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Tendo por princípio e referência uma aproximação ao ambiente escolar pela perspectiva coletiva do texto sonoro com significação nas relações comunicacionais estabelecidas neste tipo de instituição, pretende-se estudar, interpretar e entender o fenômeno discursivo do binômio som-silêncio. Deste estudo vem resultar a construção de três vias a serem percorridas durante a reflexão sobre a prática exercida no lugar escola, a serem: a perspectiva do poder-controle ativado pelo maquinário escolar; a perspectiva do desejo corporal de cada sujeito habitante deste lugar; e a perspectiva do tensionamento entre estas duas primeiras vias em relação a própria formação enquanto professor que relativa ambas as forças fazendo parte de todo este campo de ações. Para tanto, responde pelos instrumentos metodológicos a gravação e apreciação de sons, as observações e as análises de conteúdos das falas dos sujeitos participantes da pesquisa. É cogente a utilização destes instrumentos uma vez que a pesquisa aponta tanto para a caracterização de como acontecem as manifestações sonoras em espaços escolares específicos como também projeta sobre isso, a verificação de semelhanças e diferenças nas interpretações tecidas pelos sujeitos participantes – pesquisador, alunos e professores terceiros – que levam a constituir ou contrapor um perfil para a instituição. Som e silêncio não estão assim colocados em afastamento neste trabalho, senão pertencentes a um procedimento de hibridização sistêmico produzido tanto pela via do poder institucionalizador tendo por contraponto a resistência dos sujeitos como linhas de fuga; pela via do desejo potencializador dos sujeitos tendo por contrapondo a resistência das regras marcadas pela instituição; quanto pela via da educação estética entendida como um voltar-se para a percepção pessoal deste enfrentamento enquanto professor instituindo um olhar para a sensibilidade implicada nesta relação.






