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A moldura deste retrato 

Em vão prende seus personagens. 

Estão ali voluntariamente, 

Saberiam – se preciso – voar. 

 

Poderiam subtilizar-se 

No claro-escuro do salão, 

Ir morar no fundo dos móveis 

Ou no bolso de velhos coletes. 

 

A casa tem muitas gavetas 

E papéis, escadas compridas. 

Quem sabe a malícia das coisas, 

Quando a matéria se aborrece? 

 

O retrato não me responde, 

ele me fita e se contempla 

nos meus olhos empoeirados. 

E no cristal se multiplicam 

... 

        

        

Peço licença ao poeta Drummond, para recortar um trecho de sua poesia, que 

como toda idéia, ao ser lançada no ar, será sempre recortada através das nossas 

diferentes leituras. Venho falar de retratos, e por isso, trago a lembrança do poeta.  

Pretendo, neste texto, pensar nos retratos de escolas, estas tantas fotografias que 

alunos e professores guardam nos seus álbuns, nas suas caixas de sapato e nas suas 

memórias, sejam elas virtuais ou não. Acredito que os vastos acervos imagéticos de 

muitas escolas, ainda pouco explorados pelas pesquisas em educação, possibilitam 

pensar as práticas cotidianas de produção do currículo. E por isso, pretendo fazer um 
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exercício de compreensão de algumas imagens de escolas. , Defendo que estas imagens 

possibilitam o reconhecimento da escola em suas relações plurais, múltiplas e 

dinâmicas. 

Como o poeta propõe, porém, os retratos não me respondem. São os meus olhos, 

empoeirados, as vezes embassados, as vezes inquisidores e sempre portando algumas 

lentes que enxergam parte da multiplicidade de idéias que podem aparecer numa 

fotografia. 

Manguel lembra que 

quando lemos imagens- de qualquer tipo, sejam pintadas, 
esculpidas, fotografadas, edificadas ou encenadas - 
atribuímos a elas o caráter temporal da narrativa. 
Ampliamos o que é limitado por uma moldura para um antes 
e um depois e, por meio da arte de narrar histórias (sejam de 
amor ou de ódio), conferimos à imagem imutável uma vida 
infinita e inesgotável. (2008, p.27) 
 

Apesar de desconfiar um pouco da expressão ‘ler imagens’ na medida em que a 

nossa relação com a imagem se estabelece através de um estatuto diferente da leitura, 

compreendo as imagens que aqui serão apresentadas como pertencentes ao caráter 

temporal da narrativa. Ainda que desconheçamos os persongens e objetos representados 

numa imagem, buscamos sempre os nossos referenciais, as nossas imagens na memória 

que permitem situar aquela imagem num quadro narrativo. Kossoy enfatiza a natureza 

polissêmica das imagens, por serem apreciadas a partir de imagens mentais 

preconcebidas que assumem a função de filtros idológicos, culturais, morais, éticos 

entre outros. Tais filtros, ‘todos nós os temos’, sendo que para cada receptor, 

individualmente, os mencionados componentes interagem entre si, atuando com maior 

ou menor intensidade. (2002,  p.44)  

Proponho, portanto, conversar com algumas imagens de escola, buscando 

compreender as táticas cotidianas de alunos na produção do currículo escolar. 

 

 1.O ´dentrofora´da escola 
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O relógio marcava o tempo daquela escola indicando a nossa dependência ao 

tempo capitalista. Exatos 50 minutos para conquistar, ouvir, falar, aprenderensinar, 

exatos 15 minutos para se alimentar, ouvir, falar, se divertir. Onze horas e 40 minutos 

era o horário da saída do primeiro turno. Horário também muitas vezes usado pelos 

traficantes e pela polícia para iniciarem seus conflitos. Por que no horário da saída dos 

alunos, horário de subir para os morros, de entrar nas suas comunidades? Questões cujas 

respostas muitas vezes supomos ou até sabemos, mas a indignação nos convida 

permanentemente à questionar.   

Foi neste horário que a escola vivenciou um dos mais assutadores tiroteios que a 

comunidade, apesar de não ser considerada pela Secretaria Muncipal de Educação como 

uma área conflagrada, vivenciou. Poucos alunos já tinham saído e a maioria estava 

mergulhada no empurra-empurra do corredor. A gritaria cotidiana era ultrapassada pelas 

rajadas de AR-15 e HK (suponho, pois, felizmente conheço pouco de artilharia). Um 

helicóptero voava baixo, como se fosse pousar na quadra ou no pátio da escola.  

Professores e direção, atordoados, tentavam encontrar em tantos anos de formação 

teórica, algum caminho para continuarem exercendo ali seus papéis de professores.  

Decidi abrir o auditório, o lugar que me parecia mais protegido, e chamar os 

alunos para assistirem um video enquanto não fosse possível voltar para casa. Os 

ânimos estavam alterados demais para alguma discussão sobre violência na escola, e 

optei por assistir um videoclip. Quando fui chamá-los no pátio, porém, para a minha 

surpresa, nem todos estavam preocupados como eu.  
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Um grupo de alunos se posicionavam bem próximos ao helicóptero. Tiravam 

fotos e filmavam com seus celulares. Davam entrevistas sobre o momento e uma das 

meninas, autora de um dos videos, que está no orkut, dava o seu depoimento:  Este é o 

dia mais emocionante da minha vida. 

Peguei a imagem acima no orkut de uma dessas alunas para pensar nas 

diferentes camadas que constituem a representação do helicóptero sobre a escola 

(Carminati, 2009, p.74). O que para mim seria denúncia, registro das nossas condições 

de vida e trabalho, para uma jovem de quatorze anos era o registro da aventura, o mote 

para contar uma história. Como lembra Manguel, nenhuma narrativa suscitada por uma 

imagem é definitiva ou exclusiva, e as medidas para aferir a sua justeza variam 

segundo as mesmas circunstâncias que dão origem à própria narrativa. (2008, p.28)   

Para além da nossas narrativas de denúncia e de aventura, o helicóptero rompia 

as fronteiras da cidade partida (Ventura, 1994)  e não se restringia mais aos rasantes 

sobre o morro, quase pousava no asfalto, voava sobre a escola e burlava a suposta 

dicotomia do dentro e do fora do espaço escolar.1 Avançava sobre os nossos 

espaçotempos de aprenderensinar nos exigindo outras táticas que nos permitissem 

sobreviver como professores e alunos durante aquela invasão. E era esta, para nós, a 

novidade registrada na imagem, a evidência de que as fronteiras do dentro e do fora são 

cotidianamente rompidas. Sem percebermos, era também esta a minha denúncia como 

professora, e era também esta a aventura da aluna.  

O helicóptero voando baixo no morro é imagem comum nas nossas memórias, a 

violência nas favelas também faz parte das imagens no senso comum. Mas a imagem do 

helicóptero na escola era a expressão de o que estava fora estava dentro. Por tal motivo, 

a fotografia do helicóptero é também fotografia sobre a escola. É nossa auto-

representação. É a imagem que a escola faz de si mesma na relação com tantas imagens 

de escola que  vemos cotidianamente na mídia, nas nossas experiências e  nas nossas 

memórias.  

São com as imagens de auto-representação da escola que quero conversar aqui, 

buscando romper com a visão da boa e da má escola, enfatizando o pulsar das diferentes 

vivências.  

                                                           
1
 O termo asfalto ainda é utilizado por muitos moradores de comunidades situadas em morros para 
nomear as moradias em região plana. 
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A mesma página do orkut que exibe o vídeo do helicóptero, exibe esta fotografia 

que registra um passeio das alunas à Fundação Oswaldo Cruz.  Fotografia de amigas 

que, pelo uniforme, também pode ser compreendida como fotografia de uma escola, 

mas uma imagem de escola, que se distancia da imagem comum da sala-de-aula de 

mesas, cadeiras e quadro-negro. A imagem aqui resgata o movimento, os gestos livres e 

a escola para além da sala-de-aula. 

Na construção da auto-imagem,  Gonçalves e Head propõem, dialogando com 

Cauby Novaes, que  

as representações são produzidas através de um ‘jogo de 
espelhos’ em que as ‘imagens sobre si’ se produzem através 
dos outros em um processo, eminentemente, relacional, 
fazendo com que as imagens de si afetem e sejam afetadas 
pelas imagens dos outros sobre si. Assim, auto-imagem é por 
definição uma imagem em transformação, o que acentua o 
seu ‘devir-imagético’ (Gonçalves e Head, 2009, p20) 

 

A fotografia das meninas é também uma imagem de uma escola que quer ser 

reconhecida como espaçotempo de liberdade e movimento ainda que seja a mesma 

escola que registra o conflito entre os traficantes e a polícia na comunidade. A tensão 

entre as tantas imagens de escola, metaforizada pelo ‘jogo de espelhos’, nos permite 

compreendê-la em sua complexidade, ultrapassando as visões de uma escola como mero 

aparelho ideológico  ou, de uma imagem comum na mídia, da escola romanceada, com 

professores missionários. . 
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Ainda que cercados pelas paredes da sala-de-aula, os praticantes, professores e 

alunos, também representam as suas escolas como espaçostempos de gestos livres, de 

ler, deitar, conversar ou apenas observar, e rompem com a visão de uma escola só de 

mesas e cadeiras. Mostram que há inventividade e criação permanente no dia-a-dia. 

 

 

 

 

Invenções cotidianas do espaçotempo escolar que muitas vezes são fotografadas 

para preservar a memória da escola, mas que são, por diversas vezes, expostas nos 

murais, nos projetos e nas festas como forma de atestar o trabalho produzido. 

Propaganda necessária quando as autoridades governamentais e uma elite acadêmica 



 

 

7 

 

falam muito sobre a ‘escola’ sem conhecer as especificidades e a complexidade das 

experiências cotidianas.  

Se a cada eleição para prefeito e governador, mudam os cargos administrativos 

que legislam sobre as escolas, é preciso recorrer às imagens expostas nos murais dos 

corredores da instituição para apresentar aos Secretários de Educação e aos seus 

representantes que visitam a escola como funciona o cotidiano escolar. A imagem 

também é documento. E registro do que se quer mostrar aos pais, aos outros 

professores, à comunidade e a  todo corpo administrativo que frequenta e avalia a 

escola. 

 

    

 

 

 

 

                  2. Você fala isso porque sou ‘preto’! 

 

 

- Você fala isso porque sou preto!  
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Esta frase era recorrente naquelas aulas. Volta e meia algum aluno justificava 

uma ação ou uma fala com a idéia de que era ‘preto’. Discutindo as questões raciais, 

optamos, eu e a turma,  por montarmos uma exposição sobre a África, enfatizando o 

continente como ‘berço da humanidade’. Foram elaboradas réplicas de máscaras 

africanas, mapas dos diferentes momentos históricos deste continente, além de 

montarmos um dicionário com palavras de origem africana. Para terminar, propûs 

montarmos uma exposição de fotos dos próprios alunos com o tema ‘as cores dos filhos 

da África’. Muitas foram as fotos, mas a foto acima me chamou atenção. 

Kossoy me lembra que o comportamento de cada um diante das imagens está 

vinculado ao seu repertório particular de imagens. A percepção, a emoção, a rejeição 

são gestadas nos estímulos que as imagens fotográficas causam em nós, a partir de 

nossa memória (2002, p. 44). Fotografia é memória e com ela se confunde (p.132). 

A imagem de perfil dos meninos, com os rostos virados como se não quisessem 

ser vistos, os braços cruzados que tanto evidenciam a força dos músculos como 

representam a impossibilidade de ação das mãos, me possibilita resgatar em minha 

memória as fotografias de páginas policiais nos jornais,  as imagens de jovens que ao 

serem fotografados pela polícia e pela imprensa, escondem o seus rostos. Reconheço o 

meu preconceito ao estabelecer esta relação, porém, me pergunto, quais as vinculações 

entre o que a imagem representa e a proposta de representação dos meninos naquele 

instante. Gonçalves e Head complexificam esta relação. 

Um aspecto intrigante da auto-representação consiste, quase 
por definição, na ausência de uma divisão ‘clara e distinta’ 
entre a própria representação e o que ela  representa, 
estabelecendo, assim, uma confusão de horizontes que se 
manifesta tanto mais fortemente nos casos em que imagens – 
fotográficas, fílmicas, pintadas, desenhadas, ou até ‘vestidas’ 
– passam a ser matérias centrais destas auto-
representações.( Gonçalves e Head, 2009, p. 21) 

 

Sem a pretensão de obter as respostas, relaciono a minha impressão das páginas 

policiais com a representação em si. Me pergunto se era como numa página policial que 

os meninos queriam ser vistos? Ou, em geral, é assim que eles são vistos? Lembro da 

discussão de Lefebvre ao propor que quanto mais há pressão social, econômica, política 

entre outras, há menos capacidade de apropriação (LEFEBVRE, 1991). A pressão do 

tráfico e das poucas oportunidades de mudança em suas vidas é muito grande. Por outro 
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lado, recordo Certeau ao ressaltar que há sempre espaço para as táticas. (CERTEAU, 

1994) 

Fazendo ou não referência às páginas policiais, o que me importa nestas imagens 

é reconhecê-las em seu dinamismo e em suas tensões, compreendendo que estas 

imagens se mesclam ao que somos, ao que pensamos e ao que fazemos nas escolas 

(Kossoy, 2002).  

Com esta tática de auto-representação, os meninos me instigam à pensar como 

são vistos. Me lembram que apesar dos mapas, das máscaras e das palavras africanas, a 

imagem dos ‘chamados’ filhos da África ainda é fortemente vinculada às páginas 

policiais dos jornais. 

Trazendo a imagem para este texto, não havia ainda percebido, um detalhe, um 

ícone que vincula a representação com o próprio espaçotempo de sua criação. O menino 

que direciona a cabeça para parede, exibe o desenho na cabeça, uma granada prestes a 

explodir. A violência é representada simbolicamente numa atividade escolar sobre 

preconceito racial. 

Burlando as normas da atividade escolar, a exposição de fotos sobre as cores da 

pele de cada um daquela turma, estes alunos encontraram uma brecha para contarem, 

através da imagem, as suas vivências em relação às duas temáticas fortemente presentes 

naquelas aulas: o racismo e a violência. 

Importa ressaltar, neste olhar que lanço sobre estas imagens, que não se tratam 

de uma posição generalizada de todos os alunos daquela escola na criação de imagens 

de auto-representação vinculadas à violência. Se toda escola é um borbulhar de 

diferentes vivências e visões do mundo, muitas são as imagens de auto-representação 

das escolas, muitas são as singularidades que não podem ser percebidas como uma 

imagem universal. Neste sentido, Manguel chama atenção para a posição privilegiada 

do retrato na história da representação figurativa, ao se configurar em uma descrição, 

não da comunidade, mas da singularidade identificável, não de uma espécie, mas de um 

indivíduo. Essas representações singulares não foram e não são universais. (Manguel, 

2008, p.146) 

Acrescentando à discussão da singularidade, a prática da auto-representação 

criativa, Gonçalves e Head anunciam o devir-imagético, um movimento no qual a 

imagem etnográfica passa a ser entendida a partir da autonomia do indivíduo na criação 
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de seus próprios significados sem ser reconhecido meramente pela submissão direta em 

relação às forças sociais.  

O devir-imagético dá conta desta autonomia do indivíduo e 
sua possibilidade de auto-representação criativa que não 
coincide coma idéia clássica de ‘representação coletiva’. A 
individuação criativa dos personagens-pessoas desenvolve 
uma autonomia de significados que não está submetida 
diretamente à força imanente da sociedade. Pelo contrário, o 
improviso, a fala, a narração não exercem o papel de uma 
discursividade neutra, são puras agências no sentido de que 
criam e agregam novos significados ao mundo e às coisas ao 
mesmo tempo em que transformam aqueles que constroem a 
narrativa etnográfica, seja o antropólogo, seja seu 
personagem etnográfico. Seguindo esta premissa, a realidade 
sociocultural não é apreendida a partir de uma concepção de 
representação, mas de experimentação do mundo. 
(Gonçalves e Head, p.26) 
 

Não se trata, portanto, de captar meramente a violência a partir das imagens de 

auto-representação dos alunos, mas de buscar compreender as suas formas de 

experimentação do mundo, do racismo e da violência na criação destas  imagens.   

As próximas fotos me indicam outros meios de representação do mundo nas 

vivências escolares que não se contrapõem, mas convivem com as imagens anteriores. 

Num dia de entrega de prêmios de um concurso de melhores atores, o desfile de alunos 

pelo tapete vermelho emprestado pelo pastor da Igreja, foi marcado por fantasias e 

acessórios que brincaram com o luxo, como o óculos Ray-ban imitação, a gravata 

brilhosa e as plumas. 
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No desfile para a câmera e para o público, os alunos, praticantes da escola, 

aproveitavam a brincadeira para  investir na aparência pessoal, burlando o uniforme que 

pretende nivelar a todos. 

 

 

 

Head defende que a fotografia tem uma vantagem sobre as outras tecnologias 

visuais como o filme e o vídeo. Ao cortar o movimento, a fotografia evoca o que não é 

‘plenamente visível’, pois envolve mais a expressão de afetos do que a impressão da 

realidade em movimento. (Head, 2009, p. 54)  

Após a premiação com a diretora da escola, a imagem flagra a lágrima que 

escorre dos olhos ao sorriso da aluna vencedora. A fotografia fixa o gesto que poderia 

passar despercebido em alguma outra tecnologia como o vídeo. Cortando o tempo, a 

fotografia dá visibilidade às sutilezas e aos afetos. Ao receber o prêmio, a aluna 

representa a emoção da vitória de uma atriz. 

O que há de real e o que há de representação na imagem? Pergunta que sempre 

nos ronda. Não importa, pois, a representação possibilita à aluna uma experimentação 

do mundo que ultrapassa os limites do imaginário, por possibilitar uma representação de 

si, a criação de uma realidade e de um conhecimento sobre si mesma. 
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3. Com os pés sujos de lama 

 

 

Durante a produção de um vídeo sobre a revolução Industrial na Inglaterra do 

século XVIII, uma aluna fotografa os pés sujos de lama de uma colega que encenava 

uma camponesa expulsa de sua terra. Apesar do vídeo representar o contexto inglês do 

século XVIII, os pés no chão e a roupa remendada evocam a imagem do camponês do 

nordeste brasileiro. 

A imagem aqui representada perpetua o gesto do homem no contato direto com a 

terra, do pertencimento ao solo e da posse sobre este. A imagem perpetua o habitus, o 

conhecimento adquirido expresso nas práticas (Bourdieu, 2000) e me remete a própria 

história da aluna que veio do nordeste com sua família, buscando melhores condições 

de vida no Rio de Janeiro. A imagem também me lembra a clássica fotografia de Tina 

Modotti sobre os pés do camponês mexicano. 
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Tina Modotti, sem título, 1927 

Manguel ressalta que 

quando Modotti resolveu retratar, em minúcias afetuosas, o 
par de pés anciãos cansados de viver, ela estava 
(conscientemente ou não) situando o seu camponês mexicano 
na cadeia de uma longa tradição de sofredores e de 
conquistadores presos à terra, alguns ilustres e muitos (como 
o seu camponês) anônimos, todos profundamente humanos 
em sua ligação com o pó da terra, ao qual, nos ensinaram, 
teremos de voltar. (Manguel, 2008, p.101) 
 

No mesmo sentido, a aluna que fotografou e a aluna fotografada situaram o seu 

camponês nesta tradição de luta pela terra, ainda que a representação se localizasse 

numa escola do meio urbano, ainda que o tema fosse a Inglaterra, e não o Brasil.  

Representamos nas nossas imagens, as imagens do nosso repertório, das nossas 

memórias, a nossa trajetória histórica, as nossas redes de significados e todo o nosso 

conhecimento tecido no cruzamento das imagens nossas e dos outros. Na conversa entre 

estas tantas imagens, desenvolvemos as nossas percepções do mundo e 

complexificamos o olhar sobre as formas de experimentação do mundo e nossas 

vivências.  

As imagens que faço de uma escola, portanto, são formadas, no mesmo tempo 

que formam a minha própria imagem como professora. 

Gonçalves e Head defendem que numa nova concepção de imagem, a 

representação deve ter como foco a relação, na qual, todos são personagens, os 

fotógrafos e os fotografados, os que filmam e o que são filmados. 
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 Assim o devir-imagético encaminha uma nova percepção da 
alteridade, qual seja, aquele que apresenta representa e aquele 
que representa apresenta, paradoxo insolúvel que no plano 
imagético assume potência e eloquencia criativa. Neste 
sentido, todos são personagens das etnografias e dos filmes, 
tantos os etnógrafos quanto os etnografados, os que filmam e 
os filmados. O devir-imagético seria, portanto, a 
possibilidade de emergência de um personagem, do indivíduo 
que fala, que apresenta e se representa a partir de uma 
relação. (2009, p. 31) 

 

Todos somos personagens da escola, alunos, professores e tantos outros, mas 

personagens de carne e osso que, portanto, vivenciam o cotidiano escolar, 

experimentam as dúvidas, as tensões, os afetos e tantas outras possibilidades que fazem 

da escola um pulsar de diferentes experimentações do mundo.  

 

4. Caminhadas 

  

 

 

Tenho pretendido, com este texto, mostrar que a escola é tecida por relações 

móveis, múltiplas e dinâmicas (ALVES, 2001) que impossibilitam comprendê-la 

através da dicotomia do dentro e o fora da escola, que por sua vez, se identificaria com 

outras perigosas dicotomias como aquela que divide o currículo como formal e vivido, 

ou aquela que divide a cultura como popular e erudita. Porém, acredito ser importante 
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reconhecer que para além desta fluidez, há movimentos políticos, econômicos e sociais 

que buscam fixar estas diferenças. Não conseguem na prática ou em sua totalidade, mas 

divulgam uma percepção da sociedade a partir destas dicotomias o que facilita o 

controle e o poder sobre diferentes grupos. 

Na contramão ou permeando estes movimentos, professores e alunos evidenciam 

esta fluidez e esta mobilidade que possibilitam compreender a escola como um 

emaranhado de culturas.  

A imagem acima me permite pensar a prática de ocupar geograficamente 

espaços tradicionalmente vinculados a outros grupos sociais, a prática de professores e 

alunos que, a despeito das dificuldades com transportes, fazem das suas aulas, visitas à 

museus, reservas florestais, centro culturais entre outros. No caso da imagem, trata-se 

uma visita à Bienal do Livro, no Rio de Janeiro.  

Levar os alunos para aprenderem num espaço diverso ao seu cotidiano cultural 

desperta em muitos alunos um estranhamento, uma sensação de não-pertencimento 

àquela cultura, àquele espaço. Passos tímidos, olhos ansiosos por ver. Um pouco 

desconfiados. E os braços escondendo as mãos. Talvez pelo conforto de saber que 

embaixo dos braços, as mãos não precisam se expressar tanto. Ou talvez, e é nesta 

resposta que aposto, os braços não escondem as mãos, mas a faixa laranja do uniforme, 

tão rejeitado pelos alunos, que passaram a ser chamados de laranjinhas e lixeirinhos. 

Talvez por isso, a mesma camisa também esteja escondida dentro dos casacos de 

algumas meninas.  

Desta forma, não seriam reconhecidas por sua escola e estariam misturadas aos 

demais frequentadores do local. Estas são táticas de caminhar pela cidade, caminhar por 

espaços culturalmente relacionados à outros grupos sociais, outras escolas. Regulações 

cotidianas, como propôs Certau, práticas microbianas singulares e plurais. 

 

Existe uma retórica da caminhada. A arte de ‘moldar’ frases 
tem como equivalente uma arte de moldar percursos. Tal 
como a linguagem ordinária, esta arte implica e combina 
estilos e usos. (CERTEAU, 1994. P.179) 

 

Certeau afirma que caminhar é ter falta de lugar. É o processo indefinido de 

estar ausente e à procura de um próprio (CERTEAU, 1994. p.183). Defende que há 

diferentes estilos de caminhar, pelos quais, os caminhantes, certas vezes, desobedecem 
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interditos, se conferem outros interditos, escolhem suas trajetórias, tecendo os seus 

pensamentos a partir das lembranças relacionadas aos lugares passados. Outras vezes, 

os lugares são vistos apenas como números que compõem ruas do traçado urbano. 

Os passos da última imagem deste texto apresentam também a sua 

especificidade. Eles não procuram o seu lugar próprio. Eles marcam, com suas 

trajetórias, um outro próprio. Ocupam um espaço que, economicamente e culturalmente, 

é identificado a outros grupos sociais. E para tal, usam de suas táticas para se 

apropriarem do espaço e se mesclarem na multidão. 

 

 

5. Podem voar 

 

Expressando as táticas, os hábitus e as formas de auto-representação, as imagens 

de escolas se configuram num importante espaço de compreensão do cotidiano escolar, 

porque, evidenciam formas de experimentação do mundo, de constituição e 

representação de si. Tanto capturam o tempo ao retratar uma lágrima como expressam a 

dinâmica de diferentes tempos ao retratar os pés de um camponês. Tanto mostram o 

dentro como o fora da escola. Tudo ao mesmo tempo, para mostrar que se trata de um 

mesmo espaçotempo2. 

Como na poesia de Drummond, este estudo das imagens de escolas não 

‘pretende’ pôr molduras nas fotos, compreendendo-as uma totalidade fechada. Afinal, 

os personagens saberiam, se preciso, voar. 

Como outra possibilidade, sugiro compreender as imagens de escolas como 

parceiras no exercício de pensar o cotidiano escolar para além das oposições, 

encontrando os diferentes vetores que compõem a complexidade do espaçotempo que 

chamamos de escola. 
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