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Os prazeres da ignorância são tão grandes, a seu modo, quanto 

os prazeres do conhecimento. Pois embora a luz seja boa, embora 

seja satisfatório ao indivíduo que ele tenha condições de colocar 

as coisas que o rodeiam nas categorias de um sistema ordenado e 

compreensível, também é bom que o indivíduo se veja por vezes 

no escuro, é agradável de vez em quando que ele tenha de 

especular, com vaga perplexidade sobre um mundo que a 

ignorância reduziu a uma quantidade de acontecimentos 

mutuamente irrelevantes pontilhados, como tantas ilhas 

inexploradas e fantásticas, na superfície de um vasto oceano de 

incompreensão. Para mim, um dos maiores encantos das viagens 

consiste no fato de elas oferecerem oportunidades únicas para 

que nos entreguemos ao luxo da ignorância. 

(Aldoux Huxley, Música na Noite & Outros Ensaios) 
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RESUMO 

 

Este trabalho parte da Escola Municipal Rubens Machado, localizada num bairro 

periférico de Volta Redonda, o Verde Vale, no sul do Estado do Rio de Janeiro. Tem-se 

como objetivo principal trazer aos radares do campo científico a realidade urbana de 

bairros periféricos como este, tomando como ponto de partida a presença da escola. Por 

meio das histórias da ocupação do bairro e da construção da escola, estabelecem-se 

diversas conexões entre escola e bairro, as quais são explicitadas no primeiro capítulo. Os 

segundo e terceiro capítulos referem-se à Antropologia Visual, estabelecendo-se 

encontros entre a escola, o bairro e a fotografia, realizando-se uma fotoetnografia do 

bairro. O quarto capítulo conta com algumas possibilidades didático-pedagógicas de uso 

da produção material/visual deste trabalho. 

 

Palavras-chave: Escola. Bairro. Espaço Urbano. Fotoetnografia. Verde Vale. Volta 

Redonda-RJ. 
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ABSTRACT 

 

This work starts from the Rubens Machado Municipal School, located in a suburb of 

Volta Redonda, Verde Vale, in the south of the State of Rio de Janeiro. Its main objective 

is to bring the urban reality of peripheral neighbourhoods like this to the radars of the 

scientific field, taking the school's presence in the neighbourhood as a starting point. 

Through the stories of the occupation of the neighbourhood and the construction of the 

school, several connections between school and neighbourhood are established, which 

are explained in the first chapter. The second and third chapters refer to Visual 

Anthropology, establishing meetings between the school, the neighbourhood and 

photography, taking a photoetnography of the neighborhood. The fourth chapter has some 

didactic-pedagogical possibilities for using the material/visual production of this work. 

 

KEY-WORDS: School. Neighbourhood. Urban Space. Photoethnography. Verde Vale. 

Volta Redonda-RJ. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Se eu fosse japonês, acho que eu não gostaria da maior parte das 

coisas que os não japoneses escrevem sobre o Japão. 

(Pierre Bourdieu, Razões Práticas) 

  

 Diversos são os trabalhos sobre favelas no Brasil, sejam estes partindo de aspectos 

da vida cotidiana nestas organizações urbanas e sociais, como violência policial, 

desigualdades ou por uma série de conflitos sociais e manifestações culturais que ocorrem 

no interior desses espaços nas metrópoles brasileiras, nas quais a população é expressiva. 

Entretanto, poucos ou até mesmo inexistentes são as produções sobre favelas nas cidades 

médias1, como é o caso de Volta Redonda, no sul do Estado do Rio de Janeiro; e parece-

me que a maior parte destes trabalhos quando se fazem presentes estão mais diretamente 

associados às áreas da geografia, demografia, urbanismo etc.  

 Segundo o Observatório das Favelas do Rio de Janeiro (2009), a favela pode ser 

entendida como: um território que carece de políticas e ações do Estado e que estes são 

historicamente recorrentes; território precário em relação aos investimentos do mercado 

formal (imobiliário, financeiro e serviços); território em que as construções não seguem 

os padrões normativos de exigência do Estado – as autoconstruções etc. Estas formas 

habitacionais e organizacionais no/do espaço urbano, mesmo que existam em maiores 

escalas nas metrópoles brasileiras, também podem ser encontradas em outras cidades 

menores – em extensão territorial e população. Esta definição de favela é um parâmetro 

importante para compreender a favela em seus diversos aspectos sociais, econômicos, 

históricos, geográficos, urbanísticos etc. 

 Este trabalho inicia-se a partir da Escola Municipal Rubens Machado, um Centro 

Integrado de Educação Pública (CIEP) municipalizado, localizado num bairro 

comumente conhecido como favela (para os moradores é bairro, para os não-moradores 

é favela) em Volta Redonda, o Verde Vale. Na tentativa de chegar às múltiplas histórias 

sobre a escola – sejam as histórias descritas em documentos ou as narrativas dos agentes 

que a ergueram e dos agentes que hoje a sustentam – surgiram diversas questões que os 

 
1 Segundo Marcos Esdras Leite (2010) as cidades médias podem ser entendidas tanto pelo aspecto 
demográfico quanto pelo aspecto da sua funcionalidade em relação a região que estão localizadas. No caso 
de Volta Redonda, esta cabe nos dois aspectos. 
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trabalhos de campo me explicitaram. A começar pela relação da escola com o bairro, tanto 

em aspectos históricos de Volta Redonda, do seu projeto urbano à sua expansão 

“desordenada”, quanto em aspectos físicos e sociais, sendo a escola um dos principais 

marcos deste espaço urbano e um dos principais espaços em que ocorrem diversas 

socializações, sobretudo de crianças e adolescentes que lá estudam. 

 Por mais que a realidade atual do bairro seja fruto de uma série de 

(des)continuidades dos processos urbanos que começaram com o planejamento da cidade 

no início da década de 1940, quando “nasce” Volta Redonda – promessa do 

desenvolvimento industrial brasileiro –, não revisito a literatura2 e os documentos oficiais 

que foram produzidos sobre a construção da cidade até os dias atuais. Entretanto, aqui, 

para ser entendido o bairro, deve-se considerar que o planejamento urbano de Volta 

Redonda foi criado para a construção de uma cidade industrial, contou com uma intensa 

migração de trabalhadores para a construção da Usina Presidente Vargas vindos de 

diversas zonas rurais do país, com a criação de diversos bairros hierarquizados e vias 

públicas etc. Como promessa de desenvolvimento, também atraiu muitas pessoas em 

busca de melhores condições de vida, o que fugiu do projeto original e deu início às áreas 

“desordenadas” da cidade.    

 A disposição geográfica da cidade em si foi favorável às fragmentações do espaço 

urbano e à criação das subáreas. Isto porque, o Rio Paraíba do Sul – cujo sua curva dá o 

nome à Volta Redonda – é um dos maiores marcos divisórios do espaço urbano. À sua 

margem direita encontra-se a parte social, econômica, cultural mais favorecida, a qual 

compôs o planejamento pioneiro. À sua margem esquerda encontra-se a parte menos 

favorecida, onde se localiza a E.M. Rubens Machado no Verde Vale.  

 A partir disto, o objetivo do trabalho é trazer aos radares do campo científico as 

narrativas de pessoas que constroem estes lugares: escola e bairro. Privilegio as narrativas 

do Sr. Zacarias, o qual foi um dos primeiros moradores do bairro e participou ativamente 

da construção da escola e do seu funcionamento nos anos posteriores, de maneira em que 

ele pode ser considerado um corpo que materializa estas histórias. Sr. Zacarias é para este 

trabalho como Seu Neco é para Profetamento dos Bichos: visões e reminiscências de 

viagens em busca do sertão de Goiás de Felipe Berocan Veiga (2006, p. 134): uma 

 
2 Ver: Assis (2013); Bedê (2004); Fontes & Lamarão (2006); Lask (1991), Lopes (2004), Mascarenhas & 
Oliveira (2006), Moreira (2005), Morel (1989), Silva (2010) e outros. 
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personagem principal de tantas histórias “ameaçada de cair no sem-fim das lembranças 

longínquas, começo do esquecimento”. Suas narrativas aqui registradas – enquanto 

agente e testemunha – cumprem a função de não permitir que caiam no esquecimento.  

 É necessário afirmar que minha relação com o bairro se iniciou em meados do ano 

1997, quando meus pais para lá se mudaram. Minha relação com a escola existe no mesmo 

tempo mas, em momentos distintos, ela era a mim uma grande construção no meio do 

bairro; de 2008 a 2011 se tornou a escola em que cursei o segundo ciclo do ensino 

fundamental e posteriormente a escola que sempre retornei para rever os professores e 

diretores, com os quais possuo afetos tecidos ao longo desses anos. Dois lugares que são 

a mim familiares. 

 DaMatta (1978) escreveu sobre a necessidade de transformar o familiar em 

exótico, como parece ser o movimento que devo realizar; um movimento incansável, a 

fim de (re)conhecer o bairro em dimensões críticas. Isso também altera a minha posição 

de etnógrafo, me abstenho da observação participante e vou em direção à participação 

observante: não um observador que eventualmente participa, mas um participante que 

eventualmente observa.  

 Isto posto, o primeiro capítulo trata da relação escola e bairro a partir das suas 

histórias, das narrativas do Sr. Zacarias e de documentos que pertencem à escola às 

configurações atuais. O segundo capítulo é o início do encontro entre estas histórias e a 

antropologia visual. O terceiro, é o momento em que retrato por meio da fotografia 

enquanto método etnográfico o percurso em que o Sr. Zacarias me guiou, “apresentando” 

o bairro, saindo da escola e retornando a ela. No quarto estão algumas propostas 

pedagógicas que surgem das produções materiais deste trabalho. Por fim, trago como 

considerações finais reflexões sobre os múltiplos afetos que estiveram à tona durante o 

período em que produzi este trabalho. 

 Apesar da pandemia que nos assolou em 2020, foi possível realizar os trabalhos 

de campo graças à proximidade física que eu possuía com o bairro e com a escola e às 

relações já estabelecidas anteriormente A escola funcionava em plantões de três dias da 

semana, nos quais eu tinha os encontros com a direção, funcionários e o Sr. Zacarias, de 

acordo com as normas sanitárias básicas necessárias. Entretanto, a condição sanitária que 

vivemos foi também uma condicionante para esta produção científica. 
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1. O BAIRRO DA ESCOLA OU A ESCOLA DO BAIRRO? 

 

O Verde Vale é um bairro pertencente a um complexo de bairros do município de 

Volta Redonda. É comumente conhecido pelo município como favela. É localizado numa 

área de posse de terras que antes pertenciam à Usina Presidente Vargas (atual Companhia 

Siderúrgica Nacional)3, com a presença intensa do tráfico de drogas, sob a política da 

facção criminosa T.C.P. (Terceiro Comando Puro), com uma organização estrutural do 

espaço urbano típico de favelas, tal como construções desordenadas, vielas, escadarias 

etc. Mesmo que não exista um determinado “padrão” de ordenamento para estas formas 

habitacionais, elas possuem um ordenamento próprio. Caso eu seguisse pela lógica dos 

trabalhos que Velho e Machado (1977) criticam sobre as favelas, tomando-as como 

espaço homogêneo e indiferenciado, eu perderia uma série infinita de particularidades 

que são próprias ao Verde Vale.  

Entretanto, é delicado para este trabalho usar a expressão “favela” para tratar deste 

bairro específico. Isto porque, em quase toda a minha existência, vi e ouvi discursos de 

diferenciações do bairro como favela, porque caso o tratassem como tal, remeteriam aos 

imaginários sociais da pobreza, da falta de estrutura básica de saneamento e distribuição 

de energia (considerando também as ilegalidades da distribuição destas), das violências 

policial e do tráfico às quais os moradores são submetidos e até mesmo de uma 

“subcultura” que denomina os moradores destes espaços urbanos como “favelados”. 

Lembro-me bem da fala de uma pessoa da minha família há alguns anos: “a gente não 

mora na favela, a gente mora na comunidade”. Independente da discussão que permite ou 

não distinguir comunidade, favela e bairro, e da discussão sobre a construção do 

imaginário social “favela”, o que é mais relevante aqui é elencar as particularidades desse 

bairro-favela-comunidade em questão e sua relação com a escola. Cabe ressaltar que, 

como nas pesquisas de Freire (2008) em Acari na Zona Norte do Rio de Janeiro, as tensões 

existentes entre estes diferentes termos são resultados de “habilidosas negociações entre 

os moradores e os ‘de fora’, dependendo sempre dos elementos em jogo nas interações e 

da dinâmica das situações” (p. 111). Para fins categóricos, preferencio o termo bairro – o 

termo mais utilizado pelos moradores do Verde Vale. 

 
3 Atualmente a percepção dos moradores é de que os imóveis do bairro estão em processo de regularização. 
Visitas recorrentes de técnicos da Prefeitura aos domicílios e o início de cobrança de IPTU indicam 
mudanças recentes da administração municipal nessa direção. 
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 Minha intenção era começar pela história da escola, ressaltando o projeto de 

implementação do CIEP no bairro, o processo de construção deste e as transformações ao 

longo do tempo, bem como a importância dele para uma série de socializações que ali 

acontecem. Foi, então, nessa busca que entrei em contato com os professores e com a 

direção da escola para ir ao encontro destes dados e narrativas. Logo ao início notei que 

há uma distância mínima entre a escola e o bairro. No primeiro contato que fiz com uma 

professora, ela disse-me que tinha um ator principal que não só fazia parte desta história, 

como também a protagonizou por quase 30 anos: o Sr. Zacarias. Zacarias foi um dos 

primeiros moradores do bairro e um dos principais funcionários da construção da escola 

e, logo depois, se tornou porteiro/zelador desta, até que em 2020 foi demitido da 

Prefeitura Municipal de Volta Redonda, mas ainda se faz presente no cotidiano da 

comunidade escolar.  

Em entrevista a mim concedida, o Sr. Zacarias afirmou que chegou ao bairro – 

sendo um dos três primeiros moradores – no final da década de 1980, e relata que foi num 

período curto que diversos moradores lá se alocaram. Esses moradores, por sinal, em sua 

grande maioria, vieram de outros estados do Brasil, sobretudo do Sudeste (Minas Gerais 

e Espírito Santo), em busca de melhores condições de vida. Uma parte expressiva deixou 

a vida em zonas rurais para se instalarem em Volta Redonda, a qual era uma cidade 

emergente, configurando um expressivo êxodo rural.  

Segundo dados de documentos da escola que narram a história de Volta Redonda4, 

no ano de 1954, quando foi elevada à categoria de município, emancipando-se de Barra 

Mansa, a população da cidade era de 51.430 habitantes e na metade da década de 1970 a 

população já ultrapassava os 145.000 habitantes5. Com a população do bairro crescente 

por conta da expansão da cidade, o Sr. Zacarias afirmou que o que podia ser visto eram 

morros com diversos barracos que constituíram as moradias destas pessoas, ruas ainda 

não asfaltadas, animais vagando pelas ruas e a predominância da violência. O que era 

 
4 Volta Redonda Ontem e Hoje: 45 Anos de Luta, 1997. Trata-se de um documento datilografado sem 
indicação de autor encontrado nos arquivos da E.M. Rubens Machado durante a pesquisa. 
5 Os números aqui cumprem o papel de expressar uma das consequências do crescimento populacional 
deste espaço como parte do fenômeno urbano, tal como ressalta Park (1967): a industrialização produz o 
crescimento exponencial das cidades produzindo expansão urbana, ampliação das comunicações, 
transportes e serviços e motivando a migração em massa, atraindo populações que passam a aderir o 
urbanismo como modo de vida, Wirth (1967). 
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notado por todos os cantos do bairro era a falta de estrutura urbana básica: saneamento, 

educação, segurança, saúde etc. 

Já no início da década de 1990, foi construída uma escola no bairro, a Escola 

Municipal Othon Reis Fernandes, que atendia a população ofertando os dois ciclos do 

atual ensino fundamental. Com uma série de transformações ao longo dos anos, contando 

com a superlotação da E.M. Othon Reis Fernandes, foi construído e inaugurado o CIEP 

(sob gestão do Estado do Rio de Janeiro) em 1993, que previa incialmente o primeiro 

ciclo do ensino fundamental integral. Devido à uma grande evasão dos alunos do CIEP 

foi assinada o decreto Lei 7.680 de 10 de abril de 1993, pelo então prefeito da cidade, 

Antônio Francisco Neto, o qual previa a municipalização do CIEP, sendo denominada 

Escola Municipal Rubens Machado. A escola passou a ofertar exclusivamente o segundo 

ciclo do ensino fundamental (deixando de ser integral) e coube à E.M. Othon Reis 

Fernandes ofertar o primeiro ciclo6. 

Importante ressaltar também que em 1993 foi criado o Fundo Comunitário de 

Volta Redonda (FURBAN) que tinha/tem o objetivo de elaborar políticas de melhoria das 

condições de vida nas comunidades volta-redondenses, por meio da Companhia de 

Habitação (COHAB). Segundo o Sr. Zacarias, a partir de 1993 foram feitas diversas 

melhorias no bairro como asfaltamento das ruas, criação de espaços de lazer (praças, 

campo de futebol, quadra poliesportiva), construção da atual Unidade Básica de Saúde da 

Família (UBSF), bem como a construção da E.M. Rubens Machado. O Sr. Zacarias, 

inclusive, era funcionário da COHAB e presidiu a primeira associação de bairros, 

responsável pela intensa cobrança dos órgãos públicos pelas melhorias e pela 

“fiscalização” das obras. Ainda hoje ele é conhecido pelo bairro como um agente que 

busca a solução de diversos problemas corriqueiros, ao qual diversos moradores recorrem 

quando encontram algum problema quanto à distribuição de água e energia, às tubulações 

de esgoto etc.; uma personalidade pública vocacional, como afirmam Vogel, Mello e 

Mollica (2017, p. 110) o qual media as relações entre as esferas públicas administrativas 

e os moradores do bairro, bem como os agentes pertencentes à toda comunidade escolar. 

Quando fui à sua casa para realizar o primeiro contato, vi que havia uma tubulação de 

esgoto danificada à sua porta, fazendo com que o esgoto ocupasse parte da rua e da 

 
6 Informações obtidas pelo Projeto Político Pedagógico da E.M. Rubens Machado, elaborado após o ano de 
2001. 
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calçada. Momentos depois, ele me informou que já havia comunicado a empresa 

responsável pelo saneamento e esperava pela solução do problema. Durante a entrevista, 

que realizamos nas dependências da escola, fomos interrompidos por uma funcionária 

porque algum morador telefonou à procura do Sr. Zacarias para que ele pudesse resolver 

um problema similar. Adiante na entrevista, ele elencou uma série de equipamentos 

urbanos instalados no bairro que garantem a melhor qualidade de vida dos moradores, 

tais como: a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), o Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS), as duas escolas municipais, o Centro Municipal de Educação 

Infantil Mário de Jesus Palheta Nunes, o campo de futebol, a quadra poliesportiva, a praça 

com equipamentos para exercícios físicos, o comércio local (que garante suprimentos 

básicos para o cotidiano das famílias). Alguns desses equipamentos ele relatou que não 

têm funcionado bem, mas existem. Ele também destacou a existência de diversas igrejas 

evangélicas e uma igreja católica. Já ao final da entrevista, ele disse-me “a gente tem que 

estudar o ruim e o bom”. 

Não é mera coincidência que a escola tenha sido construída pela mesma via das 

políticas de melhorias urbanas; ela foi um dos produtos dessas políticas ainda nos anos 

iniciais da ocupação do bairro. E além da sua importância para as melhorias das condições 

de vida da população, posso afirmar que esta possui uma grande relevância no cenário 

urbano, a qual é, de uma certa forma, monumental. Isto deve-se ao fato de o bairro não 

possuir grande extensão territorial7, e o CIEP – que também possui características 

distintas do que é comum à arquitetura dos CIEPs, como a localização da quadra 

poliesportiva no último andar do prédio, a ausência de piscina e uma relativa diminuição 

do pátio e do estacionamento – se destaca por ser a maior construção do bairro, e 

inclusive, é um dos principais pontos de referência de todo Complexo do Vila Brasília, 

tais como o Cemitério Municipal Bom Jardim e outras instituições escolares públicas. 

Da relação entre o bairro e a escola, há um relato no Projeto Político Pedagógico 

da instituição que é importante trazer à discussão: 

No final do ano de 2001, um acidente lamentável ocorreu no pátio da 
escola. Adolescentes que moravam em um bairro vizinho à comunidade 
em que se encontra a Escola Municipal Rubens Machado, juntamente 
com ex-alunos da escola, entraram na Unidade Escolar durante o horário 
do recreio, e permaneceram no pátio da escola mesmo depois que a 
Equipe Diretiva solicitou que se retirassem. 

 
7 Não foram encontrados dados referentes à extensão territorial do Verde Vale.  
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Durante o contato com o aluno, a responsável pela escola (diretora), teve 
a impressão de que o aluno estava armado (uso o termo impressão, porque 
ninguém viu a arma com o aluno) e, após ter sido solicitado que o 
adolescente se retirasse da escola, telefonou para a ronda policial, pois o 
aluno não se retirou e desrespeitou a Diretora. 
Infelizmente, no momento da chegada do policial à escola, o mesmo 
disparou alguns tiros em direção aos jovens, obrigando-os a parar de 
correr, e após a rendição os mesmos foram levados à delegacia de polícia 
local. (p. 2) 

 

Este evento foi um dos principais que deram início a formulação desse atual 

Projeto Político Pedagógico. Inclusive, a diretora da instituição àquela época, esteve com 

sua vida sob ameaça caso retornasse à comunidade e, pouco tempo depois, se aposentou. 

Segundo este projeto, não só este caso culminou na reformulação das práticas 

pedagógicas, mas também outras caracterizações do bairro e da escola, como: o alto 

índice de evasão escolar persistente, tráfico e consumo de drogas, prostituição infantil etc. 

Segundo alguns professores da instituição, eventos como estes impulsionaram a discussão 

sobre os parâmetros pedagógicos e disciplinares, entretanto, tornaram a escola um espaço 

de trabalho indesejado por diversos outros professores e funcionários da rede municipal.  

 Como também afirmado no Projeto Político Pedagógico, a construção da E.M. 

Rubens Machado foi, a priori, pensada para atender a população dos bairros ao redor, 

sobretudo do Verde Vale. A quase totalidade (ou a totalidade) dos alunos residentes destes 

bairros expressam o alcance desta finalidade. Por meio deste dado, posso concluir 

também que quase não há (ou não há) uma grande mobilidade urbana que deva ser 

desempenhada pelos alunos para irem à escola. Diante disto, entende-se que escola e 

bairro são os lugares antropológicos, ao qual se refere Augé (1994), no sentido de ser 

identitário, relacional e histórico e são os lugares em que estes alunos habitam, vivem e 

estabelecem a maior parte dos seus vínculos sociais. Neste espaço social8, as diferentes 

redes de socialização que são estabelecidas não criam uma homogeneidade cultural na 

escola ou no bairro, mas podem funcionar em momentos como condicionantes e em 

outros como condicionados destas redes de socialização, em termos do sociólogo Pierre 

Bourdieu (2003). 

 
8 Tomo espaço social como espaço construído e em que os agentes estão distribuídos em diferentes 
posições, apropriando-me da teoria de Pierre Bourdieu (1994). Não insiro as discussões sobre as funções 
que cada agente ocupa no espaço e sobre os dois princípios de distinção (econômico e cultural) por não 
considerar relevantes para este trabalho. 
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 Em diversos momentos pôde e pode ser observada a pessoalidade e a coletividade 

neste bairro, como no próprio exemplo referente às denúncias de problemas de ordem 

estrutural urbana que presenciei junto ao Sr. Zacarias ou até mesmo em outros núcleos de 

socialização, como a igreja, a escola, a família. O bairro é o lugar que os moradores além 

de viver, estudam, por vezes trabalham, professam sua fé, estabelecem relações 

comerciais etc.  Embora Simmel (1967) ressalte a existente impessoalidade e 

individualidade da vida em grandes conglomerados urbanos, é possível encontrar formas 

de pessoalidade e coletividade em bairros, áreas periféricas e favelas na região 

metropolitana e também em cidades de médio e de menor porte. Velho e Machado 

criticam as ideias presentes nas teorias urbanas clássicas quando estas se apresentam a 

fundo como uma espécie de evolução do meio rural ao meio urbano, ressaltando que 

podem coexistir diversas visões de mundo, estilos de vida e práticas sociais (1977, p. 75). 

A tentativa de reduzir um ou outro aqui não é de nenhuma relevância, tampouco examinar 

mais microscopicamente as persistências de “lógicas rurais” em espaços urbanos, mas 

sim afirmar que há diversos núcleos e formas distintas de socialização que transformam 

este espaço urbano no lugar antropológico ao qual me referi anteriormente.  

Todos estes dados obtidos através das entrevistas e das conversas informais nos 

trabalhos de campo, das observações, das minhas memórias enquanto aluno da escola e 

residente do bairro, e dados obtidos também por meio dos documentos, levam a conclusão 

da principal tese deste capítulo: a interdependência entre o bairro e a escola faz com que 

o bairro seja, em maior escala, condicionante de diversas socializações que se 

estabelecem na escola. E, por sua vez, a escola ocupa uma centralidade no bairro, fazendo 

com que seja além de um dos principais núcleos de socialização dos alunos que a 

frequentam, o maior marco arquitetônico do próprio espaço. Além do mais, as histórias 

do surgimento e da criação do bairro e da escola explicitam o quanto estão interligados, 

o que impossibilita a separação destes. 
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2. ENCONTROS ENTRE A ESCOLA, O BAIRRO E A ANTROPOLOGIA 

VISUAL 

 

A início, devo dizer que a intenção deste capítulo não é reviver a história da 

fotografia, da antropologia e o surgimento da antropologia visual/da imagem. Que a 

fotografia constitui uma cara possibilidade ao fazer etnográfico já é sabido pelas ciências 

sociais. Diversos são os trabalhos etnográficos e fotográficos que têm um lugar de 

prestígio na antropologia, desde seus primórdios como os de Bronislaw Malinowski, 

Gregory Bateson e Margaret Mead e outros até os trabalhos mais contemporâneos. 

Das potências e possibilidades do uso da fotografia nas ciências sociais, Milton 

Guran (2011) afirma que  

Quando produzida [a fotografia] por antropólogos no âmbito de 
uma pesquisa, [...] o olhar do autor já está instrumentalizado pela 
disciplina, tendo sido treinado para localizar e destacar aspectos do 
mundo visível que ensejam ou atestam questões de relevância 
metodológica (p. 80).  
 

A partir disso, o autor também traz duas possibilidades para o trabalho da antropologia 

visual/da imagem: a fotografia pode ser o ponto de partida para as reflexões que se 

pretende introduzir, ou pode ser resultado das reflexões já realizadas. Samain (1995), 

parece-me que segue por um caminho distinto, questionando-se se não seria mais urgente 

a necessidade de uma antropologia da visualidade humana. É fundamental, portanto, 

questionar: o caminho a ser trilhado é por uma antropologia da imagem, ou uma 

antropologia em imagens? (RODOLPHO et al, 1995).  

 Achutti (1997), por sua vez, pensa na possibilidade do fazer etnográfico através 

da fotografia, o que ele denomina como fotoetnografia:  

Proponho que se busque a importância da linguagem fotográfica no 
espectro do trabalho antropológico, no que essa linguagem tem a 
somar, a narrar [...]. A construção de narrativas através da imagem 
fotográfica, vem, ao ser articulada com o texto verbal e a 
legitimidade que este alcançou, contribuir no sentido de enriquecer 
e agregar [...] complexidade aos esforços de interpretação de 
universos sociais cada vez mais densos e complexos, onde imagens 
por sua vez tornam-se cada vez mais um elemento da própria 
sociabilidade. (p. 38-39) 
 

A fotoetnografia vem a ser, então, um método de construção do fazer etnográfico através 

da fotografia; e, como a fotografia por si mesma traz a possibilidade de inúmeras 
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interpretações, quando aliada a um texto verbal alinha-se com o trabalho antropológico, 

que não tem o intento do universo artístico em suas múltiplas funções e finalidades, mas 

o de “registrar, retratar, relatar a cultura [...]” (ACHUTTI, 1997, p. 38).  

  A fotoetnografia constitui o ponto principal deste trabalho. Até o momento, 

acredito que há muitos dados referentes às “realidades” da escola e do bairro, mas por 

meio da fotografia, estas “realidades” podem ser visualmente compreendidas. A 

fotografia e o texto escrito aqui poderiam funcionar de maneira isolada, mas a conjunção 

das duas formas nos leva além. Eu poderia realizar tanto uma antropologia das imagens, 

quanto uma antropologia em imagens. Opto pela segunda. 

... 

Foi numa manhã de outubro de 2020, por volta das 8:00, que realizei as 

fotografias. Como dito anteriormente, o Sr. Zacarias por ser dos principais protagonistas 

destas histórias, possui também uma quantidade imensurável de histórias a serem 

contadas. Do início da decisão de se mudar ao bairro a como o bairro hoje se encontra, 

passaram-se mais de 30 anos. Solicitei a ele que me guiasse pelo bairro, mostrando-me 

os equipamentos urbanos que estão presentes, a fim de construir uma narrativa visual sob 

uma dupla ótica: a dele e a minha. Estas óticas estão perpassadas por infindáveis 

processos subjetivos e, então, são materializadas na visualidade fotográfica. 

 Mesmo que eu já conhecesse o bairro, não queria percorrer exatamente pelos 

caminhos que eu acreditava serem necessários para a pesquisa, e mesmo que ele estivesse 

me guiando para que eu pudesse retratar o que ele me disse ser essencial, eu não poderia 

deixar de narrar o percurso. O percurso é o ponto de partida e o resultado. 

 Ademais, não menos relevante, todas as fotografias foram realizadas durante a 

manhã e não havia muitas pessoas pelas ruas. Das que estavam, não pude realizar 

fotografias que fossem muito próximas, pois a câmera causou certos impactos negativos 

como o desconforto pelos olhares dos moradores, a interrupção de trajetos de pessoas 

para que eu pudesse fotografar sem que elas estivessem nas fotografias e até um morador 

que se aproximou a mim acreditando que eu estivesse trabalhando em alguma plataforma 

eleitoral e estivesse disposto a retratar os problemas estruturais do bairro. Aliado a estes 

impactos também estava o medo que eu sentia de causar alguma ofensa, visto que 

passamos por pontos que em horários distintos são funcionais ao tráfico. 
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3. UM PERCURSO FOTOETNOGRÁFICO PELO VERDE VALE 

 

 

 
Foto 1: O CIEP visto do pátio. Thaiwan Leite, 2020. 

 

 

 

 
Foto 2: A fachada da E.M Othon Reis Fernandes. Thaiwan Leite, 2020. 
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Foto 3: O estático e o movimento na Rua Chico Mendes. Thaiwan Leite, 2020. 

 

 

 

    
Fotos 4 e 5: O estático e o movimento na Rua Chico Mendes. Thaiwan Leite, 

2020. 
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Foto 6: Nos balanços da praça. Thaiwan Leite, 2020. 

 

 

 

 

 
Foto 7: Nos balanços da praça. Thaiwan Leite, 2020. 
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Foto 8: Sr. Zacarias frente à quadra. Thaiwan Leite, 2020. 

 

 

 

 

 
Foto 9: A placa do morador revoltado frente à quadra 
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Foto 10: Sr. Zacarias frente à casa à venda. Thaiwan Leite, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 11: A Rua Chico Mendes após a quadra. Thaiwan Leite, 2020. 
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Foto 12: A fachada da Assembleia de Deus. Thaiwan Leite, 2020. 

 

 

 

 

 
Foto 13: A lixeira do Zebú. Thaiwan Leite, 2020. 
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Foto 14: O campo de futebol. Thaiwan Leite, 2020. 

 

 

 

 

 
Foto 15: A praça e ponto de ônibus do campo. Thaiwan Leite, 2020. 
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Foto 16: Sr. Zacarias na Rua Paraíso das Graças. Thaiwan Leite, 2020. 
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Foto 17: O Centro Integrado do Verde Vale. Thaiwan Leite, 2020. 

 

 
Foto 18: O Centro Municipal de Educação Infantil Mário de Jesus Padilha. Thaiwan 

Leite, 2020. 
 

 
Foto 19: A Unidade Básica de Saúde da Família. Thaiwan Leite, 2020. 
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Foto 20: O Esgoto a céu aberto na Rua Sete. Thaiwan Leite, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 21: O muro da esquina entre a Rua Sete e a Rua Chico Mendes. Thaiwan Leite, 

2020. 
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Foto 22: Mural “Feminicídio Basta”. Thaiwan Leite, 2020. 
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Foto 23: A escadaria estreita, um pneu de bicicleta, o esgoto etc. Thaiwan Leite, 2020. 
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Foto 24: Sr. Zacarias na Rua Sete. Thaiwan Leite, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 25: O ponto de ônibus à frente do Centro de Referência de Assistência Social. 

Thaiwan Leite, 2020. 
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Foto 26: O que sobrou de um carro à altura das janelas das salas de aula do CIEP. 

Thaiwan Leite, 2020. 
 

 

 

 

 
Foto 27: Diversos entulhos. Thaiwan Leite, 2020. 
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Foto 28: A entrada principal do CIEP - o fim do percurso. Thaiwan Leite, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

4. ALGUMAS PROPOSTAS PEDAGÓGICAS 

 

Apoiado na afirmação de Carlos Nelson Ferreira dos Santos na apresentação do 

livro Quando a rua vira casa (2017, p. 31) que “as cidades são de fato da conta e da 

responsabilidade de todos os que nelas habitam e que, portanto, merecem conhecê-las e 

debatê-las sempre que possível [...]” é que construo este capítulo. Neste caso, em 

específico, limito “cidade” ao bairro. 

A princípio o que integra, aqui, como proposta, compunha o corpo primeiro deste 

trabalho. A ideia era trazer os resultados das propostas que trago, postas em prática na 

escola, porém, por conta da pandemia em 2020 que culminou na suspensão das aulas 

presenciais, estive impossibilitado de realizar.  

Se, há trinta anos, os primeiros moradores chegaram ao Verde Vale, passando por 

um período transitório em suas vidas, do sair das zonas rurais ao meio urbano, seus 

descendentes já não vivem mais estes períodos transitórios. As lembranças “de como a 

vida era na roça” ficam restritas a quem viveu nas zonas rurais. O que se tem agora é uma 

vida minimamente estável e permanente: viver na “cidade”. As novas gerações que lá 

cresceram já praticamente não têm um parâmetro para comparação; nasceram, crescem, 

vivem e talvez pouco conseguem vislumbrar como tudo era antes pelos relatos dos mais 

velhos. Se o Sr. Zacarias consegue narrar o processo de transformação, ele só o consegue 

porque o lembra, testemunhou e protagonizou o processo.  

Surge, portanto, a curiosidade que me cerca: como as crianças e adolescentes 

narram o meio urbano em que vivem? Como olham para o bairro? Como olham para 

relação do bairro com a cidade? Do bairro com a escola?  Parece-me urgente não só 

solicitar que estes elaborem narrativas sobre o meio urbano, mas dar-lhes ferramentas e 

suporte para que consigam questionar-se e materializar estas narrativas; o que vai de 

encontro com o ponto de partida da pesquisa no livro Como as crianças vêem a cidade 

(VOGEL, VOGEL & LEITÃO, 1995, p. 8): “dar às pessoas condições para perceberem 

os fenômenos urbanos, através de reflexões sobre o quotidiano.” 

Posso afirmar que precisei de anos para entender uma fração da história do lugar 

que eu cresci, que só aconteceu na fase em que concebia este projeto, aliado às 

experiências que tive enquanto Residente Pedagógico, financiado pela Coordenação de 
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no CIEP 449 Gov. Leonel de 

Moura Brizola (Escola Intercultural Brasil-França), Niterói – RJ. 

Quando fui à escola como residente, sabia que chegaria à uma favela, a 

Comunidade do Preventório, numa escola com ótimo desempenho escolar e que possuía 

ensino bilíngue português-francês. Entretanto, o que eu não sabia era que encontraria uma 

escola dentro da favela em que praticamente não estudavam alunos que residem na 

própria comunidade. A quase totalidade dos alunos vinha de outros bairros de Niterói 

(muitos de bairros mais favorecidos) e de outras cidades da Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro. Foi, então, quando surgiu a primeira curiosidade para saber como os “de fora” 

narravam suas experiências dentro da favela, quando ela não era o lugar em que viviam, 

mas que cumpriam apenas uma finalidade com tempo de duração previsto para três anos 

durante o ensino médio. Numa das aulas que ministrei à uma turma do ensino médio, 

solicitei que descrevessem, do pátio, o que eles viam da favela, a fim de começar a 

entender como estes alunos enxergavam o espaço urbano.  

Foi no movimento combinado de diversas experiências, como as do Programa 

Institucional de Residência Pedagógica, do Laboratório Políticas Públicas, Governação e 

Desenvolvimento Regional (LADER/CNPq), coordenado pela Profa. Dra. Maria Alice 

Costa, o qual compus em 2019, do Programa de Mobilidade Internacional que realizei na 

Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior em Portugal, onde estudei 

fotografia, estética e antropologia que notei a potência de se trabalhar com a fotografia na 

educação básica. Trazer a potência da fotografia como recurso didático é necessário. 

Dado o percurso fotoetnográfico que realizei com o Sr. Zacarias, a ideia de 

percorrer o bairro saindo da escola e retornando a ela é importante neste momento. Todos 

os dias, os alunos da E.M. Rubens Machado percorrem o bairro e talvez poucas são as 

vezes que o percebem porque o bairro é um espaço urbano e social para eles naturalizado. 

Quando decidimos sair numa jornada antropológica, os olhares são outros, as percepções 

trazem aos conhecimentos uma realidade instrumentalizada pela antropologia. Entretanto, 

não quero ser arrogante ao ponto de pensar que uma criança deveria realizar um trabalho 

tal qual um antropólogo. A necessidade de desnaturalizar o ambiente cria os maiores 

desafios: levar aos alunos didáticas compatíveis com seus desenvolvimentos cognitivos, 

materiais acessíveis, e suporte para a realização destas atividades. Ademais, o material 
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visual produzido por mim, deve ser retornado à escola, na expectativa de completar o 

percurso. 

Para isto, trago duas considerações. Em primeiro lugar, quero trazer à discussão 

da necessidade da introdução de uma imaginação sociológica segundo Mills (1969), que 

pode ser definida como: “[...] uma qualidade de espírito que lhes ajude a usar a 

informação e a desenvolver a razão, a fim de perceber, com lucidez, o que está ocorrendo 

no mundo e o que pode estar acontecendo dentro deles mesmos.” (p. 11); “A imaginação 

sociológica capacita seu possuidor a compreender o cenário histórico mais amplo, em 

termos de seu significado para vida íntima e para carreira exterior de numeroso 

indivíduos.” (p. 11). Portanto, a imaginação sociológica consiste numa possibilidade de 

se reconhecer no mundo social, histórico, geográfico, e que lhes proporciona uma 

possibilidade de desenvolvimento da razão, do pensamento e do (auto)conhecimento. 

Em segundo lugar, afirmo que um trabalho como este, que parte do 

reconhecimento do espaço urbano, é possibilitado por diversas áreas do conhecimento, 

tais como a história, a sociologia, a antropologia, a geografia, as artes etc. A possibilidade 

de se realizar um trabalho inter/trans/multidisciplinar enriquece a proposta. 

Apresento, portanto, duas propostas pedagógicas: a exposição fotográfica e um 

exercício de fotografia participativa. 

 

Exposição fotográfica 

 

 Guran (1995, p. 17) afirma que as fotografias em preto-e-branco são uma 

representação essencial da realidade; um código diferenciado da forma natural de ver esta 

realidade. Desta forma, não foi por uma escolha arbitrária que decidi realizar as 

fotografias em preto-e-branco. Quem pode ver o bairro o vê, na maior parte das vezes, 

em cores As cores acinzentadas do asfalto, o marrom avermelhado da terra, o verde dos 

morros nos horizontes, o alaranjado dos tijolos das casas, o azul do telhado dos pontos de 

ônibus, as marcas das tintas que delimitam o tráfego no asfalto. As casas verdes, amarelas, 

laranjas. As casas só com as cores do cimento porque por diversas razões os proprietários 

não as pintaram. Por que narrar o bairro da forma que já é vista e não experimentar uma 

nova forma visual objetivada no filtro que as câmeras fotográficas possuem como 

recurso? 
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 Num determinado semestre enquanto realizava a Residência Pedagógica na 

Escola Intercultural Brasil-França, foi realizada uma exposição fotográfica nos corredores 

da escola. Era impossível passar pelos corredores e não notar as fotografias grandes, que 

retratavam cenários franceses. E era agradável ter algo que tanto é limitado aos espaços 

institucionalizados das artes – museus, galerias e centros culturais – dentro da escola. Pelo 

vislumbre à época, realizei fotos, e fiquei lendo os textos explicativos e observando as 

fotografias. Não conversei com nenhum aluno (erro grave) para saber qual era a opinião 

deles sobre aquela exposição dentro da escola, e qual era a opinião sobre as fotografias – 

também devo dizer que eu sempre me sentia intimidado; os alunos tinham idades 

próximas à minha, e eu ocupava ali um lugar transitório entre licenciando e professor, 

que era a mim muito recente. As fotografias ocuparam o espaço por pouco tempo. 

 No momento em que tive a primeira ideia de realizar um trabalho fotográfico, logo 

pensei na possibilidade de expor as fotografias pelos corredores da escola. Estas 

fotografias não podem estar expostas por muito tempo; o tempo causa costume, rotina e 

naturalização, o contrário de toda ideia que sustenta este trabalho. 

 Entretanto, o corredor é um espaço de passagem. Os alunos passam por eles 

porque precisam chegar às salas de aula, aos banheiros, ao pátio, por vezes numa caminha 

calma, por vezes numa caminha eufórica pelo intervalo ou pelo fim do dia letivo. A 

euforia da passagem aliada ao tumulto de diversas turmas serem dispensadas no mesmo 

horário, pode causar uma simples falta de percepção do espaço. 

 Desta forma, a exposição pode ser experimental. Ela pode ocorrer numa sala 

aberta, onde os alunos tenham livre acesso, com uma devida instalação feita, ou pode ser 

mesmo pelos corredores. 

 Além do mais, elas também podem ser integradas aos materiais didáticos de 

diversas disciplinas. Por exemplo, podem ser bastante úteis aos temas da geografia no 

ensino fundamental. Ou também servir para um projeto inter/trans/multidisciplinar de 

diversos professores em conjunto, com o fim de se (re)descobrir a história dos seus 

lugares. 

 

Fotografia participativa 

  

 Por fotografia participativa, entende-se que 
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[...] É um processo pelo qual as pessoas podem identificar, 
representar e melhorar a sua comunidade através de uma técnica 
fotográfica específica. É confiada câmaras nas mãos de pessoas que 
lhes permite agir como documentaristas, e potenciais catalisadores 
de ação social e de mudança, em suas próprias comunidades. O 
método usa do imediatismo da imagem visual e das histórias que à 
acompanham para fornecer e promover um meio eficaz de 
compartilhamento participativo e de conhecimentos para criar 
políticas públicas saudáveis. (MEIRINHO, 2016, p. 15 apud 
BLACKMAN, 2007) 

 

Portanto, a fotografia participativa consiste numa ação social, com engajamento de 

diversos agentes que utilizam a fotografia como uma forma de comunicação e expressão 

das suas realidades.  

 A principal base metodológica da fotografia participativa é denominada 

photovoice. O conceito de photovoice é desenvolvido a partir de diversas fontes, dentre 

elas, destaco a literatura teórica da educação para uma consciência crítica, teoria feminista 

e fotografia documental e possui três objetivos principais:  

(1) para permitir que as pessoas registrem e reflitam os pontos 
fortes e as preocupações de suas comunidades, (2) para 
promover o diálogo crítico e o conhecimento sobre questões 
importantes através de discussões em grupos grandes e 
pequenos de fotografias e (3) para alcançar os formuladores de 
políticas. (WANG & BURRIS, 1997, p. 370, tradução livre) 

 

A partir disso, entendemos que o engajamento não acontece somente pela reunião de 

agentes sociais nos registros sobre suas realidades, mas também num engajamento 

político para a formulação de políticas públicas e sociais quanto aos mais diversos 

problemas que podem os atingir. Desta forma, a imagem fotográfica traz ao conhecimento 

e ao debate as diversas realidades sociais existentes, de maneira que esta funciona como 

uma forma de representação e engajamento político.  

 Wang (2006) traz nove passos estratégicos para que seja posto em prática o 

método photovoice, são esses: 

 

(1) Selecionar e recrutar um público-alvo de líderes comunitários e formuladores 

de políticas; 

(2) Recrutar um grupo de participantes; 
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(3) Introduzir a metodologia photovoice aos participantes e facilitar discussões 

sobre câmera, poder e ética; 

(4) Obter consentimento informado; 

(5) Deliberar sobre temas iniciais para realizar as fotografias; 

(6) Distribuir câmera aos participantes e instruí-los a como usá-las; 

(7) Definir um tempo para que os participantes realizem as fotografias; 

(8) Reunir para discutir as fotografias e identificar os temas; 

(9) Planejar com os participantes um formato para compartilhar as fotografias e 

histórias com formuladores de políticas e líderes comunitários. (p. 149-152, 

tradução livre). 

 

Os passos definidos pela autora devem servir ao exercício de fotografia 

participativa como um norteamento. A partir dele, construo um roteiro a ser trabalhado 

futuramente na E.M. Rubens Machado: 

 

(1) Definir o tempo necessário para o projeto, desde o início a entrega final, entre 

3 a 6 meses; 

(2) Pré-selecionar formuladores de políticas e líderes comunitários. Estes podem 

ser desde líderes de associações comunitárias a dirigentes da Secretaria 

Municipal de Educação de Volta Redonda e da Prefeitura Municipal de Volta 

Redonda, bem como instituições afins; 

(3) Recrutar um grupo de participantes de 5 a 10 alunos, distribuídos entre as 

idades e séries do ensino fundamental interessados em participar do projeto; 

(4) Introduzir a metodologia photovoice e as discussões sobre ética, bem como 

discutir sobre suas expectativas quanto ao projeto para que possam ser 

levantadas necessidades; 

(5) Obter um formulário de consentimento dos responsáveis legais dos 

voluntários; 

(6) Deliberar sobre os temas iniciais para a realização das fotografias tendo como 

base as realidades históricas urbanas do bairro e dos seus cotidianos; 
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(7) Tomar consciência se os alunos possuem dispositivos fotográficos como 

câmeras, celulares e afins. Caso não o possuam, há a possibilidade de fazer 

uso da minha câmera de forma coordenada; 

(8) Reunir para discutir as fotografias; 

(9) Planejar formas de apresentação dos resultados. Podem ser tanto por 

exposições, à procura de editais públicos para exposição em espaços de arte, 

ou verificar a possibilidade de realizar um evento aberto para a exposição do 

projeto, do início ao resultado. 

 

Como todo trabalho de campo, este projeto pode e deve ser modificado de acordo 

com as demandas que surgirem ao longo da prática. 

Para finalizar, concluo e ressalto que a fotografia pode ser mais que um elemento 

para exposição e representação da realidade social, especialmente quando se trata de 

caminhos para que os alunos sejam autônomos e construam as narrativas das suas 

realidades, bem como serem agentes na luta por políticas que garantam seus direitos a 

partir do reconhecimento de si mesmos nos espaços em vivem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: SOBRE OS AFETOS 

 

 Do ponto de vista categórico, o Verde Vale poderia muito bem ser entendido como 

favela, dadas suas realidades estruturais. Entretanto, os cuidados que aqui tomei em não 

fazer afirmações rígidas foram necessariamente para trazer as narrativas de quem fundou 

e vive no bairro, como forma de respeito ao lugar em que diversos afetos foram e são 

estabelecidos. Eu mesmo já não vivo no bairro há alguns anos e por isso não poderia 

deixar que minhas visões construíssem este trabalho, mas também não poderia deixar que 

as narrativas que busquei as narrassem por si mesmas. Na maior parte do tempo o campo 

me conduziu. Os afetos por mim tecidos anteriores à esta pesquisa afetaram a produção 

desta, de forma que abriguei o medo e a angústia pela possibilidade de ofender as pessoas 

que construíram esta história e por não a retratar como talvez estas pessoas desejassem. 

 Desde criança também sempre notei o afeto com que os professores e funcionários 

da E.M. Rubens Machado possuem a este lugar e como narram a experiência profissional 

como esperança na educação pública. Durante a etapa da construção deste trabalho, ouvi 

que os professores que não estabelecem vínculos afetivos profundos não continuam a 

trabalhar lá por muito tempo. E muitos são os casos de professores que dedicaram boa 

parte das suas vidas à construção desta escola. 

 Já ouvi antes e durante este trabalho sobre o quanto o tráfico afeta a escola, o que 

inclusive foi exposto anteriormente. Por diversas paredes do bairro e da escola são feitas 

menções à facção criminosa. Também são muitos os relatos de ex-alunos que entraram 

em contato com os professores, de dentro de presídios, solicitando alguns itens pessoais 

ou escrevendo cartas de agradecimento à educação que lá eles obtiveram. 

 Caso eu fosse escrever com afinco sobre a minha experiência no bairro e na escola, 

esta seria por quase completa divergente. Entretanto, quando eu decidi mergulhar neste 

campo, permiti que fosse contrariado pelas minhas próprias percepções, tal como afirma 

Favret-Saada (2005):  

[...] quando um etnógrafo aceita ser afetado, isso não implica 
identificar-se com o ponto de vista do nativo, nem aproveitar-se da 
experiência de campo para exercitar seu narcisismo. Aceitar ser 
afetado supõe, todavia, que se assuma o risco de ver seu projeto de 
conhecimento se desfazer. (p. 160) 
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 Também precisei gerir as expectativas que eles depositaram em mim. Eu, como 

ex-aluno, significo muito a eles. Eles, por darem corpo ao modelo de educação que hoje 

eu acredito e defendo, e serem inspiradores, significam muito a mim. 

 Por fim, os afetos nas pesquisas de campo são inevitáveis, sobretudo, quando o 

familiar que se referia DaMatta (1978) é literalmente familiar; quando o lugar do qual 

partimos, é ou um dia já foi nosso.  

Parafraseando Bourdieu: eles, como moradores do bairro, não gostam da maior 

parte das coisas que os não-moradores escrevem/falam sobre o bairro. Por isso, eu tentei 

dar voz a eles pelas possibilidades que as ciências sociais me trouxeram e por ter feito 

parte deste lugar. 
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