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Resumo Este artigo visa apresentar, alguns caminhos e discussões percorridos pela dissertação de 

mestrado intitulada: O (Des)velar de valores em espaços de convivência escolar. Trabalho constituído 

de inquietações e curiosidades sobre as relações no espaço da escola. Acreditou-se que esta relação 

se deu também em uma esfera de subjetividade e de intersubjetividade, abordar os valores no espaço 

da escola pública tornou-se o grande desafio deste trabalho de pesquisa. Investigação que teve como 

objetivo descrever, narrar e analisar, através do método de inspiração fenomenológico-existencial de 

investigação, (FORGHIERI, 2004), a “experiência” dos sujeitos envolvidos nos espaços de 

convivência de uma Escola Pública do Sistema Municipal de Educação de Cariacica – ES. 

Ttrabalhou-se com narrativas, que permitiram a cada sujeito, integrante da pesquisa, mostrar seu 

estilo, seus valores e sua subjetividade. Por ela será possível contar histórias, narrando os fatos, os 

acontecimentos, os afetos, as virtudes, os conflitos, os problemas que percorrem a trajetória 

existencial do ser. Apresentando a relevância e os resultados da pesquisa, traremos para este trabalho, 

algumas reflexões da escola como um espaço de convivência, que permite o adverso, como por 

exemplo, as dificuldades que se tem em lidar com o outro (aquele que é diferente de mim). Morin 

(2005) afirma que mais separamos do que ligamos. É a religação o imperativo ético primordial que 

comanda ao outro, à comunidade, a sociedade e à humanidade. Esse é o principio para não tratar o 

outro como objeto, com desprezo, com exclusão. Trabalhou-se nessa pesquisa com mais dois autores 

e dois temas. Sobre a “experiência” recorreu-se fundamentalmente a Jorge Bondía Larrosa (2004). Já 

sobre a “convivência” procurou-se apreender sentidos em Maturana (1998), destacando a obra 

Emoções e linguagens educação e na política (1998). 
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