sobre sua leitura. 

Na hora, o restante do grupo reagiu. Quis saber porque elas não haviam gravado 

um programa novo, quando a proposta era analisar um programa infantil atual, podendo 

ser desenhos, seriados, etc. 
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Nas explicações, ficou  perceptível a falta de entrosamento entre os membros do 

grupo, pois, enquanto para Daiane o melhor teria sido, de fato, a análise atualizada, para 

as outras duas colegas não havia problema algum, afinal elas já tinham esse material. 

No meio do entrevero
35

, elas começaram a apresentar trechos do programa e a 

tecerem comentários. Estes podem ser classificados em dois gêneros: os que privilegiam 

a aparência e os que privilegiam a essência do programa.  

No primeiro enfoque as alunas viram Xuxa como um modelo positivo para as 

crianças e jovens porque em suas mensagens prevalece o incentivo ao amor, a união e a 

paz. As ações da apresentadora foram vistas como expressões de sua humanidade e 

generosidade num programa destinado a alegrar as pessoas. 

É ressaltado, por exemplo, o apoio a grupos musicais de periferia, como a dupla 

"funk" que se apresentava no programa gravado, cuja música traz a realidade da luta de 

classes no Brasil. 

 

“... na letra de sua música, mostrando a 

realidade onde os ricos estão sossegados, 

assegurados e valorizados, enquanto os pobres 

têm que enfrentarem, conviverem com a 

violência, com o crime, mas jamais se 

acostumam com essa situação, em um clima de 

guerra, de angústia, de apreensão morando em 

barracos... e lutando também para que a 

sociedade dê valor a eles e amenize essas 

diferenças existentes entre essas classes 

sociais”. 

 

Percebo, que para estas alunas, mostrar ou falar sobre uma situação tem o 

significado de apoiá-la. Elas não estabeleceram distinções no plano ideológico. 

O segundo tipo de comentário procurou, como se diz, ver nas entrelinhas; tentou 

decifrar o que está atrás dos atores sociais e seus cenários. 

Conformismo, fatalismo, caridade, foram identificados por detrás do luz-

câmara-ação. 

É o que elas vislumbraram, por exemplo, no discurso da Xuxa aqui reproduzido: 

                                                           
35

 Expressão regional que significa mistura, desordem ou confusão entre pessoas, animais ou objetos 
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“... no mundo existem pessoas mais favorecidas 

e pessoas menos favorecidas... as primeiras 

devem dar sua contribuição, fazerem a sua 

parte para a melhora da vida das pessoas, 

devem repartir o que mais tem em todos os 

sentidos, enquanto que as segundas devem lutar 

para conseguirem o que querem.... que é 

preciso ter fé, acreditar em Deus ou como ela 

mesmo diz “o cara lá de cima”. É preciso 

rezarmos para pedir, para nos desculparmos e 

principalmente para agradecermos...”  

 

O discurso reproduz a idéia dominante que não vê classe social como uma 

categoria histórica e sim como fatalidade ou destino. 

Ao colocarmos nossas vidas nas mãos do cara lá de cima eximimos os caras aqui 

de baixo e vamos deixando a vida nos levar... Sutilmente (às vezes nem tanto assim) 

esquecemos que nós também, somos parcela responsável por este mundo. Lembrei de 

Leminski e sua idéia de alienação: 

 

“Gardênias e hortênsias 

não façam nada 

que me lembre 

que a este mundo eu pertença 

deixem-me pensar 

que tudo não passa 

de uma terrível coincidência”
36 

 

 O caráter da democratização do entretenimento tem ficado comprometido e as 

programações estão sempre vinculadas ao mercado. Boa parte dos programas infantis, 

por exemplo, são financiados por anunciantes, visando educar para o consumo. É o 

caso de Xuxa, ela mesma um produto, permanentemente em renovação. Afinal é preciso 

                                                           

 
36

 LEMINSKI, Paulo. Distraídos Venceremos. 9. ed. São Paulo: Brasiliense, 1999, p. 94 
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manter a atualidade da necessidade, sem a qual não haveria novas vendas. Criar 

necessidades implica num bom poder de convencimento. 

As alunas perceberam que: 

 

“Para conseguir passar essas opiniões o 

programa utiliza vários recursos como roupas, 

cenários, jogo de imagens das câmaras e 

principalmente o fundo musical... desta forma 

enfatiza o que se quer dizer e até mesmo 

convence aqueles que assistem o programa”. 

 

Ao detectarem o jogo de sedução do programa desmistificam o caráter passivo do 

receptor, que tudo absorve sem interagir. Por outro lado, as contradições observadas no 

interior do próprio grupo, revelando outras leituras mais lineares, atentam para a 

influência das linguagens sensoriais na vida social contemporânea e a necessidade da 

escola interagir com estas linguagens e tecnologias. 

O fato de nem todas verem da mesma forma o programa é um indicativo de que a 

leitura está atrelada às especificidades individuais das alunas, isto é, à apreensão da 

realidade. Silva (2000, p. 114), analisando situação semelhante a esta, entende que a 

leitura será dada segundo as  "sensações e identificações (do sujeito) com o mundo". 

Quer dizer também que neste tempo de limiar da modernidade
37

 (Carvalho, 

1998), múltiplas são as leituras para um mesmo fenômeno, o que nos torna – para 

sempre – equilibristas sob um fio. 

A faceta alienante da indústria cultural é perceptível na medida em que é parte das 

relações de produção capitalista cujo compromisso maior é com o mercado e com o 

lucro. Além disso há que se considerar que os veículos de comunicação, no mundo todo, 

estão organizados na forma de monopólio. Cada vez são mais freqüentes as fusões entre 

grandes corporações do ramo das comunicações. 

Se formos entender essa situação, por exemplo pelos olhos de Marcuse, intelectual 

da corrente de Frankfurt, a cultura produzida pelos meios de comunicação de massa não 

                                                           
37

 Expressão usada pela geógrafa Maria Inez Carvalho entendendo que não vivemos um tempo de ruptura 

total com a modernidade e sim uma reestruturação nos modos de perceber in: CARVALHO, Maria Inez. 

Fim de Século: A Escola e a Geografia. Ijuí: Unijuí, 1998 
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confere espaço ao homem para refletir sobre sua realidade na medida em que não 

permite a ele  distinguir realidade material, propriamente dita, de sua representação.  

Para o autor: 

 

“O âmbito dos desejos humanos e a 

instrumentalidade para sua gratificação foram, 

assim, incomensuravelmente aumentados, e sua 

capacidade para alterar a realidade, 

conscientemente, de acordo com o que é útil, 

parece prometer uma remoção gradual de 

barreiras estranhas a sua gratificação. Contudo, 

tanto os seus  desejos como a sua alteração da 

realidade deixam de pertencer, daí em diante, 

ao próprio sujeito; passam a ser organizados 

pela sua sociedade” (Marcuse, 1966, p. 29). 

 

Entretanto, também seria interessante questionar se existe realidade independente 

da consciência dos sujeitos como entendiam os teóricos da modernidade.  

O poeta Leminski, refletindo sobre realidade, escreveu: 

 

“Podem ficar com a realidade 

esse baixo astral 

em que tudo entra pelo cano 

eu quero viver de verdade 

eu fico com o cinema americano”
38

. 

 

Para autores, como Gutierrez (1978), o homem proveniente da cultura de massa, o 

homem-massa é o novo homem capaz de decodificar as linguagens produzidas pela 

tecnologia, que, por sua vez, são capazes de “dominar o tempo e o espaço”, num 

exercício que exige formas diferentes de intuir, perceber, sentir e pensar.  

Para ele a padronização das mensagens a todos os usuários favorece a uma maior 

participação cultural e pode levar a uma superação das “diferenças de classe através da 

universalização dos gostos culturais". A televisão, o cinema e o rádio são veículos que 

                                                           
38

 LEMISNKI, Paulo. Distraídos Venceremos. 9. ed. São Paulo: Brasiliense, 1999, p. 51 
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estão à disposição de todos, sem distinção de classes, o que tem contribuído para 

melhorar a comunicação social entre a humanidade. 

Outros autores, como Feldman, pensam semelhante e entendem que é preciso que 

se invista na qualificação do receptor ao invés de concentrar as críticas ao emissor. 

 

“Só temos prestado atenção na qualidade dos 

programas da TV, ou seja, do que a TV emite. 

Deveríamos, no entanto, prestar mais atenção 

na qualidade da recepção da sua programação, 

pois sobre esta, sim, podemos atuar 

decisivamente nas salas de aula. Por trás dessa 

atitude há um velho modelo teórico que define 

o processo de comunicação com ênfase na 

atuação do emissor e na importância da 

mensagem, em si, negando ao receptor qualquer 

espaço de atuação. O modelo é equivocado por 

considerar o receptor passivo e ultrapassado 

pelo modelo conceitual da interatividade com 

que trabalhamos contemporaneamente, que 

rompe com a linearidade do esquema emissão-

mensagem-recepção e propõe o modelo de um 

fluxo interconstitutivo entre os meios, sujeitos e 

linguagens, em que todas as instâncias 

interferem estruturalmente nas outras"  (1997, 

p. 20). 

 

 

3.3.2.3  Um Jornal – tão – Nacional: a experiência de Cristiane, Débora, Deise, 

Daiane L. e Liciana 

 

               

Diário de Campo: Chrónos não pára, é lua minguante, 

passaram-se duas semanas e já são onze de maio...  

 “A vida não pára, a vida não pára não. A vida não pára. 
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A vida é tão rara...”
39

 

O grupo que vai apresentar análises sobre publicidade na TV era formado pelas 

alunas mais tímidas da aula. Quietas, não são de falar muito... Num exercício de 

paciência esperaram pelo silêncio das colegas, necessário para o início dos trabalhos. 

Começaram explicando que realizaram duas investigações para manter a atualidade das 

notícias porque, preparadas para apresentarem dia vinte e sete de abril, e não o tendo 

feito pela falta de tempo, não deram a tarefa por cumprida e gravaram novos programas 

para manterem a atualidade da discussão.  

A primeira questão a ser considerada  então, é a responsabilidade com que o grupo 

tratou a tarefa. Sem dúvida este grupo estava motivado e abraçou o desafio 

prazerosamente. Não fosse assim, porque se daria ao trabalho de proceder novas 

análises? 

Também cabe esclarecer que no Brasil das crises permanentes e/ou mal resolvidas 

a "notícia da vez",  nos noticiários da televisão, era violência na escola. 

Assim, o grupo selecionou quatro (04) notícias cujo tema foi violência. Duas 

extraídas do Jornal Nacional do dia trinta de abril,  tendo a primeira quatro minutos e a 

segunda dois. As outras duas notícias foram veiculadas dia três de maio, sendo uma de 

trinta segundos e a outra de um minuto, segundo relataram. 

Violência é um assunto que mexe com todos, ainda mais se for na escola! 

Com a difícil tarefa de analisar fatos da vida real e desafiadas a lançarem olhares 

de dúvida e interrogações às imagens da telinha, alertaram-nos com as seguintes 

observações: 

 

“Foram usadas imagens da escola, do aluno 

que morreu, o que matou é menor, portanto sua 

imagem não foi mostrada, da família da vítima 

... nem foram ditos seus nomes". 

 

 

 

 

                                                           

 

 
39

 Paciência, canção de Lenine 
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 As alunas entenderam que há uma certa preocupação ética na divulgação da 

notícia, isto é, o telejornal apresenta condutas resultante de códigos éticos estabelecidos 

com a sociedade (ou parcela dela) a medida que seleciona, via edição, imagens e 

identidades para preservar telespectadores  e envolvidos, conforme o exemplo relatado. 

Perceberam também que a tecnologia (computação gráfica), por sua vez, é 

utilizada para complementar as verbalizações e imagens, assim como a inexistência de 

neutralidade na emissão das notícias.  

É o que o grupo registrou em suas análises. 

 

"Para melhor entendimento fizeram simulação 

usando computação gráfica. (...) 

Aparecem alguns sons de fundo, onde a partir 

do som e da maneira que fala o emissor o 

receptor interpreta a notícia e interpreta sua 

indignação. (...) O locutor do telejornal 

somente dá a notícia, sem fazer comentários... 

O locutor usou expressões faciais conforme se 

deu a notícia. 

(...) O locutor não faz comentários nem antes 

nem depois, somente transmite a notícia, ele 

por vez se mostra indignado com a notícia que 

anunciou”. 

 

Foi percebido assim o caráter do simulacro, a face de espetáculo presente no 

telejornalismo.  Ao mesmo tempo demonstraram compreender que o emissor revelava 

seus sentimentos em relação à notícia transmitida, através de "expressões faciais" como 

disseram. A informação, assim, adquiriu um caráter interpretativo já que sabemos o que 

o locutor sentia a respeito mesmo que não verbalizasse suas opiniões. 

As notícias, relataram as alunas, foram geradoras de outras, ou seja, o Jornal 

Nacional acabava sendo fonte da própria notícia (matéria-prima), reforçando idéias que 

projeta como certas ou erradas e aproveitando a força que tem junto a sociedade. 

Foram exemplos disso, os seguintes recortes feitos pelas alunas: 

 



 113 

“... fala sobre a campanha que muitas escolas 

de Minas Gerais estão fazendo contra a 

violência. (...) 

Os alunos estão procurando conscientizar a 

população da não violência. Eles são 

retratados como alunos de bem que sabem o 

que é certo ou errado. 

As fontes de informação são o repórter da 

Globo, os pais dos alunos e professores”. 

 

Faltou aprofundamento na análise e divulgação das notícias, percebendo as alunas 

que o assunto, sobre o mesmo tema, com o passar dos dias sofreu diminuição no tempo 

de veiculação das matérias (dois a quatro minutos dia 30 de abril, meio minuto a um 

minuto, dia 3 de maio) não sabendo elas exatamente o que ocorreu com o fato, ou qual 

encaminhamentos tiveram no plano real. 

As alunas registraram no relatório que: 

 

"Entre sexta e segunda, o tempo dado às 

notícias sobre violência diminuíram bastante... 

Chega-se à conclusão de que as reportagens 

mostradas pela Globo são superficiais onde 

somente são passadas sem fazerem 

comentários". 

 

“Tudo dito, nada feito, fito e deito”, diria Leminski
40

. 

É perceptível, por outro lado, a influência das agências internacionais de notícias 

pautando os telejornais locais, de modo geral tratando as notícias comparativamente, 

não raro, no plano da subjetividade, como se pode depreender do relato: 

 

“A reportagem mostra um aluno que foi pego 

com arma dentro da escola e como nos Estados 

Unidos a justiça existe; o pai foi 

responsabilizado pelo ato do filho". 

 

                                                           
40

 LEMINSKI, Paulo. Distraídos Venceremos. 9. ed. São Paulo: Brasiliense, 1999, p. 131 
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Em tempo registre-se que as notícias sobre violência na escola tomaram vulto na 

TV brasileira após o assassinato de jovens alunos da classe média, numa escola norte-

americana, por dois colegas adolescentes. 

É nessa linha que o grupo concluiu sobre sua investigação: 

 

“A rede Globo se espelha em outros países 

para mostrar suas reportagens, pois ela 

começou mostrando a violência das escolas nos 

EUA para depois começar mostrando as do 

Brasil que sempre teve e, ... agora esqueceram 

e deixaram de lado”. 

 

Refletindo sobre as análises e considerações das alunas, entendo que no telejornal 

(da mesma forma que na telenovela) o principal meio de expressão utilizado é o sentir,  

sendo difícil diferenciar a realidade da ficção; o que é real numa filmagem do que foi 

produzido pela computação gráfica. Concordo com Moran ao assinalar que em casos 

como este “todo nosso ser é atingido, não só a inteligência. Daí sua força” (1996b, p. 

28). 

Um problema apontado por Moran é que na televisão mostrar equivale a 

comprovar e não mostrar a não existir. Daí as tendências de generalização de um 

determinado fato particular porque foi visto na TV ou desprezo por outro porque não foi 

visualizado na telinha. 

Uma observação importante é que a emissão é sempre carregada de idéias e 

valores, ainda que não se imponham explicitamente. O emissor não é neutro; as 

expressões faciais e entonação da voz do apresentador do telejornal, nesse caso o Jornal 

Nacional, dão um caráter interpretativo à notícia. Há uma intermediação entre o fato e a 

notícia. Essa distância  que se interpõe entre o veículo de comunicação e o receptor, 

pela tradução que o primeiro faz  do fato, muitas vezes sombreando ou descobrindo 

apenas uma face do todo, pode produzir alienação, na medida que, no mínimo, dificulta 

o desvelamento e compreensão da realidade. 

Daí a importância desses trabalhos na escola serem sistematizados e permitirem 

aos alunos a compreensão dos elementos variados de um determinado fenômeno, como 

a notícia. 
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É um direito do cidadão poder deslindar e significar a informação, como refletem 

Monteiro e Feldman: 

 

“É preciso trabalharmos muito para formar 

pessoas mais sensíveis e capazes de estabelecer 

novas éticas, à altura dos desafios que nos 

coloca a nova comunicação. Toda comunicação 

envolve conflito, poder, ideologia, negociação e 

nossas crianças precisam aprender a lidar com 

tais aspectos com competência. (...) Não são 

luxo ou alternativa educacional supérflua, mas 

direitos prioritários dos cidadãos que vivem na 

era da informação e do conhecimento” (1999, p. 

41). 

 

 

3.3.2.4  Chiquinha Gonzaga II: a versão de Adelita, Adriana, Cássia, Karen e 

Letícia 

 

Estávamos no meio da manhã quando fomos surpreendidas com uma nova leitura 

de Chiquinha Gonzaga. Na sala de aula ao sortearmos os programas, o grupo foi 

contemplado com NOVELA. Entretanto, disseram não ter compreendido assim, pois 

receberam um roteiro onde estava escrito: seriado ou novela. 

Nisso tinham razão, ao redigir os roteiros não distingui um do outro por serem 

semelhantes as observações desejadas. 

Claro que o restante do grupo reagiu, porque todos os demais tiveram 

entendimento de que cada grupo analisaria um tipo diferente de programa, conforme 

discutíramos inicialmente. 

Pondo fim à polêmica, comentei que embora fosse esta a proposta e desejável a 

análise de uma novela, já que quase todos a assistem, deveríamos ouvir o trabalho das 

colegas e levantar as diferenças e semelhanças com o primeiro trabalho apresentado. 

Completei ainda que certamente haveria diferenças, porque fora visto sob a ótica de 

outras pessoas, e a multiplicidade de olhares enriqueceria a análise de um programa 

televisivo. 
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O grupo era uma mistura interessante de alunas: umas mais jovens e espontâneas, 

outras já maduras e articuladas. 

Mais descontraídas, após a confusão inicial, explicaram que investigaram os três 

(03) últimos capítulos por compreenderem que tinham, ali, o resumo da mini-série. 

A primeira coisa para a qual o grupo chamou a atenção foi para o papel das 

linguagens nas relações sociais.  

É sobre essas linguagens que registraram: 

 

“Nos diálogos entre as pessoas, daquela época, 

eram sempre usado o você. A esposa chamava 

o marido de senhor e o mesmo muito 

autoritário, era quem mandava no lar e nos 

negócios (para o homem tudo, para a mulher 

nada), contudo Chiquinha tinha o sonho de ser 

compositora... deixando pessoas como seu pai 

irado de raiva... 

(...) as mulheres de vestidos longos, cabelos 

bem penteados e só saía para rua sem chapéu 

mulher que não se dava o respeito...  

 

 A linguagem corporal, verbal e gestual expressam uma posição perante à vida. 

Não é à toa que as mulheres ficaram tanto tempo trancafiadas em espartilhos, metros e 

metros de panos, véus e chapéus. Olhos baixos, mãos postas sob o colo, dorso curvado, 

fala baixa: eis a linguagem da submissão! 

Sobre o papel da linguagem corporal na comunicação escreveu Marques: 

 

“Gestos, posturas, expressões faciais e 

corporais representam 50% dos nossos meios 

de comunicação, a mais acessível e universal 

das linguagens, exigente de uma alfabetização 

na escola da vida. 

(...) O corpo é simultaneamente vidente e 

visível, falante e ouvinte, voltado sempre ao 

outro e ao mundo em que ambos se constituem 

em reciprocidades” (1999, p. 54-55). 
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Gênero foi outra questão predominante no trabalho e quando as alunas levantaram 

o preconceito existente na representação de uma mulher madura namorar um homem 

mais jovem, nossos estereótipos emergiram com força na sala de aula, gerando uma 

polêmica  sobre o tema. 

Sobre isso registraram no relatório a respeito de Chiquinha Gonzaga: 

 

“Mulher sofredora que passou sua vida lutando 

contra pessoas que consideravam a mulher 

como única e exclusivamente dona de casa, 

submissa às decisões do marido, criadas para 

casar, criar os filhos e jamais ocupar qualquer 

tipo de posição de vulto na sociedade. (...) 

imagina uma mulher namorar um homem mais 

jovem...”  

 

Surgiram casos de conhecidos que namoram com pessoas mais jovens ou mais 

velhas. Umas acharam ridículo, outras que tanto faz, mas ninguém foi indiferente, 

demonstrando que é muito difícil insurgir-se contra padrões pré-estabelecidos na 

sociedade. 

O namoro de Chiquinha e João Batista (que era mais novo que ela) foi comentado 

por algumas alunas, como um exemplo de coragem no enfrentamento dos estereótipos 

da época. Então me perguntei: o glamour do casal da mini-série, Regina Duarte e Caio 

Blat, teria influenciado na tolerância demonstrada?  

É difícil responder, mas as atitudes revolucionárias da compositora frente a uma 

sociedade extremamente conservadora, foram sinceramente reconhecidas pelo grupo. 

Foi em relação ao papel da mulher na sociedade que se voltaram os olhares dessas 

jovens entendendo que emancipação tem um preço e que ainda hoje estamos pagando 

por ela. 

Sobre isso, regredindo no tempo, escreveram as alunas: 

 

“Existiam muitos preconceitos... mulher que 

trabalhava fora de casa, principalmente à noite 
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era considerada “prostituta” ou “mulher da 

vida. 

(...) a amizade de Amália com Chiquinha era 

muito mal vista pelo marido, que não a queria 

junto com aquela mulher que não se dava ao 

respeito". 

 

Como desmoralizar o trabalho da mulher? Associando-o a outro preconceito, 

ainda hoje, mal resolvido: o da liberação sexual e apropriação do corpo feminino. 

O menino quer ofender ao outro: Tua mãe é uma P... 

Os torcedores, em coro, ao juiz de futebol: Filho da P... 

O motorista enfurecido no trânsito: Vai a P... que o pariu! 

Tão presentes no nosso cotidiano, muitas vezes banalizado, as ofensas às mulheres 

são expressões autênticas do infantilismo de nossa ética em relação ao exercício da 

sexualidade feminina. É ainda um tabu. 

 A emancipação profissional e/ou sexual está associada ao poder, à construção de 

um modo de pensar feminino e de uma epistemologia feminina sobre  conhecimento e 

existência. 

A nós professoras isto parece fundamental, pois embora sejamos a maioria nas 

escolas de ensino básico, muitas vezes reproduzimos atitudes e valores de submissão e 

enaltecimento ao esquema masculino de poder. 

Não achamos que é  mais normal menino dizer palavrão do que menina? 

Não somos mais tolerantes com a rebeldia masculina do que com a feminina? 

Questionamos a sociedade autoritária e a submissão feminina, mas muitas e 

muitas vezes não a ratificamos na sala de aula? 

Pensar sobre  mulher e poder, com cabeça de mulher, é sinônimo de emancipação. 

Opina quem tem poder.  

Pelo menos é o que a visibilidade das palavras das alunas deixou entrever: 

 

“O modelo de sociedade que nos foi 

apresentado foi de uma sociedade autoritária 

com grandes desigualdades, só tinha direito a 

opinar se fosse branco e homem, para mulher 

ou para o negro só sobrava acatar as decisões. 
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... Chiquinha nos deixou um grande exemplo, 

nos mostrou o quanto podemos, só que ainda 

não sabemos usar nosso poder”. 

 

O referencial  positivo de uma mulher arrojada à frente de seu tempo, abriu para 

essas alunas brechas para a elevação da auto-estima. Pareceu-me que todas estavam 

meio Chiquinhas Gonzagas, afoitas para andarem ao ritmo do tempo que temos.  Essa 

deixa ficou percebida na última fala do grupo, ao destacar versos da marcha 

carnavalesca, Ô Abre alas composta por Chiquinha, para o Bloco Rosa de Ouro, em 

1899: 

 

“Vamos abrir alas que eu quero passar, 

eu sou da lira não posso negar, 

Rosa de Ouro é quem vai ganhar...”  

 

Ganhamos todas, professora e alunas, quando nos dispusemos a dialogar e nos 

enxergarmos como mulheres. Como cidadãs. Como gente! 

Uma situação, como a proporcionada pela análise das alunas, mostra que a 

caminhada das mulheres já deu preciosos passos, bem diferentes daqueles do início do 

século XX em que sonhar e ousar era muito perigoso.  

Mulheres no Rio de Janeiro com talento musical como de Chiquinha Gonzaga e 

outras menos famosas como às da mostra fotográfica em Pelotas (lavadeiras, aviadoras, 

agricultoras, etc.), desmentiram velhos prognósticos e abriram "portas" nas quais 

passaram "ventos" de emancipação e luta por cidadania. 

É este aliás o papel da cultura, conforme escreveram Souza e Rodrigues: 

 

“A cultura apareceu para construir no campo 

arrasado, para levantar do chão tudo que foi 

deitado. E descobrir, enquanto é tempo, que o 

importante é ser cidadão, é ser gente. O que 

importa é alimentar gente, educar gente, 

empregar gente. História é gente. Brasil é gente. 

E descobrir e reinventar gente é a grande obra 

da cultura” (1997, p. 17 - 18). 
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3.3.2.5  Regina Casé sabe “vender seu peixe”: a linguagem da publicidade por 

Alessandra, Daniela, Daniele e Denise 

 

Era o último grupo a apresentar o resultado das investigações sobre preconceitos e 

estereótipos na televisão. Eram onze e quinze e elas tinham trinta minutos para "darem 

seu recado" como se diz no popular. 

 As alunas que dele faziam parte eram bem diferentes entre si e apresentavam 

características distintas: duas bem discretas e aplicadas e a outra dupla correspondia às 

desafiadoras da sala de aula. Explicitavam claramente quando não estavam num bom 

dia e, às vezes, testavam o bom humor do restante das colegas e dos professores. 

Opinavam sobre tudo, reclamavam bastante e assumiam posições mais arrojadas na 

turma. Tinham nos olhos um incrível brilho de vivacidade que particularmente me 

fascinava.  

Embora já tivessem dito mais de uma vez "Não quero ser professora. Não vou 

fazer nem o estágio e ponto final", chegaram até ao final do curso. 

Para começar Daniele (18 anos) avisou que ela e as colegas iriam dramatizar o 

comercial, já que não gravaram como as demais. O tema escolhido envolvia juventude, 

comportamento e sexualidade: a prevenção da AIDS. 

Extremamente detalhistas surpreenderam-me com a reprodução de um comercial 

que foi veiculado somente durante o período do carnaval, portanto reconstruído apenas 

pela memória das alunas. 

Lembrete: jovens sempre surpreendem! 

Na propaganda, a atriz Regina Casé se transformava num personagem caricatura 

de carnavalesca, estruturada a partir de situações e letras de marchas de carnaval, 

retratando situações comuns na festa. 

O comercial selecionado era uma propaganda institucional, denominado no 

relatório de pesquisa das alunas por "Carnaval 99". 

 

 “Escolhemos para a elaboração deste 

trabalho, uma propaganda do governo. Essa 

propaganda passou na TV na época do 
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carnaval, tinha por objetivo principal a 

prevenção da AIDS. 

(...) essa propaganda passava no horário 

nobre, ou seja, das 20 às 22 h, era apresentada 

na Rede Globo de televisão e durava por volta 

de 30 segundos. 

(...) Cremos que era passado nesse horário 

nobre por ser o horário em que mais pessoas 

assistem televisão" (Grifos meus). 

 

Empiricamente, fizeram uma distinção entre os conceitos de publicidade e 

propaganda ao utilizarem este segundo termo. Ao constatarem que o comercial era uma 

propaganda do governo estavam assinalando para um discurso político, institucional 

com uma dimensão mais ampla que o termo publicidade. 

No caso analisado, tratava-se de vender um valor social: a necessidade de 

prevenção e não uma mercadoria, um rótulo ou um sonho de consumo. 

Na venda desse valor, o grupo destacou três idéias principais. 

A primeira analisou o público a quem se dirigia a mensagem. Para elas, o 

conteúdo era dirigido aos jovens porque "é a faixa etária que mais toma atitudes sem 

pensar". 

Tomaram a impulsividade como uma característica da juventude. Isso justificava, 

também, a escolha das músicas cantadas pelo personagem de Casé, no comercial: 

 

"Ela canta pedaços de músicas que contam 

histórias (fatos) que acontecem no carnaval, 

como a empolgação que leva os casais (que 

recém se conheceram) a tomarem decisões 

precipitadas, como manterem relações sexuais 

sem usar preservativo". 

 

Refleti e comentei com as alunas que um dos fatores que influenciaram os 

produtores na escolha da atriz Regina Casé para estrelar o comercial pode ter sido a sua 

credibilidade junto aos diferentes segmentos sociais e faixas etárias, em função de sua  
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participação em programas humorísticos como Brasil Legal e Muvuca, ambos 

veiculados pela Rede Globo de Televisão. 

O segundo aspecto analisado pelas alunas dizia respeito à linguagem humorística 

utilizada para chegar ao receptor. A linguagem alegre e informal atinge mais 

diretamente o jovem. 

Foi uma observação do grupo: 

 

“Podemos descrever essa propaganda de uma 

maneira bem clara, pois trata-se de um baile de 

carnaval, onde entre uma música e outra, nos 

passa uma mensagem bem humorada de como 

prevenir a AIDS usando preservativo”. 

 

O humor foi visto por esse grupo de alunas como um veículo facilitador da 

compreensão da mensagem. O riso desarma, abre possibilidades integradoras com a 

intersubjetividade e a reflexão. 

"Sou mais sério quando faço rir" já disse Rubem Alves (1999). Acho que foi isso 

que as alunas perceberam. 

Durante a apresentação do trabalho, contei-lhes sobre um castigo que minha mãe 

recebeu, no colégio onde estudava, por ser muito risonha em aula. Ela deveria escrever 

cem vezes no caderno: Muito riso, pouco juízo. A turma toda riu, é claro! 

Penso comigo que o riso, ainda hoje, não é muito admitido na escola. Ser uma 

pessoa alegre ainda incomoda. 

Adoro o riso e ver as alunas sorrindo tem me curado de muitos males. É 

terapêutico! 

O terceiro destaque, nas análises sobre publicidade na TV, foi dado à música 

como o principal meio em que se desloca a mensagem.  

 

“A técnica usada era a música e a propaganda 

apelava para que a população usasse 

camisinha, tendo como mensagem a prevenção 

da AIDS. 

O comercial apontava, como solução para os 

dois problemas, o uso do preservativo e tinha 



 123 

como principal atrativo a música, pois essa 

chamava a atenção para a mensagem a ser 

passada”. 

 

O ambiente sensorial da propaganda foi percebido como veículo importante para 

chegar aos jovens, por fazer parte da vida de todos. A música é a linguagem sensorial 

mais imediata, que toca diretamente ao coração ou aos sentimentos. Para chamar 

atenção, como escreveram elas! 

É uma linguagem universal, que faz em cada canto deste planeta as pessoas 

mexerem o corpo ou simplesmente elevarem-se a mundos distantes e desconhecidos. 

Cada um faz uma viagem particular, única e imperdível!  

Através da música tocamos com a ponta dos dedos o imaginário. Daí ser tão 

fundamental na publicidade e, no caso específico, direcionada à prevenção da AIDS, 

porque: 

 

“... é mais do que um mecanismo de estratégia 

de venda; ela é um reflexo da sociedade na 

medida em que espelha valores sociais e 

reconstrói arquétipos que estão no imaginário 

de todos. Precisa ser construída a partir de 

recursos sonoros/visuais /lingüísticos capazes 

de tornar a mensagem atraente e memorizável” 

(Nagamini, 2000, p. 76). 

 

Ainda que minha preferência fosse pela análise de um comercial publicitário e 

observação de arquétipos e clichês nessas mensagens, não pude deixar de valorizar a 

criativa produção, um tanto quanto independente, desse grupo de alunas.  

Ao incluírem a temática AIDS, revelaram preocupações de seu universo jovem e 

interesses pessoais, desmistificando a idéia de que a juventude não tem maiores 

compromissos com questões sociais e políticas. 

Embora pesquisas apontem um certo desapontamento ou desencantamento dos 

jovens para com a política, e não se observe movimentos por grandes causas, como em 

gerações anteriores, isto não significa que eles não se importem pelo que ocorre no 

mundo ou não se preocupem com nossas mazelas sociais. Para Zagury esta fase “é o 



 124 

momento do sonho, em que  se acreditam verdadeiros “super-homens”, capazes de 

corrigir as injustiças, de endireitar o mundo” (1996, p. 26). 

Esse grupo de alunas, na sua simplicidade e com o tempo exíguo para 

apresentação, levantou categorias fundamentais no campo da publicidade: juventude, 

humor e música, arquétipos presentes no imaginário de todos; daí suas inúmeras 

possibilidades de serem compradas pelo receptor. 

 

 

3.3.3  Quem planta colhe? 

 

Números não dão bons poemas, escreveu Kiefer
41

. Particularmente também não 

sou cativada por eles. Nunca me dei bem com a Matemática.  

Neste caso, eles são parte de uma constatação muito forte: Cem por cento (100%) 

das alunas compareceram aos dois dias de apresentação dos trabalhos Preconceitos e 

Estereótipos: Análise na Mídia Eletrônica. Da mesma forma, cem por cento (100%) 

realizaram a tarefa. 

Ao parar para pensar sobre estes dados passa-me pela cabeça a idéia de que os 

resultados são o produto de um processo constituído. 

Houve um planejamento do qual fomos todas protagonistas. Houve um processo 

de construção no qual estávamos todas muito envolvidas e transpiramos à beça para 

fazê-lo.  

Juntas, lemos, analisamos e escrevemos textos; discutimos e refletimos sobre 

nossos próprios preconceitos; investimos afetivamente no projeto e demos o que 

tínhamos de melhor. Professora e alunas emergiram como sujeitos que se constróem 

mediante pequenos desafios do cotidiano. 

Nesse contexto prevaleceu o "eu-e-nós", contrato social baseado na inclusão, na 

cooperação solidária como ensinou Arruda (1996). 

Lembro do mês de março e dos meus sentimentos em vê-las como pássaros 

aprendendo a voar, numa manhã quente de verão... 

                                                           

 

 
41

 Charles Kiefer é gaúcho e escritor de obras como O Pêndulo do Relógio, Quem faz gemer a terra, A 

face do abismo, Caminhando na Chuva, entre outras, onde prevalece a temática regional 
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Leonardo Boff diria que é o desejo de superar nossa dimensão-galinha, nossos 

limites e condicionamentos resultantes do sistema social hegemônico. Desejo de 

alcançar a dimensão-águia, aqueles sonhos e utopias que não morrem mesmo que deles 

não tenhamos clara consciência. 

 

“Jovens, mulheres, homens, trabalhadores, 

intelectuais, artistas, políticos, religiosos de 

todos os credos, não vos resigneis à situação de 

galinhas. Acordai a águia que está dentro de 

vós! Ousai o vôo das alturas. Inventai caminhos 

novos. Tirai da própria fonte, das virtualidades 

presentes em vós, do vosso imaginário, dos 

vossos sonhos e das vossas utopias mil razões 

para lutar, para viver e para criar” (Boff, 2000, 

p. 43). 

 

Nascemos para grandes vôos; não para andarmos com o olhar fixo nas sombras 

que projetamos no chão. Daí a explicação para a satisfação que esse trabalho me 

proporcionou, pois, creio que, pelo menos, eu e as alunas "batemos asas". 

Ao investir nos alunos, rego minhas próprias utopias. Alimento a dimensão-águia 

em meu imaginário. Semeio as sementes das minhas esperanças... E não é que às vezes 

a colheita é feita com as próprias mãos? 

Assumindo o papel de mediadora, descubro que prestar atenção é uma arte, uma 

habilidade humana para a qual devemos ser preparados. Necessário é, então, ensinar o 

aluno a ser um receptor mais atento ao que se passa em seu entorno e ao que recebe das 

mídias.  

Percebi, pelos trabalhos realizados, que uma vez despertada sua atenção, o aluno 

não compra tudo que é vendido, seja veiculado pela mídia escola ou pela mídia TV. 

Uma alfabetização para as mídias, com as quais interagimos permanentemente, 

passa pela desmistificação de seu poder totalitário e unilateral sobre a sociedade e pelo 

reconhecimento de que sua sedução dá-se pelo prazer, beleza e sonho coisas estas um 

pouco longe do cotidiano de boa parte de nossas salas de aula. 
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Ao resgatarmos pedaços das nossas humanidades tão subjetivas, em locais 

formais de educação, também o habilitamos como espaço comunicacional apto a 

produzir conhecimentos. 

Kellner vai além. Entende que trabalhar com mídias em sala de aula constitui 

parte da alfabetização pós-moderna. Diz ele: 

 

“... o alfabetismo crítico numa cultura pós-

moderna da imagem exige aprender como ler 

imagens criticamente e como deslindar as 

relações entre imagens, textos, tendências 

sociais e produtos numa cultura comercial”  

(1995, p. 121). 

 

A idéia de que a televisão, por si só, é a causadora de muitos dos males que 

afligem a sociedade contemporânea é também um modo de nos eximir de 

responsabilidades. Afastá-la da escola ou atribuir a ela a responsabilidade pela falta de 

interesse dos alunos pelas nossas aulas em nada ajudará nossos alunos a se tornarem 

mais críticos. 

Gutiérrez, em entrevista a Porto, afirma que a escola tradicional não deseja se 

relacionar com a TV e acrescenta:  

 

"Há uma série de relações malsãs. Temos a vida 

cotidiana do aluno aqui, a qual se relaciona com 

a TV, e sua vida artificial, que se relaciona com 

o processo escolar" (1997, p. 315).  

 

A televisão em si é um fantástico meio de comunicação. Somos nós quem damos 

um destino a ela. O belo e o feio não estão nas coisas observadas, mas no olhar de quem 

as vê. Quando nós professores "demonizamos" ou "endeusamos" as mídias estamos 

apenas exteriorizando nossos sentimentos de medo e impotência diante do novo ou do 

que não sabemos enfrentar. 

Chamo a atenção para a lição que essas alunas deram ao envolver-se afetivamente 

com as mídias e, ao mesmo tempo, analisarem criticamente a TV. É preciso também 

refletir sobre o conselho de Gutiérrez: 
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"Tem que saber manejar a televisão, porque 

senão ela (a TV) maneja o jovem. A TV por ser 

eminentemente sensorial, imaginativa e lúdica, 

presta-se para criar e recriar um mundo de 

relações subjetivas. Fazer da TV um espaço 

educativo é promover processos de relações 

possíveis, abertas, flexíveis, dinâmicas, repletas 

de sentido; relações que interroguem, 

questionem e motivem; relações provocadoras, 

criativas, futuristas, plenas de esperança e 

coragem" (1997, p. 319). 

 

Construir um modo docente de ser num tempo de absoluta provisoriedade 

significa enfrentar nossos limites e dar passos para além das fronteiras demarcadas por 

nosso conhecimento reducionista, mecanicista e compartimentado. Ousar ser mais, 

como nos ensinou, em sua infinita sabedoria Paulo Freire (1997).  

 

 

 

3.4  RETRATOS DE UM CASAMENTO 

 

                

 

 Diário de Campo: Quinta-feira, seis de maio, lua  (quase) 

minguante no céu. 

Lendo minha mídia impressa cotidiana, o Diário Popular, 

jornal local com mais de cem anos de história, saltou-me aos olhos a notícia de que 

chegou ao Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo, nosso querido MALG, a mostra 

fotográfica “RETRATOS DE CASAMENTO”
42

. São fotografias e reproduções de 

vestidos de noivas que contam a história da instituição casamento na ótica da civilização 

ocidental. Políticos, misses, rainhas, escritores, imigrantes de várias nações, clicados e 

eternizados sobre um pedaço de papel, des(re)velando rituais e costumes.     

                                                           
42

 POPULAR, Diário. Retratos de Casamento no Malg. Pelotas, 6 de maio de 1999, contracapa  
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A mostra faz parte das comemorações dos 35 anos do jornal Zero Hora e, partindo 

de Porto Alegre, “descobre” a estrada e dialoga com o povo do interior do Rio Grande. 

A notícia interessou-me e pensei no "eu-e-nós" (Arruda, 1996)! Claro que desejei 

vê-la, mas nem penso em ir só. Quero ir com as alunas. 

À tardinha já estava no papel um esboço de projeto... 

Ao chegar na escola, à noite, para a reunião semanal dos professores do Curso 

Magistério, conversei com Ana Cláudia, professora de Didática de Artes Visuais e a 

convidei para visitarmos a Mostra, com a alunas, e organizarmos uma atividade 

explorando esses materiais. 

Nessa mesma noite elaboramos um cronograma de trabalho prevendo as seguintes 

fases: definição e planejamento das atividades; visita à Mostra Fotográfica RETRATOS 

DE CASAMENTO (MALG); encaminhamento dos trabalhos em sala de aula; 

investigação e realização das tarefas; apresentação e socialização dos trabalhos; 

exposição à comunidade escolar. 

Assim começou esta história. 

 

 

 

                     

Diário de Campo: Dezessete de maio, é mais uma lua 

nova que se vê no céu. A ampulheta do tempo à espreita me lembra 

dos meus prazos e limites para coletar dados... Mas ainda desejo 

mais, sinto que posso ir além.  

Como motivar e sensibilizar as alunas para o novo trabalho? Como educar o olhar 

para o que vai ser visto no MALG? 

Na falta de registros fotográficos sobre a cerimônia do meu casamento, resolvi 

brincar com algumas fotos da minha infância e de meu marido. Propus que, a partir 

daquelas fotos, elas contassem um pouco das crianças, espaços e tempos observados. 

A resposta foi imediata: o meu colégio era mais pobre, as crianças da minha 

escola também, a escola do meu marido deveria ser particular, era um tempo de 

homogeneidade (ambos estão de uniforme), fazia frio, uma era uma escola mista, a 

outra era masculina, e por aí foi... Ah, mas tinha uma foto que chamou mais  atenção do 
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que todas. Nela, uma turma de formandos em Agronomia, planta a "sua" árvore no 

campus. Nesse grupo, uma única mulher. Quem? - "A professora"! (Anexo nº 4) 

O meu outro lado ganha contornos profundos, e elas querem saber por que, afinal, 

fui ser professora e não agrônoma? A resposta evoca um pouco da história da 

emancipação feminina e do próprio país. Para exercer a profissão de agrônoma, no 

início dos anos 80 enfrentava-se dois obstáculos básicos: o primeiro dizia respeito ao 

forte preconceito em relação à profissão exercida majoritariamente por homens (ainda 

mais em extensão rural, o que eu desejava fazer); o segundo ao  país que começava a 

pagar a conta dos anos do milagre brasileiro feito às custas do endividamento externo, 

fato que gerou uma fragilização da soberania na definição das políticas econômicas 

subseqüentes. Era o fim de um ciclo de crescimento ("o bolo cresceu, mas não foi 

dividido") e a revelação de que não bastava um diploma universitário para que os filhos 

desta pátria-mãe-gentil entrassem no mercado de trabalho. 

A história não é um processo linear. Não é uma sucessão de fatos; é luta, avanços, 

recuos, realizações, revisões, perdas, ganhos, risos e lágrimas tudo ao mesmo tempo. É 

um pouco como diz Thiago de Mello: 

 

"Tive um chão (mas já faz tempo) 

todo feito de certezas 

tão duras como lajedos. 

Agora ( o tempo é que o fez) 

tenho um caminho de barro 

umedecido de dúvidas. 

Mas nele (devagar vou) 

me cresce funda a certeza 

de que vale a pena o amor."
43 

 

A página virada na sala de aula sobre minha vida mostrou o risco e a 

imprevisibilidade como elementos importantes da história e da constituição da prática 

docente. 

 

                                                           

 

 
43

 MELLO. Thiago. As Ensinanças da Dúvida. In: Mormaço na Floresta. São Paulo: Círculo do Livro, 

[1985?], p. 47 
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Bem, mas a questão é que dessas fotos muitas histórias foram levantadas e se 

constituíram numa primeira valorização, pelas alunas, de documentos familiares (como 

a fotografia). Isto é fundamental na busca por uma educação patrimonial que respeite a 

história e a  cultura legadas pelas gerações que nos antecederam. 

 

 

                        

 

 Diário de Campo: Dezoito de maio, a lua ainda é nova e há 

filas no MALG para usufruir da Mostra Retratos de Casamento. É um 

sucesso e se estenderá até o próximo final de semana.  

Como não tinha aula nesse dia, eu havia combinado encontrar com a turma e a 

professora de Didática de Artes Visuais no local da exposição. Quando cheguei quase 

toda a turma já estava esperando no portão do Museu. Conversamos com os 

responsáveis pela Mostra que nos deram algumas dicas de como poderíamos nos 

distribuir pelo espaço físico e observarmos a exposição.  

Alguns detalhes não escaparam dos comentários das alunas: "Viste que a cor do 

vestido das noivas  era vermelho e não branco? E aquela noiva de preto? Quando 

casar vou querer o vestido tipo lady Di! Quem é a Lia Luft?" 

Eu e Ana queríamos nos deter com mais atenção em cada sala, mas a todo 

momento éramos chamadas para dar explicações, opinar ou simplesmente ouvir suas 

observações. Assim, pulando de sala em sala, naquele movimento incessante de pernas, 

braços, cabeças e, principalmente, cabelos, ficamos até quase o final da manhã. 

Ao sairmos, reclamavam de não haver folders suficientes para todas e, nos 

cobraram uma cópia já que apenas nós, as professoras, fôramos contempladas. Ficamos 

de reproduzir no Colégio, para que cada uma também o tivesse. Nesse burburinho 

começou a se esboçar o que viria a se constituir um dos mais belos trabalhos que 

tivemos a oportunidade de orientar e marco em nosso trabalho docente. 

Conforme havíamos planejado, expomos à apreciação das alunas as seguintes 

atividades: 
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- Breve análise e construção do conceito testemunho histórico tendo por referência 

estudo de Nidelcoff
44

 

- Coleta de fotografias de casamentos de familiares (pais genéticos ou adotivos, 

avós, outros) e observação do estado de conservação 

- Observação do esquema dos estágios de leitura de Edmund Feldman, do projeto 

Arte na Escola 

- Execução da releitura a partir de fotocópia de um Retrato de Casamento, 

utilizando os elementos formais e técnicos das Artes Visuais 

- Entrevistas com familiares dos fotografados 

- Identificação dos atores das fotos (noivos, convidados, padrinhos, etc.) 

- Identificação espaço-temporal (ano, local, cidade, horário, estação do ano, etc.) 

- Levantamento da história do casamento (onde e quando se conheceram, como 

namoraram, costumes, tradições, curiosidades, etc.) 

- Levantamento da história da cerimônia de casamento (lembranças dos atos 

festivos, presenças, ausências sentidas, etc.) 

- Outros que julgar convenientes para enriquecer a história 

- Elaboração de uma história relacionando fotografia e elementos pesquisados 

- Apresentação/socialização dos resultados 

- Exposição à comunidade escolar 

 

Discutimos com as alunas cada aspecto do projeto, ouvimos suas sugestões em 

relação a prazos e dificuldades e estabelecemos um cronograma de trabalho para ser 

executado ao longo do bimestre. Combinamos com elas o valor e os critérios de 

avaliação, considerando todas as fases e processo, como interesse, participação, 

interpretação das fotos, capacidade de expressar-se claramente, respeito aos prazos 

estabelecidos e capacidade de relacionar diferentes testemunhos históricos (figurativo x 

reais). 

No decorrer do trabalho tivemos de alterar o cronograma mais de uma vez, e a 

Mostra com a produção dos trabalhos das alunas acabou se realizando somente no mês 

de outubro, durante as festividades de aniversário do Colégio Pelotense. Os próprios 

critérios de avaliação revelaram-se insuficientes para dar conta de todo o processo e 

                                                           
44
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produção. São as dificuldades em avaliar para além do que prevê o conhecimento 

escolar tradicional e em quantificar o inquantificável. 

Ainda assim, seis luas depois... 

 

 

3.4.1  Noivo/Noiva: Identificando tempos-espaços dos personagens principais 

 

 

 

 

 

                                                                                            

Diário de Campo: Entre o intervalo de quatro terças-feiras, 29 de junho a 20 de 

julho e a passagem de 4 luas, deu-se a apresentação das investigações e leituras de 

imagens realizadas a partir de fotografias de cerimônias de casamentos. Eles marcaram 

para nós, professoras e alunas, o final do semestre e de experiências diversificadas.  

Os relatos orais e escritos possibiliaram que nós, professoras e alunas, 

elaborássemos um painel sobre a nossa sociedade, no período dos anos 30 aos 90 a 

começar pela compreensão desses tempos-espaços vividos pelos personagens das 

fotografias. 

Como não seria de estranhar, a maior parte dos casamentos ocorreu na década de 

70 (38%), ou seja, o equivalente à geração dos pais das alunas. 

Desses, a totalidade casou-se na cidade de Pelotas, embora alguns dos noivos 

fossem imigrantes em busca de melhores oportunidades, como podemos observar nos 

relatos das alunas: 

 

"Neli veio para Pelotas em busca de trabalho 

para melhores condições de vida... 

Um dos irmãos da amiga, que também se 

chamava Neli, veio para Pelotas..."   (Débora - 

18 anos) 
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"Paulo veio da cidade de São Lourenço do Sul 

aos 17 anos trabalhar em Pelotas" (Cássia - 18 

anos). 

 

Conversamos que Pelotas na organização espacial capitalista pode ser 

considerada, juntamente com Rio Grande, um pólo regional, atraindo contingentes 

humanos de uma região que conta hoje com cerca de 1 milhão de habitantes e 27 

municípios, segundo o Instituto Técnico de Pesquisa e Assessoria (ITEPA) da 

Universidade Católica de Pelotas.  

Foi na década de 70, a do milagre brasileiro, que a população passou a migrar em 

massa para as cidades, deixando para trás as tradições agrárias e constituindo uma 

paisagem urbana de maiores  contradições. 

Uma grande massa de trabalhadores urbanos foi formada. É o exemplo desses 

noivos, pais de Adriane: 

 

"Os noivos se conheceram no serviço (antiga 

Fiação e Tecidos), pois, trabalhavam no mesmo 

turno e logo em seguida começaram a 

namorar" (Adriane - 18 anos). 

 

A informação de Adriane foi o mote para uma interessante conversa sobre a 

economia local de 30 anos atrás. Expus que nos anos 70 a indústria local tradicional 

perdeu forças para competir com grandes conglomerados, como os têxteis por exemplo. 

A grande Cia. Fiação e Tecidos Pelotense
45

, fundada no início do século, em 1908, 

graças aos excedentes da economia do charque do município, encerrou suas atividades 

por falência em 1974.  O prédio, na antiga zona do Porto, ainda preserva sua arquitetura 

original e sua presença imponente é como uma grande interrogação nas lembranças e 

consciências  dos que a conheceram com vida. 

Passados tantos anos, Adriane fez a pergunta: - "Por que a fábrica fechou 

professora"?  

                                                           
45

 Mais informações sobre a fábrica Fiação e Tecidos Pelotense In: MAGALHÃES, Nelson Nobre. 

Pelotas Memória. Pelotas,  fascículo especial, p. 14 - 22, 1992 
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Para ela essa história não faz parte apenas dos fascículos Pelotas Memória. Ela é 

bem real, tem muito sentido, pois foi lá o cenário em que seus pais se conheceram e 

namoraram. 

O casamento de seus pais, realizado em 1976, por certo já não pode contar com 

muitos testemunhos dessa história de amor, porque da fábrica só o prédio restara. 

Outros tempos mais recentes, alguns dos personagens são as próprias alunas.  

Nas décadas de 80 e 90, onde ocorreram, respectivamente, 23% e 15% dos 

casamentos, estão presentes as próprias histórias de vida das alunas que foram 

resgatadas e reveladas às colegas de turma, juntamente com outras história de tios e 

primos. 

O Brasil vivia sua redemocratização, os movimentos sociais revigoraram-se, as 

lutas pró-cidadania intensificaram-se e, enfim, após cem anos de República, a 

Constituição de 1988 garante a todos a universalidade do voto. Entretanto, após tantos 

anos de governo burocrático-autoritário, cuja máxima era de que o "bolo" deveria 

crescer primeiro para depois ser dividido, o fosso entre ricos e pobres aprofundou-se. 

Nesse contexto, os cerimoniais de casamento continuaram a ocorrer, porém, mais 

diversificados, ganhando outros espaços para além das  tradicionais cerimônias em 

templos católicos. 

Observei que as histórias mostraram mudanças comportamentais: os casamentos 

inter-raciais passaram a ser mais tolerados e chegaram às catedrais da cidade; os 

descasados adquiriram o direito a uma segunda união. Pedaços, fatias, dessas mudanças 

estão presentes nessas histórias contadas. 

 

"O casamento realizou-se... na Comunidade 

Evangélica São Lucas... 

Adelino já havia sido casado anteriormente, 

mas isso não impediu que o casal concretizasse 

a união..." (Daniela - 18 anos) 

 

"A cerimônia foi realizada na Igreja Batista 

Filadélfia" (Josiane - 18 anos). 

 

"Simoni já sabia que sua mãe Santa não iria 

gostar desse namoro porque o rapaz era 
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branco e Simoni era negra. (...) mas os dois 

jovens se gostavam muito e nem mesmo a 

pressão de seus pais impediu o casamento 

deles... 

O casamento religioso foi na Catedral São 

Francisco de Paula..." (Simoni - 25 anos) 

 

"Fomos no cartório, juntamente com nossos 

padrinhos e depois almoçamos na casa de meus 

pais" (Denise - 19 anos). 

 

Os relatos somaram-se às discussões sobre preconceitos e estereótipos que a turma 

já vinha realizando. Trouxemos para a prática do grupo, a idéia do quanto a intolerância 

tem sido fator de infelicidade e impedido o exercício da cidadania em nosso país. 

Ressaltei que cidadania não é concessão, mas conquista, e sua construção deve ser 

tomada como um desafio humano. 

As fotos da década de 60 , trazidas pelas alunas, revelaram 15% dos casamentos, 

todos ocorridos fora de Pelotas: Porto Alegre e em São Marcos, na serra gaúcha. Os 

noivos eram tios e pais das alunas, respectivamente.  

As histórias retratadas em dois espaços bem distintos, capital e interior, ajudaram 

a revelar um pouco das diferenças culturais construídas a partir de convivências e 

modos de ser particulares. 

"Onde fica São Marcos?" Perguntaram algumas alunas quando Rochele ( 18 anos) 

a mencionou. Olhamos no mapa, vimos que a cidade está localizada na região serrana a 

nordeste de Gramado e Caxias do Sul. De colonização italiana, Picoloto e Sogari são 

alguns dos sobrenomes oriundos daquela região européia, conforme relato da aluna: 

 

"Foi num pique-nique na praia mais próxima 

da cidade em que moravam que Benjamin e 

Marieta se conheceram. Neste local todos os 

jovens costumavam se reunir aos domingos 

para lanchar e dançar, e foi numa dessas 

danças que começaram seu relacionamento que 

logo após o consentimento dos pais da noiva foi 

comunicado aos amigos"  (Rochele - 18 anos). 
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Pelo relato deu para imaginar São Marcos, há 30 anos atrás, como um lugar onde 

todos cresciam juntos, se conheciam e freqüentavam os mesmos locais. Era de se 

esperar que os relacionamentos amorosos daí surgissem. 

A importância dada ao namoro revelou-se na sua divulgação após o 

consentimento dos pais. Pensando nos dias de hoje, perguntei provocativa: - Alguém 

pergunta aos pais se pode namorar o fulano?  

- "NÃÃÃÃÃOOOOO"! Responderam em coro enfáticas. 

 Insisti no questionamento e elas explicaram: 

- "Os pais nem ficam sabendo. Não perguntam mais sobre isso. Só vêem televisão, 

não conversam com a gente". Foram algumas das respostas apresentadas. 

É inegável a mudança no comportamento dos jovens frente ao amor e 

relacionamentos, mas o que poucas sabiam é que boa parte dessas mudanças deveu-se 

aos movimentos culturais emancipacionistas da década de 60, como os feministas nos 

EUA e dos estudantes na Europa, sobretudo na França e Alemanha. Quem veio depois 

não viu e perdeu um pouco do romantismo que marcou esses movimentos e a juventude 

que deles fez parte. 

E os jovens noivos de Porto Alegre? 

Ainda que o casamento tivesse sido realizado no início da década  de 60 (1961), a 

maneira como o jovem casal se conheceu revelou um pouco sobre a convivência dos 

portoalegrenses (ou parte deles) com a cidade. É notória a importância dos parques e 

praças ainda hoje na vida da cidade. Foi num parque que os tios de Karen se 

conheceram e teceram o que poderia se considerar uma espécie de vanguarda 

comportamental, que se tornaria "moda" nas décadas de 70 e 80: a amizade colorida! 

 

"O casal da foto, conheceram-se no Parque 

Redenção, pois ambos passeavam lá 

diariamente, e o rapaz começou a interessar-se 

pela moça, e começou a fazer amizade. Dali a 

alguns meses, com uma amizade colorida, eles 

começaram a namorar..." (Karen 20 anos) 

 

As alunas, contemporâneas do ficar, acharam divertida a expressão amizade 

colorida e tive de lembrar que cada geração vive, diferentemente, a sua juventude 



 137 

embora com conflitos semelhantes em épocas distintas. Assim como elas se questionam 

se ficam ou não, têm dúvidas, ansiedades, medos, nós, da geração anterior, também nos 

questionávamos e inquietávamos com situações conflitantes entre razão e emoção. 

Expliquei que amizade colorida era uma espécie de namoro mais aberto e 

descomprometido e, entre alguns círculos de jovens, os que se opunham a ela eram 

vistos como caretas, ultrapassados. 

Os conceitos tempo-espaço são imprescindíveis de serem considerados para 

flexibilizar o olhar e perceber os diferentes significados  conferidos a um determinado 

fenômeno como namoro.  

O último dos tempos visitados nessas histórias, foi a década de 30, com uma foto 

de casamento, o que correspondeu a 8% do total de fotografias apresentadas. 

O casal retratado era bisavô da aluna Cristiane, cuja cerimônia ocorreu no interior 

de Canguçu, município vizinho a noroeste de Pelotas.  Cristiane,  pesquisou sobre os 

bisavós e levou para a sala de aula o livro Os Pomeranos
46

 de onde retirou dados para 

acrescentar a sua história e auxiliar nos relatos na sala de aula. A aluna registrou que: 

 

"O casamento realizou-se no dia 5 de setembro 

de 1936. Como era de costume na época, o 

casamento foi realizado na casa da noiva, 

inclusive com a presença do pastor e de um 

escrivão"  (Cristiane - 18 anos). 

 

Contou-nos também, que os noivos descendentes de pomeranos eram agricultores. 

Esse povo oriundo da Pomerânea, uma antiga e plana nação báltica, tinha um forte 

vínculo com a terra e a agricultura. Parcela desse povo ao chegar no Rio Grande do Sul, 

na segunda metade do século XIX,  ocupou terras junto à Serra dos Tapes, nas 

proximidades de Pelotas e Rio Grande, formando colônias entre São Lourenço do Sul e 

Canguçu. 

Conversamos sobre os poucos registros que há desta colonização, porque esse 

povo dispersou-se pelo mundo afora, sobretudo após a anexação da Pomerânea à 

Polônia após a Segunda Guerra Mundial. 
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O casamento na casa da noiva, explicou a aluna, um hábito trazido do outro lado 

do mar, era um dado da importância desse espaço para a cultura: a residência era o lugar 

onde os indivíduos  casavam, viviam e velavam seu mortos. 

 Esse casal de noivos, já falecido mas capturado e imobilizado para sempre na 

moldura de um retrato, forneceu-nos pistas importantes para percebermos a 

complexidade do fenômeno casamento  como processo histórico.  

 

3.4.2  Rituais, símbolos e categorias sociais 

 

As cerimônias de casamento registradas nas fotos trazidas pelas alunas ocorreram 

em diferentes categorias sociais
47

. A quase totalidade dessas histórias indica que 85% 

dos noivos e/ou seus familiares optou por uma cerimônia religiosa, revelando o 

sentimento religioso que perpassa boa parte da sociedade brasileira. Eram noivos 

católicos, protestantes, evangélicos, batistas... 

Observamos que da década de 30 à de 90 foi conservado o ritual de cerimônia de 

casamento alterando-se algumas convenções pertinentes a cada categoria social, espaço 

e tempo histórico, conforme o relato de Cristiane a seguir. 

 

"A noiva vestia um vestido preto, pois na 

época este era o costume, principalmente 

porque assim ela poderia utilizá-lo em 

outras ocasiões. 

(...) a noiva tirou a foto sentada porque ela 

era maior que o noivo, o que para a época 

não era legal" (Cristiane - 18 anos). 

 

 

 

 

                                                           
47

 Optei por utilizar o conceito categoria social por entendê-lo mais adequado para dar conta da 

heterogeneidade das sociedades contemporâneas. Sugiro a leitura de MONTERO, Paula. O problema da 

diferença em um mundo global. In: MOREIRA, Alberto da Silva. (org.). Sociedade Global: cultura e 

religião. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1999,  p. 113 - 133 
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Figura 5- Noivos pomeranos 

Os noivos de 30 (figura 5)
48

 refletiam um 

modo de vida simples e despojado, de quem não 

podia se ater a um único momento e, projetava para o 

futuro. A noiva vestida de preto, por certo 

impressionou, mas revelou-se como um  símbolo 

pragmático desse modo de viver.  Após o ato 

religioso, a vestimenta servia para outras ocasiões, 

tais como batizados, casamentos e funerais. Eles 

também eram feitos maiores que o tamanho da noiva 

e abertos na frente para poderem ser usados caso a 

mulher engordasse e/ou amamentasse  filhos. 

O registro de Cristiane mostrou também que 

não era legal a mulher ser maior do que o homem 

pois isso constrangia a posição do poder masculino na 

hierarquia familiar. A ele cabia a responsabilidade de manter, economicamente, a 

família pomerana, embora a mulher tomasse parte ativa nas decisões sobre os negócios 

da família. 

Outro fato interessante levantado pela aluna foi que ambos os noivos tinham 24 

anos à época do casamento. Essa situação é distinta de outras culturas, onde as mulheres 

casavam cedo; entre os pomeranos, o casamento, na maioria das vezes, ocorria entre os 

20 e 30 anos. 

 

"... descobri que eles se chamavam Alfredo e 

Adélia, ambos com 24 anos na época..." 

(Cristiane - 18 anos) 

 

Olhando-nos direto nos olhos, essa noiva séria e discreta ostentava nas mãos um 

buquê de cartuchos de papel. A confecção de flores de papel, contou-nos Cristiane, era 

uma das formas de artesanato tradicional dessa cultura. 

                                                           
48

 A foto dos noivos dos anos 30 é a única que consta deste trabalho por já fazer parte de um passado 

distante sendo apenas uma recordação. As demais fotos não foram publicadas visando preservar as 

pessoas envolvidas. 
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Buquê de papel, vestido preto, pastor e escrivão, foi o suficiente para a cerimônia 

de casamento... Afinal para esses noivos, parte de um povo acostumado a recomeços, 

não havia tempo a perder... 

Três décadas depois, nos anos 60, os tempos já eram outros. Os noivos dessa 

década retrataram um pouco do clima social vivido no Brasil.  Embora a nossa história 

estivesse se repetindo em muitos aspectos à dos anos 30, em mais uma ditadura, o Brasil 

tornou-se urbano e o poder não estava mais nas mãos da elite agrária do país. 

Falávamos pouco, estávamos "amordaçados" e os opositores ao regime eram 

torturados nos porões dos DOI-CODIs da vida ou exilados nas, então, solidárias nações 

da social-democracia européia. 

Os militares criaram as condições para abrir as portas do país ao capital 

estrangeiro. Os tecnocratas ascenderam ao poder e mostraram novas configurações no 

tabuleiro do campo econômico-social do país. 

A história de Odilan e Marilu, tios de Karen, não deve ter sido diferente da de 

tantos outros jovens trabalhadores que buscaram, na década de 60,  acessar aos bens de 

consumo mediante o planejamento prévio. Transparece no ritual desse casamento 

dificuldades econômicas inerentes aos trabalhadores urbanos, tais como o acesso à casa 

própria e a preocupação em economizar.  

Karen relatou-nos que os noivos: 

  

"... foram comprando os móveis da casa e os 

utensílios e, alugaram um apartamento, pois 

não tinham condições de comprar uma casa e 

fazer uma festa de casamento como eles 

queriam. 

(...) passaram a lua-de-mel no seu próprio 

apartamento arrumando as coisas e, depois que 

se aliviassem das contas do casamento, iriam 

viajar..." (Karen - 20 anos) 

 

Quem poupa conquista o que a vida tem de melhor! Não era o que nos ensinava, 

pela TV, um certo banco? 

É interessante observar a ênfase da narrativa da aluna aos aspectos econômicos do 

ritual, dando a impressão de que os noivos estavam inseridos dentro de uma nova ordem 
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econômica consumista que, a partir da década de 60, ganhou corpo no país. Geladeira, 

televisão e fusca, eram os símbolos da modernidade programada em suaves prestações 

mensais aos operários urbanos emergentes. 

Numa outra posição na pirâmide social, estavam Benjamin e Marieta, os pais de 

Rochele  que, nessa mesma década, faziam parte de setores mais privilegiados da 

sociedade. 

Na história contada pela aluna surgiu algo que parece ter sido comum aos 

namoros da época: a vigília ou o que também ficou conhecido por "vela", isto é, a 

companhia constante de uma terceira pessoa junto ao casal. Observamos esse caso 

especialmente nas famílias mais conservadoras do interior, como era o caso dos pais de 

Rochele: 

 

"Durante os 4 anos de convivência precisavam 

sempre de alguma companhia para passearem 

juntos, se caso fosse durante o dia, às vezes 

podiam sair sozinhos, mas se o passeio fosse a 

noite a única forma seria com alguém da 

família ou algum amigo de confiança" (Rochele 

- 18 anos). 

 

Jogo duro! A revolução sexual ainda estava em marcha e era preciso ser muito 

Leila Diniz
49

 para fugir às regras sociais vigentes. 

Havia um tempo natural em que o namoro se processava em etapas sucessivas, 

previsíveis e esperadas, como foi o caso de Benjamin e Marieta: 

 

"Passado esse tempo concretizou-se um dos 

maiores sonhos das vidas desses jovens. 

(...) Antes de começar a cerimônia todos os 

convidados da noiva dirigiram-se a casa dos 

pais dela onde foram recepcionados com 

aperitivos. O mesmo aconteceu com os 

convidados do noivo, porém, na casa dele. 

                                                           
49

 Leila Diniz atriz brasileira que,  na década de 60 e início dos anos 70, escandalizou os setores mais 

conservadores da sociedade brasileira com seu modo livre de ser.   
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Na Igreja, 300 convidados esperavam os 

noivos... para presenciarem o acontecimento" 

(Rochele - 18 anos). 

 

Sonho, acontecimento, confirmação de prestígio social.  Elementos presentes 

nessa história com direito à festa e lua-de-mel na Serra. 

Os detalhes do cardápio servido, ainda lembrados 30 anos depois, pelos pais de 

Rochele, reforçaram a idéia do valor conferido pelo casal ao cerimonial do casamento: 

 

"... a comida foi extremamente bem feita, com 

fartura e contratado um serviço de garçons que 

serviram aos convidados. Como pratos de 

entrada: sopa de capelete e carne de frango. 

Como prato principal foi servido: variadas 

carnes assadas; buffet de saladas bem 

decoradas e apetitosas. Todo o jantar foi 

regado de vinho, cerveja e refri. Logo foi 

servido a sobremesa que também foi de grande 

variedade" (Rochele - 18 anos). 

 

Os anos 70 começaram, o Brasil foi tri-campeão de futebol. Irmãos Coragem e 

Selva de Pedra foram um sucesso (alguém já fez uma pesquisa para saber quantas 

crianças foram batizadas, na época, de Simone e Cristiano no Brasil?
50

). Surgiu a TV 

colorida, falava-se em abertura lenta, gradual e ampla e, no finalzinho da década, 

começaram a voltar nossos exilados. 

Os brasileiros continuavam acreditando na instituição casamento: nos anos 1974, 

1975, 1976 e 1977, ocorreram casamentos de familiares das alunas.  

Era a geração amordaçada casando?  

Prevaleceu forte a questão de gênero. As mulheres necessitavam demonstrar um 

certo recato, a virgindade ainda era um valor importante e o preconceito social contra os 

mais pobres, uma realidade. É isso que se compreendeu a partir dos relatos como os de 

Gilceane: 

                                                           
50

 Simone e Cristiano eram os nomes dos personagens principais da novela Selva de Pedra, interpretados 

pelos atores Regina Duarte e Francisco Cuoco, um mega sucesso da Rede Globo de Televisão, na década 

de 70. 
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"Depois dos 5 meses que foi escondido o pai 

criou coragem para falar com o vô. 

O vô permitiu o namoro só que o pai teve que 

contar de qual família ele vinha. Para namorar 

eles só podiam em casa, pois o vô ficava 

vigiando eles, e no colégio o vô não permitia 

porque a mãe poderia ficar falada" (Gilceane - 

21 anos). 

 

Particularmente em Pelotas, sociedade muito fechada nessa época, identificar a 

família de onde provinha o namorado/noivo significava a valorização de um sobrenome 

tradicional, ser branco e, de preferência, evidenciar boa situação econômica. (Lembro 

das minhas colegas de escola perguntando sobre o meu sobrenome e o que fazia meu 

pai, assim que cheguei na cidade.) 

Os namoros foram longos, havia noivados, trocas de correspondências e presentes 

como parte desses rituais. Esses dados foram observados nos relatos apresentados. 

 

"Entre namoro e noivado foram 7 anos... 

Uma das características do namoro, que até 

hoje dura, é a troca de presentes nas datas 

comemorativas" (Gilceane - 21 anos). 

 

"Os noivos conheceram-se na casa da irmã do 

noivo, onde a noiva morava. Conheceram-se 

seis anos antes de se casarem. 

O noivo tinha costume de mandar flores, muitos 

cartões românticos, presentes a qualquer 

época. A noiva mandava também cartões, mas 

preferia receber"  (Débora - 18 anos). 

 

A maioria dos noivos descritos era composta por trabalhadores, alguns vindos de 

outras regiões em busca de emprego e de novas oportunidades. Eram operários, 

enfermeiros, oleiros, todos em busca da fatia prometida do bolo, que estava a crescer no 

Brasil. 
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"Os noivos alugaram uma casa na Ferreira 

Viana onde já tinham alguns móveis e 

utensílios. 

Após 5 anos de casados, mudaram-se para uma 

casa própria" (Cássia - 18 anos). 

 

"Tudo começou no momento que as condições 

financeiras das pessoas da zona rural 

começaram a tornar-se difícil e essas 

decidiram ir para a zona urbana. 

Neli veio para Pelotas em busca de trabalho 

para melhores condições de vida. Conseguiu 

emprego no hospital Beneficiência 

Portuguesa..." (Débora - 18 anos) 

 

 Nessas histórias de casamento, observo que havia anseios e lutas por mobilidade 

social. 

Sobressaíram  nelas a importância do lugar e das relações sociais construídas. O 

bairro, os grupos religiosos, os vizinhos, as crenças e tradições eram atores (in)visíveis 

desses encontros. 

 

"Inez e Guido se conheceram em Pelotas, num 

fim de semana que um grupo de jovens da 

igreja foi à casa de Guido e Inez participava 

desse grupo e foi junto" (Josiane - 18 anos). 

 

"Os noivos se conheciam desde criança. 

Quando ela tinha 8 anos e ele 11, diziam que 

eram namorados..." (Adriana - 25 anos) 

 

"... em 1976 começaram a se conhecer melhor 

porque a irmã dela estudava com a irmã dele... 

Logo em seguida começaram a namorar vindo 

a casar... na comunidade Santa Teresinha..." 

(Vivian - 18 anos) 
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"A mãe se atrasou 1 hora e 45 minutos... a mãe 

estava procurando algumas fitas coloridas para 

por no vestido, para dar sorte; e deu" (Gilceane 

- 21 anos). 

 

Outro ritual, presente nas fotos, surgiu na discussão quando Débora contava a 

história do casamento dos seus pais para as colegas. Simultaneamente fotos do 

casamento passavam de mão em mão. Alessandra observou duas delas e perguntou:  

"- Por que a noiva entrou na igreja com um rosário na mão e saiu com uma rosa 

vermelha?" 

Eu não tinha resposta e indaguei ao grupo se alguém sabia o porquê. 

- "É que era um símbolo de pureza. O rosário de contas brancas significava a 

pureza da noiva no encontro com Cristo, na igreja, antes do casamento ser oficiado. 

Após a cerimônia a rosa vermelha significava sua liberação do compromisso com a 

virgindade", falou-nos Daniele. Essa aluna fora a única a ter uma explicação para um 

detalhe que havia escapado a todas nós e não constava nos registros de Débora, cuja 

mãe protagonizou as imagens para essa importante reflexão de cunho antropológico.  

Se a virgindade era ainda um valor, refletimos, simbolizá-la à luz da crença 

religiosa fazia parte dos rituais públicos do casamento. 

- "O interessante é que tudo isso acontecia paralelo aos discursos pró amor livre 

dos movimentos hippies e grupos feministas. Não é possível universalizar verdades, 

padronizar comportamentos e valores ou,  ainda, pensar no tempo de forma linear. Há 

muitos tempos históricos num mesmo tempo cronológico". Resumi ao final dos 

burburinhos e divagações suscitadas pela imagem. 

Nos anos 80 a redemocratização estava em marcha. Todos pediam: Diretas Já! 

Diretas Já! Diretas Já! 

Não foi assim tão fácil, houve mais uma eleição indireta. Eleição e morte de 

Tancredo, comoção nacional. De novo um deles: Sarney! 

Continuamos caminhando. Tivemos uma Constituição cidadã e, afinal, 

começamos a usar de verdade nossos títulos de eleitores, aquecendo a primeira eleição 

em 30 anos para Presidente da República. Nada foi como antes? Bem essa é uma outra 

história... 
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O modelo das cerimônias dos casamentos dessa década é muito semelhante ao da 

década anterior, revelando-nos uma lenta evolução nos costumes. As fotos mostraram 

aias, pajens, vestidos brancos...  

As mulheres tornaram-se mais ousadas, invertendo papéis sociais. Adriana 

contou-nos que ela pediu o namorado em casamento. Houve também noivas casando 

grávidas de noivos descasados e, de tanto fazerem os noivos esperarem na igreja, uma 

noiva levou o troco: a história da cidade de Pelotas cruzou com o noivo na rua fazendo-

o atrasar-se! 

Olhem só que delícias os relatos das alunas. 

 

"Começava naquela tarde de Sábado (16 de 

março)... a história do surgimento de mais uma 

família Silva, onde o sr. Adelino Souza da Silva 

e sua esposa Ângela Maria Silveira da Silva 

aguardavam para o próximo mês de maio a 

chegada  de seu primeiro filho... 

Adelino já havia sido casado anteriormente..." 

(Daniela - 18 anos) 

 

"No dia 6 de novembro de 1983, um fato 

importante foi que neste dia o presidente João 

Figueiredo veio à Pelotas o que causou 

transtornos. A cerimônia estava marcada para 

as 16 horas. A noiva chegou na igreja uns dez 

minutos atrasada e o noivo ainda não havia 

chegado. A noiva ficou no carro uns quarenta 

minutos chorando e esperando, então 

avisaram-na que o noivo estava preso no 

trânsito" (Josiane - 18 anos). 

 

Rimos muito desse último episódio e ele permitiu restituir um pouco da memória 

de nossa história coletiva. Poucas sabiam sobre o presidente Figueiredo, muito menos 

que foi o último presidente da ditadura militar e que coube a ele a passagem do poder a 

um presidente civil em 1985 na última eleição indireta do país. 
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Tivemos um rico momento de intercâmbio entre a história pessoal das alunas e o 

cotidiano da cidade. Conseguimos nos inserir nas pegadas da história coletiva. 

Normalmente, o distanciamento entre Estado e povo afasta a história de vida, da maioria 

das pessoas, da história oficial presentes nas páginas dos livros didáticos. Daí não ser 

surpresa, o sentido de "transtorno" que teve a visita do presidente à cidade e, 

justamente, no dia do casamento dos pais de Josiane. É isso que as visitas de presidentes 

costumam ser na vida cotidiana da gente: apenas um grande TRANSTORNO! 

Fechando esse painel da nossa história, chegamos na década de 90. Fracassou a 

primeira experiência eleitoral pós-democracia: nosso presidente era um Fernandinho 

casado com uma Patricinha. E eles pensavam que estavam em Miami... É lá que se 

exilaram após o impeachman que os tirou do poder em 1992. 

Na segunda eleição, em 1994, um sociólogo pediu para esquecermos tudo o que 

dissera e, deu certo. Não temos muita memória mesmo. Com ele mais tecnocratas 

chegaram ao poder e alguns têm a sensação de que há um ventríloco no planalto central: 

tudo o que é dito é soprado do exterior! 

Estamos na era da globalização, da ciranda financeira, dos mega-lucros das mega-

corporações! Sopram os ventos liberalizantes e importamos até caixas de fósforos. 

Os novos ricos dão festas para casar seus cães e seus filhos casam e mostram as 

casas nas páginas da Revista Caras. 

É a era do ciberespaço, da Internet, do namoro virtual. Cresce a influência da 

mídia no cotidiano, há uma saturação de informações e espetacularização da vida via 

telinha. 

 Milton Santos, voz lúcida num mar de entorpecimento, denuncia: Vivemos num 

mundo saturado de informações mas com pouquíssima comunicação!
51

 

Os personagens dos casamentos desta década são as próprias alunas, femininas 

almas contemporâneas de um tempo pouco romântico. Entretanto nos perguntamos: 

Será mesmo? 

Não é o que verificamos nos dois casamentos da década de 90. Em ambos, houve 

nuances de paixão, emoção, rituais românticos e cerimônias tradicionais. 

O primeiro, em 1994, revelou um certo amadurecimento da sociedade em relação 

às uniões inter-raciais embora fruto de negociações como se pode deduzir do registro de 

Simoni: 

                                                           
51

 Milton Santos em entrevista ao programa Roda Viva. São Paulo, TV Cultura,  31/3/97. 
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"... Leonir queria um namoro sério mas a moça 

pediu um tempo para pensar como iria fazer 

para contar para sua mãe. 

Simoni já sabia que sua mãe Santa não iria 

gostar deste namoro porque o rapaz era branco 

e Simoni era negra" (Simoni - 25 anos). 

 

As flores, símbolos românticos de gerações anteriores, ainda que artificiais, 

também estavam presentes na vida dessa jovem, revelando e pactuando sentimentos 

disfarçados. 

 

"São dois jovens que se conheceram na casa de 

colegas. Se olharam, mas nenhum tinha 

coragem de conversar um com o outro. 

(...) Uma bela noite a esposa de Ricardo, 

Eunice, vendia rosas artificiais para sua mãe, 

resolveu oferecer para Simoni e ela disse que 

não tinha graça de comprar e que gostaria de 

ganhar, então Leonir atendeu o pedido de 

Simoni e lhe presenteou dando-lhe a rosa" 

(Simoni - 25 anos). 

 

No casamento dessa aluna houve festa, convidados, desmaio, valsa, fotos e a 

tradição de recolher, entre os presentes no casamentos, o dinheiro para o primeiro 

"rancho" do casal. 

As fotos e relatos mostraram que os valores família, cerimônia e festa de 

casamento estão, ainda, na moda. 

 

"... os noivos receberam os abraços na igreja e 

recepcionaram seus convidados no salão São 

José... 

(...) A mãe da noiva se emocionou e quase 

desmaiou na cerimônia do casamento. 
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Os noivos dançaram a valsa, tiraram fotos e 

arrecadaram dinheiro passando os sapatos dos 

noivos" (Simoni - 25 anos). 

 

As pessoas sofrem a influência da rapidez das mudanças da década, e alguns dos 

casamentos acontecem com menor tempo de namoro. Em alguns casos, em plena 

adolescência, construídos em ambientes bastantes informais, como a própria rua. 

É o caso dos noivos que se conheceram numa conversa informal na rua, 

namoraram e em pouco tempo casaram numa cerimônia simples num cartório de 

Pelotas, sem votos religiosos, segundo o longo relato de Denise (19 anos). 

Ela não possui fotos dessa cerimônia. Detalhou, entretanto, que usou uma saia 

muito curta o que gerou comentários da parte de seu pai. 

Era abril de 1998 e onze meses depois nasceu Gabriel, o menino que nos visitava 

toda vez que precisava ser amamentado. Foi o mais jovem testemunho dessas histórias 

e, de certa forma, as complementou. Sua presença viva, cheia de cheiros, sons, sinais era 

a  imagem perfeita desse álbum chamado história a quem Chico Buarque de Holanda se 

referiu como "um carro alegre, cheio de um povo contente, que atropela indiferente 

todo aquele que a negue"
52

. 

 

 

3.4.3  Mulheres zangadas rasgam fotografias 

 

Durante o período em que as alunas estavam pesquisando e redigindo suas 

redações começaram a surgir algumas questões (in)esperadas para as alunas: a falta de 

registros dos casamentos na família ou a existência negada dos mesmos por um dos 

cônjuges. 

Algumas alunas de forma espontânea, outras mais sutilmente,  foram chegando até 

mim e dizendo: 

- "Professora, minha mãe não quer me dar fotos do casamento dela com meu 

pai."  

- "A mãe não quer me contar como foi seu casamento." Ou ainda: 

- "Minha mãe diz que rasgou as fotos do casamento..." 

                                                           
52

 Canción por la unidad de Latinoamérica, canção de Chico Buarque de Holanda 



 150 

Aos poucos, esse universo de alunas com dificuldades de acesso aos registros de 

casamento se configurou em torno de 11% delas, equivalendo ao percentual de pais 

separados. Esse dado sobe para 20% se somado ao percentual de alunas que não 

relataram nenhum problema, mas também não realizaram a tarefa. 

Todas as alunas vivendo com as mães, aparentemente sem grandes ligações com a 

figura paterna, deparavam-se com uma pequena crise familiar. 

- "O que que eu faço? Como é que eu vou fazer o meu trabalho?" Questionou 

Liciana, a mais preocupada e angustiada do grupo. 

Respondi: 

- "Gurias, façam assim: expliquem para as mães que nós não queremos expô-las. 

Estamos fazendo um exercício de leitura de imagens de casamento relacionadas à 

família. Caso, ainda assim, a mãe mantenha sua posição inalterada, nós vamos ter que 

respeitar."  

E foi mais ou menos isso que aconteceu, uma das mães flexibilizou, duas 

radicalizaram e as demais silenciaram. Ratifico, mais uma vez, que não gosto muito de 

números, porém, curvo-me a uma verdade contundente: 20% das alunas não conseguiu 

realizar a tarefa a partir de fotos da família. 

Esta é uma daquelas situações que nenhum planejamento consegue prever. É a 

vida adentrando pela porta da nossa sala de aula com toda a sua complexidade e 

vitalidade. É a hora em que nos defrontamos com olhos que substituem a voz. Olhos de 

angústia, surpresa, busca, ansiedade. São as relações familiares e afetivas predominando 

sobre conteúdos escolares...  

Optei por tratar do assunto com respeito, buscando não ferir sentimentos ou expor 

as alunas e seus problemas familiares a todo o grupo mas observei que elas de alguma 

forma sentiram-se incomodadas e muito tempo depois,  uma delas continuava sua busca 

por registros, pois desconhecia as fotos do casamento de seus pais. Ao final de uma aula  

a jovem, timidamente, se aproximou de mim e me segredou: "Mexi nas coisas da mãe 

mas não achei..." 

O episódio me fez pensar na fragilidade das nossas relações e nos limites da nossa 

ação. Como ajudar essa jovem na busca de si mesma? Como auxiliá-la a recuperar elos 

que já não existem mais? O que dizer a uma aluna cuja mãe (aparentemente) decidiu 

riscar o pai de sua vida? 
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Coloquei em ação minha intuição e sentimentos de solidariedade e a escutei, 

entendendo que, talvez, fosse naquelas circunstâncias o mais apropriado. Não pude 

deixar de pensar, entretanto, na nossa condição feminina e nas dores e ressentimentos 

guardados que fazem com que mulheres zangadas rasguem fotografias... 

 

 

3.4.4  A família é um barato 

 

"Retratos de Um Casamento", pelo seu processo, produto e desdobramentos 

constituiu, para mim, uma das experiências mais significativas que vivenciei no espaço 

escolar. Aliás, para muito além deste espaço; teve início numa visita a um Museu de 

Arte e culminou com uma mostra de trabalhos elaborados pelas alunas, aberta à 

visitação da comunidade, no hall da escola. 

Ganhou espaço na mídia impressa local (Diário da Manhã, 28/10/99, Anexo nº 5) 

e envolveu avós, pais, maridos, primos, tios, amigos, colegas de escola, etc., numa 

seqüência de desdobramentos cuja dimensão é difícil precisar. 

Pelas janelas entreabertas das histórias escritas e/ou relatadas, um pouco do muito 

fez-se ver: mulheres zangadas  rasgando recordações, tentando apagar o passado; 

mulheres tristes chorando a perda de um amor vivido; meninas em busca de si mesmas 

espantadas com a falta do elo familiar da corrente; filhas surpresas com a humanidade 

dos pais; cidadãs descobrindo que também fazem história. 

Houve uma "conversa com a história" como a que Adriane teve, descobrindo, pela 

história de seus pais, um trecho da vida econômica de Pelotas, dando vida à antiga 

Fábrica Fiação e Tecidos. 

Houve uma recuperação da memória sobre a qual nos fala Campos e Cury. 

 

"Se memória guarda a dimensão da lembrança, 

da preservação, ela se dá igualmente enquanto 

esquecimento, traição. Só lembro porque 

esqueço, já que o ato de lembrar traz em si a 

necessidade de uma seleção. Isso não significa 

que a memória deva ou possa reduzir-se ao 

indivíduo, mas ao contrário, que ela envolve 
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ambas as vozes: a social e a individual" (1997, 

p. 312). 

 

Abertos velhos álbuns, velhas imagens, sobretudo rostos humanos  saíram a 

"falar" de outros tempos para os que vieram depois... 

Ao tirar o "pó das lembranças" os rostos ganharam contornos mais nítidos e a 

identificação se fez. Interrogações, observações, reflexões, afeições súbitas saltitaram 

nas mentes de quem as viu. 

Benjamin conferia à imagem  fotográfica a função de recordação, conforme 

escreveu: 

 

"Dentro do culto da recordação dedicada aos 

seus queridos, afastados ou deaparecidos, o 

valor da imagem encontra o seu último refúgio. 

Na expressão fugitiva de um rosto de homem, 

as fotos antigas, por última vez, substituem a 

aura
53

. É o que lhes confere essa beleza 

melancólica, incomparável com qualquer 

outra." (1983, p. 13). 

 

Ao contemplar o semblante austero dos  bisavós pomeranos, cujo toque sombrio é 

dado pelo vestido preto da noiva - algo inimaginável para os padrões contemporâneos - 

que sentimentos se apossaram de Cristiane? Que indagações formulou a si? A foto 

amarelada terá voltado a algum álbum no fundo de uma gaveta? 

Não tenho respostas para estas questões mas penso que ao buscar na literatura 

informações sobre os familiares que a antecederam, a aluna ultrapassou o "culto da 

recordação" para a busca por identidade. 

Olhar firme, voz emocionada, fotos, objetos herdados, livro da biblioteca... Que 

aula de história ela nos deu! Orgulho de ser quem é? 

O ponto de partida foi a imagem fotográfica, espécie de "dobradiça" 

intermediando o mundo interno com o mundo externo como nos fala Porto. 

 

                                                           
53

 Para Walter Benjamin, a aura consistia no que identificava por autenticidade da obra de arte, seu "hic et 

nuc", o que não poderia ser reproduzido. Daí sua crítica à indústria cultural. 
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"A imagem funciona como uma dobradiça que 

articula o interior do sujeito, seu imaginário, 

suas idéias, suas motivações e seus 

conhecimentos com os elementos do mundo 

real. Os indivíduos buscam informações que 

lhes sejam úteis, têm visão seletiva e utilizam-

se de representações pessoais e sociais para 

criar e/ou recriar valores e conceitos. Tornam-

se operadores de mensagens" (1998b, p. 47). 

 

A imagem, já disse Sebastião Salgado
54

, é a linguagem universal.  

A fotografia é um texto que, interagindo com o olho de quem vê, produz múltiplos 

significados e conhecimentos, sendo capaz de "ressaltar aspectos que escapou ao olho 

e são apenas possíveis de serem apreendidos por uma objetiva que se desloque 

livremente..." (Benjamin, 1983, p. 07) 

O poeta Carlos Drummond de Andrade também pensa assim e, na sua dança com 

as palavras, escreveu: 

 

"É preciso que a lente mágica 

enriqueça a visão humana 

e do real de cada coisa 

um mais seco real extraia 

para que penetremos fundo 

no puro enigma das figuras. 

Fotografia - é o codinome 

da mais aguda percepção 

que a nós mesmos nos vai mostrando 

e da evanescência de tudo, 

edifica uma permanência, 

cristal do tempo no papel."
55

 

 

                                                           
54

 Sebastião Salgado é fotógrafo brasileiro. Entre sua obra destaca-se Êxodos, registro de movimentos 

migratórios no mundo todo 
55

 ANDRADE, Carlos Drummond de. Diante das fotos de Evandro Teixeira. 

<http://musicapoesia.hpg.com.br> 

http://musicapoesia.hpg.com.br/
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Muitas vezes são esses aspectos (detalhes) que roubam a cena, ocupam nosso 

olhar e nos fazem circular por labirintos de suposições, informações, reflexões, 

imaginações... 

Foi exatamente isso que  verificamos ao longo da experiência: as madrinhas "par-

de-vasos" todas de vestidos azuis, a calça boca de sino e o "cabelão" do irmão do noivo, 

a rosa vermelha na mão da noiva ao sair da igreja, os pais ausentes do noivo...  Sutis 

detalhes, fortes histórias! 

Embora, em alguns casos, a fotografia necessite ser contextualizada mediante 

legenda, por exemplo, integrando os códigos escrita e imagem, noutros, por si só a 

imagem "fala" descortinando uma realidade imediatamente captável. No entender de 

Walty e Cury (1998) a fotografia funciona, nestes casos, como se fosse uma "cena de 

palavras".  

Estas cenas de palavras levaram-nos, por exemplo, a estudar história de uma 

maneira bem simples: conversando, rindo, observando e relacionando personagens reais 

do nosso cotidiano com personagens e acontecimentos da história oficial. O caso do 

noivo preso no trânsito em função da visita do presidente Figueiredo a Pelotas fez com 

que realizássemos um breve retorno ao contexto histórico da ditadura militar, unindo 

minhas histórias pessoais às das alunas e seus familiares. 

Aprendi muito, sobretudo, emocionei-me, lembrando quando na idade delas 

precisava decorar muitas datas e nomes como sinônimo de estudar história e que ensinar 

era dissociado de aprender. 

O olho não é neutro; ao olhar uma imagem, o sujeito a vê com toda a sua bagagem 

afetiva, cognitiva, sensorial, numa interação ativa com a mesma (Aumont, 1993). 

Uma das mais interessantes observações na interação alunas-fotografias diz 

respeito à imaginação: Josiane imaginava (e descrevia) a agonia da noiva frente ao 

super-atraso do noivo; Cássia, indagava-se sobre qual era o presente que sua avó 

segurava na foto de casamento; Cristiane, justificava que seu bisavô estava sentado na 

foto porque era mais baixo que a noiva... 

"Retratos de um Casamento" poderia ter sido estudado sob várias nuances: sob o 

aspecto simbólico, estético, epistemológico, cultural... O objetivo foi experimentar a 

fotografia como linguagem de comunicação, que como tal possui códigos próprios. O 

que consegui ver foram alguns recortes em suas múltiplas possibilidades de 

entendimento. 
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Impossível, no entanto, deixar de perceber a beleza da arte fotográfica e seu papel 

na sociedade contemporânea. Estas "cenas de palavras" como descreveu Walty e Cury 

(1998) têm brincado com nossas idéias e emoções. Não dá para esquecer que: 

 

"Sempre foi uma das tarefas da arte a de 

suscitar determinada indagação num tempo 

ainda não maduro para que se recebesse plena 

resposta" (Benjamin, 1983, p. 23). 

 

 Destaco, das leituras de imagens de álbuns de fotografias, as aproximações 

ocorridas entre as alunas e suas famílias no decorrer da elaboração do trabalho. A 

alegria de Rochele relatando a descoberta do primeiro encontro dos pais a partir de um  

"papo" com o  pai e a dor da aluna, logo após, com a morte súbita dele; o enfrentamento 

e persuasão de Vivian para a mãe "liberar" a foto de casamento; a angústia de Liciana 

lutando para conhecer parte de seu passado; a confusão de Letícia, Alessandra e   

Adelita com a falta de fotos de casamento na família; a confiança e maturidade de 

Simone expondo seu drama pessoal; a tristeza de Cássia com a separação dos pais no 

decorrer do ano letivo... Tudo isso fez-me atentar ainda mais para a responsabilidade do 

que se diz e se faz na sala de aula. 

Atrás das fotografias estavam seres humanos, com suas alegrias e dores, desejos, 

frustrações e limites. 

A abertura das alunas ao "lavarem suas almas", exporem-se, ainda que por breves 

momentos, fez-me reconhecer a minha própria fragilidade em lidar com essas questões. 

Eu também, de alguma forma, tangenciei os meus limites. 

Novamente recorro ao poeta para por mim falar: 

 

"As coisas tangíveis 

tornam-se insensíveis 

à palma da mão. 

Mas as coisas findas, 

Muito mais que lindas, 

Essas ficarão."
56

 

 

                                                           
56

 ANDRADE, Carlos Drummond de. Memória.  < www.poesiashp.hpg.com.br/carlos/htm > 

http://www.poesiashp.hpg.com.br/carlos/htm
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São essas coisas findas que permaneceram ao término das muitas e muitas luas ao 

longo das quais experienciei e me dei o direito de correr riscos e exercer minhas 

humanidades. 

A lua... quando ela roda... 
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apítulo 4: EU-E-NÓS E A HISTÓRIA CONSTRUÍDA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Para ser grande, sê por inteiro: nada 

Teu exagera ou exclui.  

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és 

No mínimo que fazes.  

Assim em cada lago a lua toda 

Brilha, porque alta vive"
57

 

 

                                                           
57

 PESSOA, Fernando. Odes de Ricardo Reis. < http://www.insite.com.br/art/pessoa >  

C 

http://www.insite.com.br/art/pessoa
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4.1  PISTAS... DESDOBRAMENTOS... 

 

 

Tenho para mim, conforme alinhavei no capítulo anterior, que a docência é um 

exercício artesanal assim como a confecção das "casinhas de abelha" que as bordadeiras 

e costureiras da minha terra natal, com mãos habilidosas e carinhosas, imprimiam nos 

enxovais infantis e nas bombachas dos gaúchos. Esta atividade exige atenção, cuidado e 

repetição de pontos e dobras para que a obra se complete e seja percebida em seu 

desenho e forma. 

Assim me encontro agora: repetindo pontos e dobras para que meu artesanato se 

complete e arremate. 

Às vezes tramamos com mãos ágeis e habilidosas fios que, rapidamente, ganham 

forma; noutras, os fios enredam, dão nó, arrebentam, perdemos o ritmo e, não raro, 

desmanchamos parte do já feito para retomá-lo, mais tarde, com renovada paciência e 

paixão. 

Bordados não são precisos; pequenas imperfeições, desigualdades do ponto 

(frouxo, apertado...) são marcas dos mistérios que guardam das mãos que os bordou. 

No paradigma racionalista para se fazer ciência há que se ter objetividade, rigor, 

neutralidade na análise. É preciso desapaixonar-se! Certeza nos nós, pontos e laços. 

Este não foi o caso. Foi um trabalho feito com paixão, sobretudo aos sujeitos que 

dele participaram. Buscar uma configuração humana e significação social ao 

conhecimento exige uma outra postura frente à investigação. 

"Os nossos investimentos emocionais são os únicos que nos levam a ação" 

(Alves, 1999, p. 78) e, acrescentaria eu, à mudança! 

Isto gerou um problema: os resultados não são assim tão quantificáveis. Não 

foram capazes de gerar bons gráficos! 

Balizando-me, entretanto, pelos pressupostos do paradigma emergente, no qual 

conhecimento é uma totalidade, busquei identificar algumas pistas que podem, no 

conjunto, explicitar o bordado pretendido. São pistas que estavam feito fios 

emaranhados, sendo necessário desenredá-los pacienciosamente para dar 

prosseguimento ao trabalho. Nesse esforço, como diz Santos (1996), lancei mão de 

múltiplos métodos entendendo como o autor que: 

 



 159 

"Cada método é uma linguagem e a realidade 

responde na língua em que é perguntada. Só 

uma constelação de métodos pode captar o 

silêncio que persiste entre cada língua que 

pergunta" (p. 48). 

 

Várias redes foram lançadas, de diferentes malhas, sem esquecer, entretanto, que 

"redes não pegam pássaros", pois... 

 

"A rede só pega peixes porque seus buracos 

deixam passar muito mais do que seguram. As 

coisas que as redes da ciência não conseguem 

segurar são as coisas que a ciência não pode 

dizer. As coisas que "não são científicas", sobre 

as quais ela tem de se calar" (Alves, 1999, p. 

103). 

 

Consciente destes limites e de que "por não saber 'inda não fiz"
58

 minha memória 

recortou algumas passagens, ao longo do ano letivo de 99, onde vislumbrei o 

conhecimento em seu processamento ou a urdidura de um bordado. São palavras soltas, 

sorrisos, pedaços de histórias, gestos que me fizeram prever, intuir, apontar para a 

história que "eu-e-nós" fomos capazes de construir. Agrupei-as em algumas categorias, 

tal como novelos de linhas desenredadas, retomadas e sistematizadas noutro tempo e 

espaço.  

 

Aproximação 

"Agora em julho quando for visitar meus 

avós em São Marcos, vou pedir para ver 

suas fotos de casamento e saber da 

história. Vou contar do nosso trabalho e 

pedir para trazer para vocês..." 

(Carina, depois de investigar e relatar como 

seus pais se conheceram: junho/99) 

                                                           
58

 Jura secreta, canção de Sueli Costa e Abel Silva 
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Dor 

"Vânia eu não acredito que ele se foi!" 

(Carina, sobre o falecimento do pai logo após a 

apresentação dos trabalhos Retratos de Um 

Casamento: julho/99) 

 

Prazer 

"Vamos voltar no fim do ano e ficar o dia 

todo na cachoeira, tá Vânia?" 

(Liciana, "negociando" a volta à Cascata do 

Arco-Iris no 8º distrito de Pelotas: julho/99) 

 

Mudança 

"Antes eu via a propaganda pela 

propaganda na televisão. Agora eu penso 

sobre o que tem atrás dela." 

(Simone, relatando sua "nova" atitude frente à 

publicidade e TV: agosto/99) 

 

Socialização 

"Eu fui fazer uma oficina (na Semana do 

Magistério) e a professora queria trabalhar 

sobre os índios. Aí o material que ela 

trouxe... achei pobre, sabe? 

Eu disse para ela que nós tínhamos feito 

um trabalho em Estudos Sociais a partir de 

números da revista Caminhos da Terra... 

Ela pediu para ver (eu tinha xerocado) e 

daí em diante só usou esse nosso material." 

(Adriana, contando-me que havia difundido 

para outros colegas um material que usamos 

como apoio para debater culturas indígenas em 

sala de aula: setembro 99) 
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Humor 

"- Pessoal já fizeram o trabalho sobre 

Preconceitos e Estereótipos? O que está 

faltando? Não esqueçam dos nossos 

prazos..." 

(Simone, imitando-me com uma fantoche 

magrinha na peça teatral que a turma produziu 

para nos homenagear no dia do professor: 

outubro/99) 

 

Afeto 

"Professora a senhora gostou da Vânia que 

eu fiz? Eu lhe escolhi para representar!" 

(Simone, questionando-me sobre sua 

"performance" de Vânia: outubro/99) 

 

Sonho 

"Vânia, tens que nos ajudar a construir um 

memorial do nosso colégio. Este trabalho é 

lindo!" 

(Profª Gleci, sugerindo desdobramentos do 

trabalho "Retratos de Um Casamento": 

outubro/99) 

Descoberta 1 

"Vânia, paguei o maior mico. O pessoal 

está pegando no meu pé porque na foto do 

meu casamento estou magra e na redação 

contei que eu é que pedi o ... em casamento, 

pode?" 

(Adriana, que além de aluna era funcionária da 

escola na época, reclamando dos 
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desdobramentos da mostra Retratos de 

Casamento: outubro/99) 

 

Descoberta 2 

"Professora, isto é Mata Atlântica? Pensei 

que só existisse perto do mar!" 

(Gilceane, surpresa ao descobrir um pedaço da 

mata Atlântica em Pelotas, quando visitamos o 

Horto Botânico da UFPel: novembro/99) 

 

Descoberta 3 

"Eu não sabia que essas coisas 

(Preconceitos e Estereótipos) eram Estudos 

Sociais" 

(Gilceane/Simone, avaliando os trabalhos sobre 

o tema Preconceitos e Estereótipos realizados 

ao longo do ano: novembro/99) 

 

Reflexão/Ação 

"Discutindo sobre esses temas a gente 

consegue ser crítica. Muitas coisas no pré-

estágio eu já coloquei em prática..." 

(Adriana, avaliando os trabalhos sobre o tema 

Preconceitos e Estereótipos realizados ao longo 

do ano: novembro/99) 

 

Amadurecimento 

"Não somos diferentes de um crustáceo 

particularmente duro. A lagosta cresce 

formando e largando uma série de cascas 

duras, protetoras. Cada vez que ela 

expande, de dentro para fora, a casca 

confinante tem de ser mudada. A lagosta 

fica exposta e vulnerável até que, com o 
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tempo, um novo revestimento vem substituir 

o antigo"  (Gail Sheechy). 

(Alessandra, mostrando-me que havia colado na 

primeira página do seu caderno de estágio uma 

das mensagens que havíamos debatido em sala 

de aula: março/00) 

 

Estas frases, aqui aprisionadas em algumas categorias, não foram escolhidas a 

dedo, não sofreram nenhum processo de depuração. Estão escritas da maneira como as 

registrei na memória e, posteriormente, transcrevi em minhas anotações. São 

fragmentos que me remetem à compreensão de um processo comunicacional em que 

afeto é parte constituinte do conhecimento e a dúvida e incerteza as molas da criação. Já 

não disse o meu muso Rubem Alves que "sem dor ostra não fabrica pérola"? Aliás, 

para alguns autores, é nesse jogo de certeza-incerteza que o cérebro exercita uma certa 

predisposição, digamos assim, para  aprendizagens.  

A este respeito Assmann diz: 

 

"A discussão sobre pedagogia pós-moderna 

reenfatiza o caráter pluri-sensual - prefiro esse 

termo a "pluri-sensorial" - do conhecimento 

ligado ao entrejogo entre certezas e incertezas, 

nos processos adaptativos que a vida real nos 

impõe. A concepção dinâmica do cérebro-

mente é particularmente importante para essa 

discussão e ela aponta para uma pedagogia que 

aceite trabalhar com esse entrejogo de certeza e 

incerteza. (...) O conhecimento só emerge em 

sua dimensão vitalizadora quando tem algum 

tipo de ligação com o prazer" (1998, p. 30). 

 

Suspeito que o caráter "pluri-sensual" de que nos fala Assmann possa ser 

reinterpretado e integrado à Pedagogia da Comunicação, eixo da experimentação 

realizada, sob a denominação de "relações poéticas" na educação. Essas relações 
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explicitam as transgressões de um grupo que se permitiu ser gente num ambiente onde, 

por incrível que pareça, nem sempre isto é possível. 

As relações poéticas são filhas dos riscos e incertezas, mas também fruto de uma 

aproximação com a vida cotidiana e da tentativa de vê-la (e vivê-la) com olhos (e ações) 

mais delicados. 

Se o dizer poético diz do indizível (Paz,1990), as relações poéticas revelam o que 

as palavras não traduzem fielmente: os risos, o prazer, os corpos em movimento, os 

olhos marejados, o olho-no-olho, o abraço e a ternura. Estes sim se evidenciaram como 

a forma de conhecimento mais bela e significativa, pois é a que ajuda as pessoas a 

serem mais gente.  

Outras vozes apoiam e complementam esta idéia.  

 

"As alegorias da poesia revelam e plasmam os 

sentidos originários do vivido pelo ser humano, 

e através delas os saberes apresentam-se 

eivados de sabor e viço. O aprendizado prenhe 

de linguagem poética ocorre de forma animada, 

dançante e criadora, marcando a carne e o 

espírito da emanação dos sentido viscerais da 

vida" (Araújo, 1997, p. 66). 

 

"Uma sociedade onde caibam todos só será 

possível num mundo no qual caibam muitos 

mundos. A educação se confronta com essa 

apaixonante tarefa: formar seres humanos para 

os quais a criatividade e a ternura sejam 

necessidades vivenciais e elementos definidores 

dos sonhos de felicidade individual e social" 

(Assmann, 1999, p. 29). 

 

Aproximação, dor, prazer, mudança, socialização, humor, afeto, sonho, 

descoberta, reflexão/ação, amadurecimento. Por acaso não se constituíram estas 

categorias em "saberes eivados de sabor e viço"? 
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"O mais é nada..."
59

  

 

 

4.2  O CADA UM EM NÓS (BOM MESMO É SER DIFERENTE) 

 

A professora cata-vento, em gestação por aí, precisa de ventos, ou pelo menos, 

brisas mais ousadas para poder girar...  

Voltando às atividades manuais, para que haja um artesanato há que existir a alma 

de um artesão. 

Penso que os "ventos" ou a "alma"  constituem a busca de si mesmo, o movimento 

suporte para se tornar "pessoa". O professor é um intelectual no artífice de "se fazer 

pessoa" no dia-a-dia da sua profissão. 

O intelectual que pensa a educação e o exercício da docência é o mesmo sujeito 

que tem medo de ser assaltado, teme perder o emprego, faz contas ao final do mês, corre 

para pegar ônibus, sorri sozinho quando chega a primavera, comove-se com a pergunta 

ingênua da criança, faz festa para os felinos...  

Sentir e pensar não são categorias dissociáveis. Não se dimensiona o existir 

apenas pelo tradicional parâmetro: Penso, logo existo. 

Repensando sobre esta dicotomia diz D'Ambrósio: 

 

"O maior equívoco da filosofia ocidental tem 

sido considerar o homem como um corpo mais 

uma mente, e separar o que sentimos do que 

somos. O conhecimento tem focalizado corpo e 

mente, muitas vezes privilegiando um sobre o 

outro. 

- Penso, logo existo? 

- Não. Existo porque respiro, bebo, como, 

excreto, intuo, choro e rio, e penso. 

E faço tudo isso diferentemente das demais 

espécies vivas porque sou ao mesmo tempo 
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sensorial, intuitivo, emocional e racional" 

(2000, p. 19- 20). 

 

São as nossas velhas humanidades que nos movem, nos aproximam e diferenciam. 

Estas idéias são também comungadas por Freire. Segundo ele: 

 

"Mulheres e homens continuamos a ser o que 

Aristóteles disse que éramos: animais políticos. 

Continuamos a ser, sim, aquilo em que nos 

tornamos: animais políticos" (1995, p. 28). 

 

Como professora-pessoa tenho direitos: direito de me emocionar, errar, duvidar, 

arriscar, aventurar-me, direito de me perder e direito de me achar! 

Concordo com Kierkegaard
60

 quando escreveu que: "... aventurar-se, no sentido 

mais elevado, é precisamente tomar consciência de si mesmo". 

A atividade docente é um exercício do direito de ser pessoa e tomar consciência 

de si mesmo ou constituir, o que denominei neste trabalho, um modo docente de ser. 

Sempre provisório, incompleto e impreciso, assim como o próprio movimento da 

história. 

Nesta aventura de gestar passo a passo este modo docente de ser imaginado, e 

resgatado lá de minha infância, sob a imagem de um cata-vento, muitas foram as 

parcerias, os "fios" e as "mãos" que o teceram. 

Mesmo sem ter sido o objeto central  de estudo dessa pesquisa, ao refletir sobre os 

processos e produtos é visível que o trabalho coletivo, ou parcerias ou o "eu-e-nós" 

(Arruda, 1996) foi o grande pilar de sustentação das experimentações realizadas. 

Analisando os diversos materiais didáticos socializados com as alunas, ao longo 

de 1999, observo nos cabeçalhos, no local destinado ao nome do professor orientador: 

Marielda e Vânia; Ana Cláudia e Vânia; Olívia e Vânia; José Luís, Olívia, Vânia e 

Zilá... Não estava lá apenas o meu nome. 

Já não disse Caetano Veloso que "dois mais dois são mais que quatro"? 

Não consigo mais pensar a docência na solidão do "eu-sem-nós" (Arruda, 1996). 

Sou uma dependente do coletivo. Só me encontro no outro, com o outro!
61
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Este coletivo, entretanto, não é despersonalizado como o que o autor citado critica 

("nós-sem-eu") por anular os sujeitos em suas individualidades; ao contrário, é um 

coletivo que se diferencia e se afirma pelas identidades de cada professor participante. O 

modo docente de ser não se dilui; é fortalecido pelas diferenças e peculiaridades dos 

demais, confirmando o cada um em nós e que a alteridade é concretizável no espaço 

escolar. 

As duplas, às vezes até quartetos, repetindo-se, ora aqui, ora acolá... Alternado-se 

em espaços-tempos diferentes, teceram-se como pontos de um bordado, consolidando-

se naquilo que revelavam mais apropriado estética e afetivamente. 

As parcerias, carinhosamente constituídas, articularam-se, boa parte, em locais 

informais, como corredores e escadarias, noutros casos nas reuniões pedagógicas do 

Curso Magistério, ao qual pertencíamos. 

Algumas vezes dividia o mesmo espaço de poder com outro colega, trabalhando 

simultaneamente na sala de aula. Isso me levou a experimentar concretamente a 

alteridade, educando melhor meus sentidos e posturas, aprendendo a repartir com os 

colegas não apenas os insucessos mas, principalmente, os louros, e deixando de lado 

pequenas vaidades e egoísmos, vícios de muitos anos do exercício solitário da docência. 

Segundo Osório esta integração é importante porque: 

 

"Da atmosfera emocional que se consiga criar 

em sala de aula e do grau de integração 

alcançado pelos indivíduos em seus grupos e na 

unidade desse campo de atração coletiva 

dependem as condições do processo das 

aprendizagens mediadas pela escola com seus 

múltiplos diferenciados espaços" (2000, p. 

153). 

 

Compreendo que o rico produto resultante do processo desencadeado deu-se, em 

grande parte, pela unidade das ações coletivas e pela "atmosfera emocional" gerada  

junto aos alunos. 
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Gerou-se também, por força da pesquisa-ação, cuja característica marcante é a 

reflexão na ação, novos desafios a esta aprendiz de cata-vento após o término da coleta 

de dados. 

Lá pelas tantas, como se diz por aqui, após provocar as alunas a interpretarem e 

expressarem-se através de múltiplas linguagens de comunicação e perceber suas 

dificuldades em sair do convencional, comecei a me questionar sobre as minhas 

próprias dificuldades e a me auto-exigir  mais no enfrentamento delas.  

Como em cabeça de ariana meio pensamento é um turbilhão, passei a pesquisar e 

preparar materiais didáticos, como textos e exercícios, a partir da (re)leitura de textos 

midiáticos permeados por um eixo baseado na imagem, no lúdico e no cotidiano. 

Por exemplo, a partir de imagens, recortadas de um cartaz publicitário de livros 

didáticos, imaginei e redigi o texto "O MUNDO DÁ MUITAS VOLTAS..." que conta a 

história de um menino que se desloca numa máquina do tempo e observa nossas  

conquistas tecnológicas e mazelas sociais... (Anexo n. 6). 

E assim outras atividades tomaram corpo e a aventura de desalojar-me e correr 

riscos teve continuidade... 

Penso que é o resultado concreto da pesquisa-ação em ação, o que me leva a vê-la 

como uma metodologia importante para a significação da atividade docente na escola. 

Além disso concordo com Cury ao afirmar que:  

 

"O saber é uma construção, que se faz na 

relação eu/outro, no cruzamento de olhares e 

práticas sobre o objeto, na busca de uma 

significação em movimento" (1995, p. 03). 

 

Isto quer dizer, também, que não me inquieta mais uma das minhas questões 

iniciais da pesquisa, ou seja, com quais linguagens comunicacionais as alunas 

melhor se relacionam?  

Se fosse responder pelo paradigma da modernidade, o paradigma científico, diria 

que foi a televisão e suas linguagens múltiplas, pois os trabalhos com essa mídia foram 

realizados por 100% da turma e obteve presença da totalidade das alunas durante as 

respectivas apresentações. 
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Ainda que seja inegável o peso destes dados, analisando pelo ângulo do 

paradigma emergente (Santos, 1996), entendo que a melhor linguagem, a mais 

apropriada é a que é capaz de gerar movimento e significação. 

É a que desinstala tanto o professor, quanto o aluno sugere Porto (1998b). O meio 

tanto pode ser a TV, a fotografia, o jornal, a tira, o texto escrito, quanto uma boa 

conversa, o olho-no-olho ou o diálogo afetuoso e franco, estas mídias-vivas, com 

cheiros, cores, volumes e sons que pensam, sentem, sonham, vivem e constróem a 

história de todos nós!  

Moran complementaria estas idéias resgatando o sentido essencial da educação. 

 

“Educamos de verdade quando aprendemos 

com cada coisa, pessoa ou idéia que vemos, 

ouvimos, sentimos, tocamos, experimentamos, 

lemos, compartilhamos e sonhamos; quando 

aprendemos em todos os espaços que vivemos - 

na família, na escola, no trabalho, no lazer, etc. 

Educamos aprendendo a integrar em novas 

sínteses o real e o imaginário; o presente e o 

passado olhando para o futuro; ciência, arte e 

técnica; razão e emoção”  (1998, p.  01). 

 

A construção de um modo docente de ser: um estudo com alunas do 

Magistério foi  um trabalho artesanal marcado pela mão, símbolo da concretude 

humana, velha ferramenta do animal "com telencéfalo altamente desenvolvido e 

polegar opositor"
62

. Este estranho e fantástico órgão (tanto afaga quanto fere), nos 

diferencia e qualifica.  

É a mão que borda fio por fio a tela da vida.  

Somos todos artesãos deste projeto chamado vida mas, "tenho apenas duas 

mãos e o sentimento do mundo" disse o poeta
63

...   

Dentro dos limites e brevidade do tempo que tenho, renovo-me a cada aula 

em que o diálogo se faz, consciente de que cada palavra, gesto ou atitude têm 
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desdobramento, não se perdem entre as paredes da escola. Suas ressonâncias não 

podem ser medidas, mas a sociedade saberá o sabor de cada fruto colhido. 

A docência é uma das maneiras de transcender, de extrapolar limites e 

efetivamente possibilitar auto-conhecimento e prazer (Santos, 1996).  

É o artesanato das palavras, a arte de bordar e significar convivências.  

A interlocução é sim Freire (1971), a chave das nossas relações!  O diálogo 

afetuoso é pedagógico e terapêutico. É a Pedagogia da Comunicação significando 

aprendizagens! 

Este meu modo docente de ser, ainda tão criança, recorre da palavra do 

poeta para consolar-se nesta busca por poesia e poder correr e rir e brincar e girar 

feito cata-vento... 

 

"Convive com teus poemas, antes de 

escrevê-los. 

Tem paciência, se obscuros. (...) 

Espera que cada um se realize e consume 

com seu poder de palavra 

e seu poder de silêncio. 

Não forces o poema a desprender-se do 

limbo. 

Não colhas no chão o poema que se 

perdeu. 

Chega mais perto e contempla as 

palavras. 

Cada uma 

tem mil faces secretas sob a face neutra e 

te pergunta, sem interesse pela resposta, 

pobre ou terrível que lhe deres: 

Trouxeste a chave?
64
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NEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

ANEXO 1 

 
 “As mulheres sustentam a metade do céu” (provérbio chinês)  
                         
                                 
VOCÊ SABIA QUE... 
 

 Em 8 de março de 1908, 129 mulheres morreram queimadas, em Nova Iorque, EUA, 
por ocuparem a fábrica em que trabalhavam em protesto contra as péssimas condições de 
trabalho a que eram submetidas? 

 

 Em 1932 as mulheres conquistaram o direito ao voto no Brasil? 
 

 Em 1963, A Igreja Católica, através da encíclica Pacen in Terris, reconheceu os 
direitos sociais das mulheres, isto é, a “permissão de sentir-se mais consciente de sua dignidade 
e deixar de ser considerada como objeto e instrumento...”? 

 

 Na década de 70, no mundo todo, a bandeira de luta das mulheres foi: “Trabalho 
igual, salário igual”? 

 

 No ano de 1988, a nova Constituição brasileira dizia que: “Todos são iguais perante 
a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ... a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos: homens e mulheres 
são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição...”? 

 

 Em 1995, a IV Conferência Mundial da ONU sobre a Mulher, em Pequim, na China, 
estabeleceu como prioridade a “eliminação de todas as formas de discriminação contra a 
Mulher”? 

 

 No ano de 1998, em Pelotas foram registrados 1095 registros policiais de violência 
contra a mulher? 

 

A 
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 Atualmente, no Brasil, “a cada 4 minutos ocorre uma violência contra a mulher;  a 
cada 7 morre uma mulher em decorrência de um aborto mal feito e 34% das mulheres em idade 
fértil já estão esterilizadas”? 

 

 Neste março de 1999, em Pelotas, está sendo criada a Delegacia de Defesa da 
Mulher, da Criança, do Adolescente e do Idoso, cujo endereço é Praça Piratinino de Almeida, n.º 
17? 

 
 

                                    
 
 

fontes: Jornal Diário Popular, dias 07 e 08/ 3/99,  Constituição da República Federativa do Brasil 
e Programa “Start”, Globonews, dia 03/3/99 
 

Colégio Municipal Pelotense 

Curso Magistério 

Didática de Estudos Sociais - 4º A                               ANEXO 2 
Profª Vânia Alves Martins Chaigar 

 

Definindo nossos rumos: roteiro de um planejamento 

 
Planejar um trabalho em educação é mais 

ou menos como planejar uma viagem, requer 

organização, análise das condições concretas que 

se possui (muito ou pouco dinheiro, muito ou 

pouco tempo, etc.) e disposição para sair da 

rotina, aproveitando as situações imprevistas que 

possam surgir. O primeiro passo é saber para onde 

ir (longe, perto, litoral, montanha, etc.) que está 

relacionado à nossa situação concreta de vida: se 

não disponho de recursos para ir à Europa, não 

posso planejar ir à Espanha, por exemplo. O 

segundo, é definir como fazer a viagem (ônibus, 

carro, avião, etc.). Este como ir também depende 

do para onde, pois, se por acaso puder ir à 

Espanha, certamente de carro não há de ser! Mas 

também poderá ser um veleiro, se for um Almir 

Klink da vida. 

O planejamento de ensino também requer 

conhecimento dos grupos à quem se destina nosso 

trabalho, considerando que os alunos “não são 

cérebros” mas pessoas com saberes, histórias, 

sentimentos e necessidades específicas. É este 

conjunto que vai definir o ponto de partida, os 

rumos que o trabalho, em sala de aula, irá tomar. 

Faz-se importante considerar que não existem 

receitas, caminhos seguros e que a flexibilidade é 

fundamental para aproveitar, ao máximo, as 

experiências e “novidades” que surgirem dos 

próprios alunos. Nesta proposta professores e 

alunos ensinam e aprendem; o saber não é 

unilateral e a aprendizagem não está baseada na 

transmissão de conteúdos, mas em “experiências-

participativas” em que se aprende através da 

participação e experimentações concretas. 

Tomando como referências básicas as 

idéias acima e as discussões em sala de aula, tem-

se que: 

 

 O QUE JÁ SEI: A sociedade brasileira é 

contraditória, havendo grandes preconceitos como 

raciais e sexuais, predomínio das idéias da “classe 

dominante”, acomodação de parcela da sociedade, 

escola desvinculada da realidade, relações sociais 

desiguais geradores de desemprego, fome e 

violência com a conseqüente marginalização de 

grandes seguimentos sociais; 

 O QUE PRECISO SABER: A origem 

das desigualdades, direitos humanos e cidadania, 

a estrutura sócio-política-econômica do país, 

compreender o elo entre o local e o global. 

 

 PROJETO DE SOCIEDADE E 

ESTRATÉGIAS PARA CONSTRUÍ-LA: 

Sociedade “justa e igualitária” (direitos e deveres 

iguais), sem preconceitos e discriminações. Para 

tal será preciso conhecer a realidade brasileira, 

lutar contra as relações sociais desiguais, através 

das instituições existentes como família e escola, 

ter o compromisso em formar alunos críticos. 

Neste projeto o professor necessário é crítico, 
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questionador, atualizado, comprometido com 

mudanças, realista, respeita os valores dos alunos 

e busca metodologias de trabalho coerente com o 

projeto da mudança social pretendido. 

 

 CONTEÚDOS: Baseando-se no acima 

exposto tem-se como temas de trabalho: 

Preconceitos e estereótipos, os (novos) 

paradigmas (modelos) de sociedade e cidadania, 

“leitura” dos meios de comunicação (mídias), 

métodos de análise de realidade, metodologias 

alternativas de ensino, outros. 

 

 METODOLOGIA E AVALIAÇÃO:  Os 

trabalhos procurarão sempre partir da prática, ir à 

teoria e novamente voltar à prática, ou seja, teoria 

e prática são indissociáveis explicando-se 

mutuamente. Para isto utilizaremos todos os 

recursos ao alcance do grupo tais como: análise e 

interpretação de material gráfico (textos, imagens, 

poesias, músicas, etc.), análise e produção de 

tecnologias audiovisuais, estudos do meio, 

entrevistas, mini-aulas, seminários, observações, 

produção de textos, etc. Neste sentido, a avaliação 

se dará ao longo de todo o processo através da 

análise da produção do aluno, quer individual ou 

coletiva, de sua participação nas atividades 

propostas, compromisso com a aprendizagem, 

responsabilidade e respeito aos prazos 

combinados coletivamente, entre outros.
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Colégio Municipal Pelotense 

Curso Magistério                                                        ANEXO 3 
Didática de Estudos Sociais 

 

Não vi e não gostei: O FENÔMENO DO PRECONCEITO 
65

  

 

 
Não é preciso muito esforço para dia-a-dia encontrarmos situações, frases, gestos que 

mostram o lado mais obscuro e violento da nossa sociedade: aquele que demonstra  intolerância 

em relação ao que é diferente, estranho aos nossos olhos. 

Preconceito, no dicionário, diz que é um juízo preestabelecido baseado em mera crença 

ou opinião, que formamos sem conhecer devidamente a realidade sobre a qual nos 

manifestamos. É um pré-conceito, isto é, um conceito prévio, um julgamento apressado emitido 

sem maiores cuidados ou compromisso com a sua veracidade ou sentido. 

Agora mesmo acompanhamos, perplexos, a OTAN bombardear um país soberano, a 

Iugoslávia, sob acusação de que a mesma está realizando uma “limpeza étnica”, isto é, 

eliminando povos de origem albanesa que constitui parte de sua população. ISTO NO 

CONTINENTE MAIS PRIMEIRO MUNDO DO MUNDO!  

Em boa parte do mundo as mulheres são alvo de todo tipo de preconceito: de inteligência 

inferior a mero objeto sexual. À propósito, veja só que “pérola”: 

“Nas raças mais inteligentes, como entre os parisienses, existem numerosas mulheres 

cujos cérebros estão, em tamanho, mais perto dos gorilas do que dos cérebros masculinos mais 

desenvolvidos. (...) Todos os psicólogos que têm estudado a inteligência das mulheres, bem 

como os poetas e novelistas, reconhecem hoje que elas representam as formas mais  inferiores 

da evolução humana e que estão mais perto das crianças e dos selvagens do que de um homem 

adulto e civilizado. (...) Existem sem dúvida algumas mulheres distintas muito superiores ao 

homem mediano, mas são tão excepcionais como o nascimento de qualquer monstruosidade, 

como, por exemplo, o de um gorila com duas cabeças.” 

O que lemos foi parte de um trabalho científico do anatomista francês Gustave Le Bom, 

escrito em 1879, e que ajuda a entender um pouco porque até hoje existem redutos machistas 

que consideram as lutas pró-igualdade entre os sexos, como antinaturais. 

No Brasil a escravidão dos negros, durante  mais de três séculos, deixou graves seqüelas 

na sociedade que embora não assumindo, abertamente, seu racismo, criou mecanismos de 

discriminação. Os anúncios de emprego, por exemplo, quando exigem “pessoas de boa 

aparência”,  em muitos casos querem dizer “não aceitamos negros”. 

                                                           
65

 Adaptação livre de: QUEIROZ, Renato da Silva. Não vi e não gostei: o fenômeno do preconceito. 3. 

Ed. São Paulo: Moderna, 1996 
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Na escola, mesmo entre  crianças pequenas, este é um grave problema. Atente para o 

diálogo abaixo: 

“Por que vocês acham que os negros têm essa cor?, pergunta a professora à classe. Uma 

criança branca responde: Porque são feitas de porcaria! A professora tenta contornar a 

situação: O negro tem essa cor porque é originário da África, onde o sol é muito quente”.
66

  

Dá para fazer uma idéia de como esse tipo de preconceito afeta as condições objetivas de 

vida dos grupos discriminados, isto é, a auto-estima, escolaridade, renda, expectativa de vida, 

etc., em geral são inferiores à dos brancos. 

O preconceito atinge igualmente outros grupos como os homossexuais, deficientes 

físicos, idosos, obesos, etc., impedindo o avanço da democracia e condenando à marginalização 

quem não se enquadra no perfil tido por “padrão”. Entretanto, ninguém nasce preconceituoso, 

este não é um fenômeno natural, instintivo ou inevitável. “Ao contrário. Atitudes, sentimentos e 

comportamentos preconceituosos são aprendidos, interiorizados pelas pessoas desde a mais 

tenra idade”. Se uma criança passa longos anos ouvindo de adultos expressões como: “homem 

não chora”; “lugar de mulher é na cozinha”; “os nordestinos são preguiçosos”; “se você não 

comer, o negrão vem te pegar” não estará ela absorvendo, de forma acrítica, noções 

preconcebidas que poderão resultar em manifestações profundamente irracionais? 

Dessa forma  como a escola, na qual a criança passa boa parte da vida, pode agir 

contra esses preconceitos? Qual deverá ser o papel do professor e que tipo de trabalhos 

deve organizar, como estratégia, para combater o preconceito?                        
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 PINTO, Tânia R. e MOURÃO, Leonardo. O Silêncio vai Acabar. Nova Escola. São Paulo: Abril,  n. 

120, mar. 1999, p. 10 
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ANEXO 4 

       

 

 

 

   
Turma de formandos em Agronomia - Dez. 1981 (Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel/UFPel) 
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ANEXO 5 

 

 

Diário da Manhã. Pelotas, 28/10/99, p. 11  
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