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A cor e o gênero dos perdedores: 
lições das fotografias dos jornais 
sobre o povo e para o povo

Educação Popular - GT 06
Saraí Patrícia Schmidt  - FEEVALE / UFRGS

Este trabalho é parte das discussões que realizei em uma pesquisa onde desenvolvi um estudo sobre as relações entre mídia e educação, privilegiando a análise de fotografias colocadas em circulação na imprensa brasileira no de 1998. Meu objetivo com este trabalho é compartilhar com as/as pesquisadoras/es do GT Educação Popular  amostragem das análises desenvolvidas na pesquisa. Entendo que as fotografias publicadas na mídia impressa são multiplicadas para milhares de pessoas e estão carregadas de significados que constituem representações sobre múltiplos assuntos, entre eles, a educação. 
A educação tem sido apontada pela imprensa tanto como vilã, quanto como salvadora, quando o assunto é o progresso do país. Nela está contabilizada a responsabilidade da preparação do futuro trabalhador, da conquista da cidadania, da falta de desenvolvimento tecnológico. Tanto os avanços, quanto as dificuldades são colocadas sobre os ombros da eficiência ou ineficiência de um projeto educacional .
No delineamento de minha metodologia, parto de um levantamento de reportagens e anúncios publicitários que colocam em pauta a temática da educação. Centralizei meu esforço de análise nas fotografias, associadas a recursos da mídia impressa como legendas, títulos, disposição e espaço das fotos nas páginas, entre outros. 
	A inspiração e orientação teórica foi buscada nos Estudos Culturais, linha de pesquisa que emerge na segunda metade deste século, sendo suas análises impulsionadas por uma ampla crítica aos domínios da cultura. Esclareço que não estou pensando a cultura como patrimônio acumulado da humanidade, mas como produtos e formas de vida que caracterizam as sociedades. Estas formas circulam e produzem representações e identidades. Nesta perspectiva, não existe distinção entre baixa e alta cultura, como se algumas pessoas ou grupos estivessem mais ou menos avançadas culturalmente do que outros. Isto significa, conforme Stuart Hall (1997), que pensar em cultura “não mais consiste na soma do ‘melhor que se tenha pensado e dito’, considerada como o auge de uma civilização desenvolvida — o ideal da perfeição à qual, conforme a antiga visão, todos aspiravam”. (p.3). Assim, analisarei a mídia impressa como um artefato cultural, apoiada na acepção de Hall quando nos fala que podemos considerar artefato cultural tudo que é produzido socialmente, criando significados que instauram políticas de identidade. 
Entendo que, ao estar envolvida com um estudo de jornais, estou lidando com um aparato da mídia que pratica uma certa pedagogia. Praticando esta pedagogia, a mídia está educando as pessoas segundo as concepções e idéias que o seu corpo jornalístico e a sua política editorial tomam como verdadeiras, certas e adequadas. Assim, os artefatos da cultura, como a televisão ou os jornais, praticam pedagogias, nos ensinam coisas, nos contam histórias, nos dizem como as coisas são, como as coisas não são, como as coisas devem ser. É isso investiguei: qual concepção de educação a mídia está produzindo, como opera nesta direção e como as fotografias estão implicadas neste processo? 
 
 Sala de aula do jornal
Esta foi a minha tarefa: ser uma estudante da sala de aula do jornal, aprendendo as lições da mídia e mostrando como as fotografias operam para fabricar aquilo que os jornais ensinam sobre a educação. Observo nos jornais uma confluência de concepções que vêm sendo abordadas pela grande imprensa brasileira. As documentações jornalísticas, utilizando intensamente fotografias, estão mostrando os altos índices de crianças sem escola e apresentando a marginalização destas crianças como conseqüência da falta de oportunidades que “somente” o estudo poderia oferecer. Os jornais inundam suas páginas com fotos de escolas em estado de precariedade o que exigiria que o governo se ocupasse cada vez mais em investir seus sempre escassos recursos na área da educação. Ao mesmo tempo, grandes organizações divulgam campanhas, oferecendo saídas mágicas pelo caminho da educação, como alternativa central e inquestionável para os problemas sociais do país. Uma das expectativas fortalecidas e disseminadas pela mídia é que a partir de um “bom” e eficiente projeto de educação encontraremos o caminho para a conquista de uma sociedade mais desenvolvida. 
Cotidianamente os jornais apresentam uma série de reportagens sobre diferentes experiências “pedagógicas” que vislumbram o desenvolvimento pela preparação dos estudantes para os novos desafios da sociedade. Quando analiso os jornais como uma sala de aula, talvez eu possa compreender a mídia como construtora e disseminadora de um currículo cultural que nos conforma, nos subjetiva, nos interpela. Este currículo diz o que é certo e o que é errado quando somos seduzidos pelas imagens coloridas divulgadas em anúncios publicitários, prescrevendo a “verdadeira” maneira de ser mulher e de ser homem; quando vemos publicadas nos jornais fotografias de crianças “pobres” da rede pública utilizando um computador e ratificando a idéia da tecnologia da informática como caminho para a salvação da escola; quando uma pessoa sendo alfabetizada aos 90 anos de idade nos emociona e nos faz pensar acerca da importância do nosso esforço individual na busca de nossas conquistas. 
Pretendo, a partir de agora, compartilhar algumas das lições que aprendi na sala de aula dos jornais. Apresentarei aquilo que as fotografias dos jornais ensinaram. 

O currículo no foco
Por que o Governo do Estado mudou o currículo das escolas? Esta pergunta é a chamada principal de um anúncio publicitário que traz como elemento central uma foto com uma fila de oito homens com suas respectivas carteiras de trabalho nas mãos (foto 1). O anúncio sugere que são oito homens desempregados. Eles estão olhando diretamente para a máquina fotográfica, como se estivessem interpelando quem está lendo o jornal. Todos aparentam idade mínima em torno de trinta anos, estão sérios e com olhos de tristeza, de desalento, de espera, de expectativa. Portam firmemente em suas mãos, mostrando para o observador da foto, um dos primeiros documentos que a maioria das/os brasileiras/os providencia, muitas vezes até mesmo antes da carteira de identidade: a almejada e necessária carteira de trabalho. Como já era de esperar, além da assinatura, este documento tem validade também porque carrega uma foto 3X4 do seu proprietário. A foto seria a garantia da autenticidade do documento. Na maioria das situações, documento legítimo é documento com foto.
A fotografia da propaganda do Governo de São Paulo sugere uma possível resposta para a pergunta anunciada acima dela com letras garrafais. Na seqüência, o texto-legenda do anúncio apresenta a idéia de que a infância vivida por estes homens está desconectada com o tempo presente: A infância mudou muito nestes últimos 50 anos: agora os jogos são eletrônicos, os livros são lidos na tela do computador e os desenhos são mais complexos. A adolescência também mudou: em vez de começar aos 15 ou 16 anos, agora começa aos 12.. Garotos de 10 anos são chamados de pré-adolescentes. Segundo Loret (1998, p. 14) “mais do que ter uma idade, pertencemos a uma idade. Os anos nos têm e nos fazem; fazem com que sejamos crianças, jovens, adultos ou velhos. E isto, apesar da relativa flutuação das fronteiras culturais, legislativas ou administrativas, nos situa uns e outros grupos socialmente definidos”. Conforme a análise desta autora, a maneira de pensar a idade muda o sentido de concepção de tempo e configura uma imagem complementar de nossa existência. Buscando esta adequação aos novos tempos, de acordo com o anúncio, é preciso oportunizar outra escola pública, outra infância para os estudantes de hoje, sintonizadas com o “novo tempo”. Segundo a propaganda, o governo mudou o currículo da escola porque o desemprego destes homens que estão na foto teria sido gerado pela ineficiência da escola que eles freqüentaram quando crianças.
Alvarez-Uría (1996) traz uma instigante análise sobre os movimentos da escola pública estruturados nas promessas de uma “escola de todos e para todos”. No estudo A escola e espírito da capitalismo, o autor aponta que na década de 60 e 70 tínhamos um movimento de professores, associações e partidos políticos na busca de uma escola comprometida com a mudança social. A escola estava sendo convocada para produzir a conscientização dos sujeitos históricos. “Para os partidários da renovação pedagógica, educar para a paz, contra o sexismo, em defesa dos recursos naturais e fomentando o amor à natureza se converteu num objetivo prioritário”(ibidem, p. 132). Conforme a análise do autor, na década de 80, com o auge do neoliberalismo, os trabalhadores sindicalizados, que vinham de uma sólida tradição de resistência, tiveram suas bases desestabilizadas diante de uma nova ordem econômica, marcada por um crescimento acelerado do desemprego, da pobreza e marginalidade e assim, a perda da sociabilidade. Diante deste contexto, para muitos, a escola seria a solução para esta sociedade descentrada. Assim, conforme Alvarez-Uría (1996, p. 133), “as pressões sobre a escola crescem sem cessar num momento em que já não é unicamente a centralidade e a coesão da classe trabalhadora o que está em questão, senão também a própria idéia de integração social através do trabalho assalariado”. A partir desta lógica, aconteceram transformações na escola e na forma do capitalismo operar. Mas estas mudanças não foram absorvidas pelas teorias de resistência, com bases marxistas, que estudavam a “escola capitalista”, sem considerarem mudanças históricas que aconteciam com grande velocidade. Nestas circunstâncias de instabilidades da classe trabalhadora e derrota do socialismo tivemos um clima propício para aumentar a crença da importância de um sujeito transcendental abrindo os caminhos para o avanço da psicologia escolar. Seguindo a noção de um “sujeito arquétipo ideal” tivemos uma entrada triunfal das psicologias pedagógicas no magistério e nos ministérios. (Alvarez-Uría,1996). 
A partir dos questionamentos formulados por Alvarez-Uría (1996), ao analisar o papel que a escola pública tem desempenhado para as classes populares ou para as classes dos futuros trabalhadores, proponho algumas conexões com a foto dos homens desempregados com a carteira de trabalho nas mãos. A leitura do título e da legenda da foto sugerem que deve-se pensar sobre a necessidade de acreditar na importância da escola preparar este sujeito transcendental e ideal para acompanhar as evoluções naturais e irreversíveis do mundo tecnológico. Inclusive está sendo narrada como deve ser a nova infância destas crianças  futuros trabalhadores. 
A resposta para a pergunta  Por que o governo mudou o currículo da escola? sintetiza a nova proposta de educação:  Simples. Porque o currículo da vida também mudou. Acompanhando esta segunda chamada, uma foto menor de duas crianças com lápis na mão, aparece em meio ao texto, indicando que elas estão na escola. O anúncio salienta que as escolas estaduais de São Paulo terão agora o currículo similar ao das escolas particulares e isto significa que elas terão acesso ao “currículo dos vencedores”. É interessante ressaltar que, surpreendentemente, o momento escolhido para representar que o currículo da escola está seguindo o currículo da vida, e que  a vida mudou, mas a escola pública ainda não tinha percebido  foi justamente a tradicional foto de dois meninos escrevendo, comprovando no papel mais uma vez os conhecimentos adquiridos na escola. O anúncio estaria atribuindo à ineficiência da escola o fato destes oito homens da fotografia estarem desempregados, e coloca no velho currículo da escola pública, conforme o anúncio,  agora reestruturado de acordo com os moldes da escola particular, a solução milagrosa para entrar na disputa pelo mercado de trabalho. Chamo também a atenção de que os dois jovens estudantes retratados, que estavam a contar que estão tendo acesso a este novo currículo “promissor” do governo e estariam tendo condições de ter um emprego ou uma formação adequada ao mercado de trabalho competitivo, são brancos, ao contrário da maioria dos homens que estão na foto maior.
O referido anúncio do governo do Estado de São Paulo ocupa toda a página e as duas fotos coloridas chamam a atenção de leitores e leitoras. A foto com maior destaque e que ocupa o maior espaço da página é a primeira, com a fila de desempregados. São homens aparentemente saudáveis e, portanto, trabalhadores em potencial. Conforme o anúncio, o que faltou para eles foi uma escolarização adequada aos novos tempos. Outra conexão que este anúncio aponta pode ser a relação de homens negros com o desemprego, com a pobreza. A idéia de negros e pobres pode remeter à concepção de que a escola pública é que é ineficiente ou de que são os negros e pobres que têm mais dificuldades na escola. Por isto, na lógica da propaganda, a escola pública precisa se modernizar. O anúncio sugere a idéia de que, se estes homens tivessem tido a mesma oportunidade que as duas crianças que estão estudando hoje na “nova” escola pública paulista, talvez eles tivessem mais chances para ocupar uma vaga no competitivo mercado de trabalho. 
A tradicional foto de estudantes com lápis na mão parece interpelar-nos a ver a escola como um local onde as crianças terão oportunidade de aprender aquilo que é realmente importante e que só ela poderá ensinar. Assim o governo, através deste novo currículo anunciado, está empenhado em selecionar aquilo que deve ser contemplado num “eficiente” currículo escolar, adequado aos novos tempos. Ao aluno, cabe provar que está se adequando às novas exigências da escola. 
	Neste anúncio, que tem como peça chave a fotografia de uma fila de desempregados, o currículo está sendo organizado a partir de uma “noção realista de conhecimento” (Silva, 1997), de uma suposta realidade única e legítima na qual os indivíduos devem ser enquadrados ou adaptados. Como se tivéssemos um real puro, unívoco e imutável e a escola estaria fadada a oferecer um currículo que reproduza estes novos conhecimentos para esta nova realidade. Nesta perspectiva, o currículo é como um instrumento que poderá revelar este “real” baseado em conceitos, informações, acontecimentos ensinados numa escola que segue a realidade do mundo “assim como ele é de verdade”. 
No entanto, segundo Silva (1997), uma perspectiva pós-estruturalista remete à idéia de currículo como representação, como algo que vai se constituindo, não é neutro, nem tão pouco um canal ou uma ponte entre o real e a escola. Neste sentido, o autor ressalta a idéia de que “conceber o currículo como representação significa vê-lo como superfície de inscrição, como suporte material do conhecimento em sua forma de significante. Na concepção de currículo como representação, o conhecimento não é a transcrição do real: a transcrição é que é real (ibidem, p. 32)”. A idéia realista de conhecimento, presente no anúncio, está evidente na tentativa de mostrar que a realidade do país está ali, comprovada na fotografia, e ninguém pode contestar: – homens estão desempregados porque a escola é ineficiente e descolada da realidade. Ou seja, o mundo é isto mesmo e o melhor que a escola tem a fazer é acompanhar a evolução dos acontecimentos, que são “realidade.” Nesta concepção realista não temos espaço para relações de poder ou para uma negociação através destas relações (Silva, 1997). 
Uma grande campanha do Ministério da Educação, lançada em 1996, e que continua sendo amplamente divulgada pela mídia brasileira, é a implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais-PCNs, edificando a idéia de que um currículo nacional garantirá uma educação de qualidade para todos. Nas trilhas deste empreendimento de disseminação e legitimação de um ideário, uma série de reportagens está sendo publicada na imprensa nacional, construindo e fortalecendo a idéia da premência do País ter um projeto nacional de educação adequado às necessidades do mercado, seguindo o exemplo de outras nações “desenvolvidas” que percorreram este caminho. A análise que Candeias (1995) faz sobre as políticas educativas mundiais, descrevendo e discutindo as experiências da França, Estados Unidos e Inglaterra, expõe criticamente esta busca de saneamento da “crise” interna dos países a partir de um grande projeto educativo que tem como meta atender e adaptar-se às demandas do mercado, reorganizando as relações dentro e fora da escola. Segundo o autor, “trata-se de ideologias explícitas que através da contínua utilização do conceito crise, agem como legitimadoras da destruição de consensos anteriores, procurando rearrumar, através da educação e não só, a economia, mas também a maneira de encararmos a democracia.” (p. 163). Nesta discussão, o autor nos mostra como a educação tem aparecido, a partir da década de oitenta e meados da década de noventa, completamente embrenhada neste movimento do mercado. Ela é analisada e julgada incompetente quando não opera a partir de parâmetros mercadológicos. Os projetos dos países examinados no estudo de Candeias baseiam-se em relatórios alarmistas sobre os seus sistemas de educação, justificando por que a educação está mal e porque precisa ser reformulada. Em geral, tais relatórios denunciam que a educação não corresponde àquilo que os países precisam para o seu desenvolvimento e, não por acaso, o conceito de desenvolvimento é entendido em termos econômicos e não sociais. O autor mostra que os critérios utilizados para julgar a competência dos sistemas de ensino são, exclusivamente, econômicos e mercadológicos. As notícias que colocam em pauta tal projeto, disseminam fotos mostrando a precariedade da educação no país, o que exigiria medidas do governo, tais como a implantação de um currículo atual e moderno, que prepare alunas e alunos para a competitividade e garanta o caminho para a conquista da tão esperada qualidade da escola pública. 
O esforço pessoal estaria representado na busca da escolarização, evidenciando a força de vontade de uma “nação” aliada ao empenho do governo para oportunizar a igualdade de oportunidades. Estas reportagens colocam em circulação a narrativa de que, através de um grande projeto nacional de educação, todos terão acesso à “cultura” e ao “desenvolvimento” e assim o país terá condições de competir na disputa de maior espaço no mercado global. Pois um projeto nacional que tem como bússola as necessidades globais do mercado/consumo, associado aos apelos de um sistema de comunicação mundialmente interligado, estará contribuindo para fortalecer e sustentar o consumo global. 	
Um dos principais argumentos em defesa de um currículo nacional, para o qual boa parte da opinião pública tem sido cooptada, é que um conjunto de metas curriculares nacionais é condição para elevar o nível e responsabilizar as escolas pelo sucesso ou fracasso de seus estudantes. Uma campanha voltada para a valorização de um projeto com tal teor pressiona para que as necessidades das empresas e das indústrias sejam as metas a serem alcançadas nas escolas, apregoando que os objetivos da educação sejam os mesmos que ela defende para a economia e o bem-estar social. Em suas estratégicas propagandas na mídia, tal campanha sugere que a precariedade da escola atual é responsável pelo desemprego, pela perda de competitividade econômica e pela ruptura com os valores tradicionais, sejam da família, da educação e dos locais de trabalho, isentando os mesmos grupos que a constituem das responsabilidades pelas políticas econômicas, culturais e sociais, ainda que tais políticas tenham sido engendradas por estes mesmos grupos (Aplle, 1994).
Uma perspectiva crítica tem que levar em conta que uma concepção de educação não se limita a dar competência para as pessoas viverem neste mundo competitivo, como se a lei do mercado fosse o ideal a ser seguido por todos. Silva (1996, p. 15) lembra que “a redefinição da cidadania pela qual o agente político se transforma em agente econômico e o cidadão em consumidor, são elementos centrais importantes do projeto neoliberal global”. Para o autor, a compreensão neoliberal traz à tona uma nova economia do afeto e do sentimento, onde “os meios de comunicação não são vistos propriamente como meios de ‘comunicação’ ou como meios de representação da realidade, mas como meios de fabricação da representação e de envolvimento afetivo do/a espectador/a e do/a consumidor/a (ibidem, p. 18)”. 

A cor e o gênero dos perdedores
Conforme referido anteriormente, dos oito homens desempregados que integram a foto em discussão e que estudaram numa escola pública supostamente ineficiente, seis são negros. Nenhum destes homens fotografados para representar a classe de desempregados ou daqueles que não tiveram sucesso na vida, segue o padrão hegemônico Nesta pesquisa o termo hegemonia é utilizado na acepção dos estudos culturais: “A teoria da hegemonia nos estudos culturais nem sempre funciona exatamente como aquela formulada por Gramsci. O conceito foi expandido e elaborado de forma a cobrir outras áreas de luta. Enquanto, para Gramsci, o conceito é utilizado para explicar e explorar as relações de poder articuladas em termos de classe, formulações mais recentes usadas nos estudos culturais expandiram o conceito para incluir, por exemplo, as idéias de sexo, raça, conceito e prazer”( Storey, 1997). Tradução do inglês de Ricardo Uebel.
  europeu. Talvez isto signifique que a mídia também se encarrega de determinar o lugar que, “naturalmente” negros e brancos devem ocupar. 
Esta foto com uma fila de desempregados pode ser um exemplo das poucas vezes em que encontrei pessoas negras nas fotos analisadas. Ao percorrer o material coletado para a pesquisa, observo que as fotos de negros e negras são raras e utilizadas de formas particulares. Em geral elas estão relacionadas à pobreza, ao fracasso, à dificuldade. Neste sentido, considero um exercício produtivo refletirmos não apenas sobre as representações de estudantes negras/os que encontramos nas fotografias publicadas nos jornais diariamente, mas sobre as representações de negras/os em geral. A partir das análises que integram o corpo de minha pesquisa tenho observado que a mídia constrói e dissemina representações particulares sobre o que significa ser negro ou ser branco neste país que, pretensiosamente, sustenta a imagem de “paraíso da democracia racial”. Observando inúmeras fotos publicadas nos jornais que trazem “interessantes e interessados” olhares para o negro neste país e levando em conta o atual contexto político cultural que vivemos, quando surgem importantes discussões sobre políticas de identidade, considero pertinente, mesmo que de uma forma modesta, colocar em discussão algumas das fotos que encontrei.
Naturalizamos a noção de que vivemos num país onde além de não ser permitida legalmente a discriminação racial, esta não existiria. Afirma-se uma certa harmonia racial ou uma ampla tolerância na convivência entre os “diferentes” e joga-se para o plano pessoal os possíveis conflitos. Segundo Schwartz (1998, p. 182) “o problema parece ser o de afirmar oficialmente o preconceito e não o de reconhecê-lo na intimidade. Tudo isso indica que estamos diante de um tipo particular de racismo, um racismo silencioso e sem cara que se esconde por trás de uma suposta garantia da universalidade e da igualdade das leis, e que lança para o terreno do privado o jogo da discriminação”. Isto sem falarmos naqueles que se proclamam não preconceituosos, mas tolerantes, ou seja, aquelas pessoas que dizem em alto e bom tom que “até” conversam com negros ou que “aceitam” amigos homossexuais, desde que cada um respeite o seu espaço. Em outras palavras, estas pessoas já anunciam que cada um tem o seu espaço determinado e particular na sociedade, só que uns espaços são privilegiados e outros não. 
Paralelamente, está presente na mídia neste final de século uma explosão de programas de televisão, de revistas, de jornais que trazem à tona o privado, aquilo que historicamente foi construído como íntimo, como secreto e particular. Entre outros temas “rotulados” como polêmicos e atuais, entram em pauta as discussões sobre sexualidade, drogas, racismos e feminismos. A mídia fabrica a idéia de que apenas retrata a “realidade” do mundo assim como ele é. Isto pode remeter à idéia de que a mídia apenas segue ou cede espaço para os acontecimentos atuais. Neste sentido, a mídia defende a idéia de que obedece o “senso comum”. Seguindo este raciocínio, estão presentes uma série de debates, de reportagens sobre a questão do preconceito racial. Denúncias de casos de preconceitos raciais são divulgadas como algo extraordinário, como algo excepcional e que não faz parte do nosso cotidiano. Temos criada e multiplicada a noção de que são raros, são exceções, os casos de preconceito racial num país democrático e livre como o Brasil. Ou seja, mais uma vez está sendo disseminada a noção de que discriminação é um caso do “terreno privado”. 
	Discutir relações de raça é ingressar num debate histórico, complexo e controvertido. Para o antropólogo Sodré (apud Nagib, 1995, p. 115) não existe a raça negra, e sim, a humana condição A Revista Imagens, produzida pela UNICAMP-SP, em conjunto com o jornal Folha de São Paulo organizou um debate sobre a imagem do Negro no Brasil, reunindo a senadora Benedita da Silva, o rapper Big Richard, o geógrafo e professor da USP Milton Santos, o antropólogo Muniz Sodré e o diretor de TV Valter Avancini, tendo como mediadora a editora da revista, Lúcia Nagib.: “...Não existe a raça negra porque não existe raça - a não ser a raça humana (...) A diferença étnica resulta de uma combinação de linhas morfológicas, com singularidades lingüísticas e culturais. E raça? A raça é apenas uma invenção da cultura”. Portanto, a imagem que temos do outro é construída a partir de discursos e conforme o autor, “a discriminação racial vem a calhar para este tipo de consciência porque todo o racismo implica um saber automático do outro. Um saber automático é um saber sem dúvidas, sem discussões. Você vê a cor da pele e pronto. Como num passe de mágica ou como num passe de imagem, você tem a ilusão de um saber sobre o outro, que é diferente” (ibidem, p. 115). A foto da fila de desempregados do anúncio parece produzir este “saber automático” vinculando negros com o desemprego e com a falta de escolaridade. 
	Umas das raras vezes em que encontrei destacada uma fotografia de uma pessoa negra ocupando a capa de um jornal é justamente quando a pauta de um caderno de vestibular discute a possibilidade de ingresso na universidade sem prestar o concorrido vestibular (foto 2) . No título, uma interrogação: O fim do sofrimento ? A foto de uma moça negra ocupa quase toda a página. Ela está sentada numa cadeira de estudante, séria e concentrada, indicando que está fazendo uma prova. Sua cabeça está apoiada em uma das mãos, demonstrando o seu esforço de raciocínio para responder as questões que esta prova deve conter. A linha de apoio desta reportagem, ou a frase que funciona como apoio para uma melhor compreensão do título principal, fala sobre a possibilidade do fim do sofrimento desta moça para conseguir ingressar na universidade: UCPel testa um novo sistema de ingresso na universidade sem vestibular. Um dos significados que posso atribuir à foto e à legenda, remete à compreensão de que este novo método de ingresso cumpre a função social de facilitar o acesso à universidade daquelas e daqueles que apresentam certos déficits que os/as impedem de serem aprovadas/os no exigente vestibular dos brancos, judaico-cristãos e de origem européia. 
Acompanhei durante todo o ano este caderno Este caderno é publicado nas quartas-feiras no jornal Zero Hora. Apesar desta pesquisa estar restrita a análise das edições de sábado e domingo, considerei pertinente e produtivo incluir o caderno de vestibular.  de vestibular e esta foi a única vez em que uma pessoa negra ocupou sozinha a capa. Foi justamente nesta reportagem onde o tema principal é a discussão de alternativas que não dependam do desempenho da/o estudante para ser aprovada/o no vestibular. A pessoa escolhida para representar a classe estudantil que não precisará comprovar sua capacidade em uma prova para ingressar na universidade é uma mulher e negra. Estampada sobre a foto desta moça temos um X vermelho,  o tradicional símbolo de erro na correção de uma prova na escola , que atravessa toda a área da foto. Isto pode significar que esta mulher negra poderia ser reprovada no vestibular, ou seja, os seus conhecimentos não seriam suficientes para ela ingressar na universidade via vestibular. 
Uma semana depois, na edição seguinte deste mesmo suplemento, a capa é ocupada por quatro rapazes brancos (foto 3). Nesta edição o X vermelho foi trocado por um enorme e azul número 1 e a foto da mulher negra, substituída por quatro fotos de rapazes brancos. O título: Os campeões de aprovação. O jornal parece definir a cor e o gênero dos perdedores, assim como também define ou naturaliza o gênero e a cor dos vencedores. O que interessa também destacar nestas duas reportagens, é a ausência do feminino na segunda. Quando a pauta é a capacidade, a “inteligência” para conquistar o primeiro lugar no vestibular a mulher não está representada. Na legenda da foto temos uma explicação sobre quem são estes jovens: Estudantes que tiraram o primeiro lugar em vestibulares de universidades gaúchas falam sobre seu desempenho Esta composição de foto e legenda conecta-se à idéia de que temos, historicamente, espaços reservados para homens e para mulheres, para negros e para brancos. Estes espaços estão também reservados na universidade. Está presente um pensamento dicotômico, classificando as pessoas, criando e determinando espaços e posições para o feminino e para o masculino. 
É neste sentido que são questionadas as análises que partem das relações dicotômicas para compreender as relações de gênero. Para as teóricas feministas não existe uma essência universal e permanente de ser feminino ou masculino, pois encontramos uma diversidade de fatores que constróem culturalmente estes sujeitos. Scott (1995), em seu artigo Gênero uma categoria útil de análise histórica, parte de um novo olhar metodológico para a análise das relações de gênero. Para superar as relações dicotômicas sobre o feminino e o masculino, a autora propõe a desconstrução da diferença sexual dos pares ditos opostos. Neste artigo, é discutida a possibilidade e a importância de uma rejeição do caráter fixo e permanente da oposição binária, pois “devemos encontrar formas (mesmo que imperfeitas) de submeter sem cessar novas categorias a crítica e nossas análises à auto-crítica” (ibidem, p. 84). Talvez seja possível enfraquecer ou borrar estas fronteiras tão definidas em nossas análises, que tradicionalmente buscam demarcar com rigidez este binarismo que limita o espaço do feminino, do masculino, do homossexual, do heterossexual, do branco, do negro. 
	Outra reportagem encontrada com a fotografia de um aluno negro fala sobre estudantes que trocaram de escola e apresentaram dificuldades para adaptarem-se à nova escola (foto 4). Ou seja, estudantes que não estão tendo um bom “rendimento”, aquelas/es que estão tendo algum déficit em relação aos demais colegas da turma. Um menino com um olhar triste encara a máquina fotográfica, dando a impressão que está encarando as/aos leitoras/es. À sua frente livros e cadernos abertos. Ele está segurando um lápis. Na cartola da página, que indica o assunto da matéria, aparece a palavra Adaptação. Na legenda: Elliot White Ferreira, que mudou de escola e está tendo dificuldades, ao lado de seus livros e cadernos. Conto com um conjunto de dados que ajudam a ler esta fotografia, a saber quem é este menino. Ou seja, mais um aluno negro da escola pública com dificuldades de aprendizagem na escola. Ao mesmo tempo o título principal se refere a este aluno de uma forma particular: Aluno nota A deve ficar de recuperação na matemática. Na linha de apoio: Estudante diz ter dificuldade para se adaptar após transferência. 
Este menino da foto era um aluno nota A na sua antiga escola. Mas agora na escola nova, justamente em matemática, conhecida como o terror das/dos estudantes ele apresenta dificuldades. Mesmo que tenha sido um aluno exemplar, nota A, como diz o título da matéria, os seus conhecimentos não são suficientes para ser aprovado na outra escola. Ele é do sexo masculino, o que talvez possa indicar facilidade para a matemática, mas é negro, o que pode representar um déficit para o trabalho intelectual. Walkerdine (1995, p. 215) referindo-se aos estudos do crítico literário negro Homi Bhabba lembra que “a idéia do ‘negro preguiçoso’ foi uma história indefinidamente repetida até que se tornou verdadeira e a base para estratégias de regulação”. Assim, algumas histórias sobre os sujeitos como negros, europeus, latinos, foram contadas inúmeras vezes nos livros, na escola e também no jornal, sendo aos poucos naturalizadas como verdadeiras.
O ângulo no qual foi feita a foto  de cima para baixo  coloca o menino numa posição de inferioridade. Este efeito da foto, associado ao olhar triste do menino, sugere a noção de submissão. A fotografia nos comove quando temos diante dos olhos, aquele garoto negro, aluno da escola pública, que está se esforçando, mas que apresenta dificuldades na matemática. A foto parece confirmar nossas certezas de que ser pobre, negro e ter um “baixo rendimento” na escola é algo natural e verdadeiro. Talvez se ele fosse um aluno nota 10 na escola nova, muitos poderiam pensar que ele é uma exceção, um fenômeno. Mas, neste caso, ele é apenas mais uma criança negra com dificuldades como tantas outras neste país. 
Talvez possamos pensar que ao olharmos os jornais, estamos todos os dias vivenciando um currículo que nos ensina coisas sobre o mundo e sobre nós mesmos, o lugar que ocupamos ou aquele que deveríamos desejar ocupar ou, ainda, o lugar que deve ser ocupado por uns e outros neste mundo. Segundo Costa (1998a, p. 52), quando discute o currículo como campo da política cultural, na educação para o governo, seguindo o pensamento de Foucault, podemos identificar dois complexos tecnológicos: “tecnologias de dominação, que pretendem conhecer o indivíduo para governá-los (controle externo), e as tecnologias do eu, nas quais a prática do autoconhecimento habilita a governar-se (autocontrole)”. Nas palavras da autora “quando uma narrativa do currículo fala sobre algo ou alguém, ela também dispõe sobre esse objeto e sobre a sua disposição adequada: ela nomeia, enquadra, regula, coordena.” (ibidem, p. 52). Partindo deste pensamento e olhando as fotos que integram esta pesquisa posso dizer que mulheres, homens, negras/os, brancas/os, todos tem um lugar adequado para ser ocupado de acordo com o currículo cultural no qual o jornal está incluído.
O trabalho que os estudos culturais têm para fazer é o de mobilizar tudo que puder encontrar em termos de recursos intelectuais a fim de compreendermos o que faz a vida ser como ela é, e as sociedades em que estamos, tão profundamente desumanas em relação a sua capacidade de conviver com as diferenças. A mensagem dos estudos culturais é para os acadêmicos e intelectuais e, felizmente, para tantas outras pessoas também. Nesse sentido, tenho buscado guardar em minha vida intelectual, de um lado, a convicção, paixão e devoção necessárias à interpretação objetiva, à análise rigorosa, à paixão da procura e à produção do conhecimento que não tivemos até então. Por outro lado, entretanto, estou convencido que nenhum intelectual vale o pão que come, e nenhuma universidade que queira, no século XX, andar de cabeça erguida, consegue ver com os olhos imparciais os problemas raciais e étnicos que envolvem nosso mundo (Hall apud Storey, 1997, p. 13).
É neste sentido que sugiro a possibilidade de compreender a importância de considerar a existência de um currículo cultural que conforma, subjetiva e interpela. Deste currículo cultural fazem parte as reportagens e anúncios publicitários que prescrevem a “verdadeira” maneira de ser mulher negra e de ser homem negro; quando vemos publicados nos jornais anúncios publicitários sobre as comemorações dos 500 anos do descobrimento do Brasil, utilizando fotografias de crianças negras como símbolo de uma juventude pobre e subdesenvolvida que terá na educação o caminho para a salvação e/ou desenvolvimento que ela necessita para atingir os padrões dos países europeus e brancos. 
Assim também, quando relacionamos educação e mercado, percebemos que a escola, assim como regula, é também regulada. Em outras palavras, conforma e é conformada. Observa-se uma espécie de “conformação” de pessoas de acordo com as necessidades da lógica social regida pelo mercado. Nesse sentido, o papel da mídia tem sido fulcral, criando e reproduzindo ansiedades, sonhos e desejos. A mídia reforça esta imagem da escola adequada, sob medida para a busca constante do sucesso individual e do progresso social. A educação é apontada como uma forma de garantir a eficiência da economia. Esta competência da educação é criada e multiplicada pela mídia, associando educação à progresso, onde todos terão acesso a mais bens sociais. 
Compartilho com a perspectiva de Rosa Fischer(1998), quando afirma que “a prática diária em sala de aula, hoje, não pode ser vista sem que se considere a educação como imersa no grande espaço da cultura e, portanto, no grande espaço dos meios de comunicação, da cultura da imagem e da proliferação de mitos, de modos de ser, de existir e de formar as pessoas” (p.1). Ao discutir as relações entre mídia e educação, Fischer aponta possibilidades para o desenvolvimento, hoje, de uma pedagogia crítica que considere os meios de comunicação. A autora faz uma reflexão sobre as complexas conexões entre mídia e educação numa época em que as imagens oportunizam outras vivências, outras noções de tempo e espaço dentro e fora da escola: “Se a palavra escrita e a imprensa, por exemplo, nos convidam a experimentar a linearidade do tempo histórico, as imagens da televisão e o manuseio do controle remoto nos impelem a perceber e a sentir a vida e a nós mesmos como fragmentação, como eterno presente, como ausência de fronteiras geográficas.” (Fischer, 1998, p.1)
Neste sentido, Douglas Kellner(1995), ressalta a importância de criarmos uma nova pedagogia preocupada com a leitura crítica das imagens que assolam, diariamente, a vida de todos nós, seja na televisão, jornais, outdoors, etc. Segundo ele, estes artefatos são “familiares” e oportunizam a discussão sobre a cultura de estudantes, professoras e professores. Nas palavras do autor “a análise de artefatos culturais familiares pode demonstrar a natureza social e culturalmente construída da subjetividade e dos valores, de como a sociedade constrói algumas atividades como tendo valor e como sendo benéficas, enquanto desvaloriza outras.” (p. 127)
	A contribuição deste trabalho está, no meu entendimento, no exercício de tentar desenvolver uma pedagogia crítica, como nos falam Giroux e MacLarem (1996), na busca de um olhar ativo para a mídia que nos invade. Mas não no sentido de desenvolver técnicas de leitura estética para analisar as imagens que são publicadas no jornal. É preciso estar atento para a complexa rede de relações e representações que as fotografias publicadas na mídia carregam. A partir daí, talvez seja possível iniciar os contornos de uma discussão sobre como estas imagens produzidas pela mídia operam na produção de representações sobre educação e na constituição de nossas identidades como estudantes, professores e professoras.
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