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Introdução

 O livro reúne uma coletânea de artigos que discute múltiplos aspectos das juventudes na contemporaneidade a partir 
dos eixos educação, arte e comunicação. Estes artigos oferecem um olhar multidisciplinar para um tema no qual os estudos e 
as pesquisas se caracterizam pela necessária variedade de interesses e abordagens. 

Os eixos educação, arte e comunicação nos parecem cada vez mais próximos ou enredados entre as vivências culturais 
e as realizações juvenis, de tal modo que dificilmente poderiam ser abordados separadamente sem graves prejuízos às suas 
análises e elucidações. Os aludidos prejuízos seriam ignorar e, portanto, não explorar produtivamente as tramas das experiên-
cias mais pregnantes das juventudes na contemporaneidade. Nosso objetivo com esse trabalho é apresentar um conjunto de 
abordagens que constituam uma imagem abrangente das juventudes hoje em sua rica complexidade. 

A coletânea conta com a participação de professores/as e pesquisadores/as de cinco universidades brasileiras, com a 
colaboração de orientandos/as e integrantes dos seus grupos de pesquisa. São todos pesquisadores com regulares e significa-
tivas contribuições em seus campos de pesquisa, todos afetos à temática desta obra.

Apresentando os artigos.
Tendo a Cultura Visual como referência teórico-metodológica central em sua elaboração, Fotonovela do cotidiano: nar-

rativas de pedagogia cultural, escrito por Belidson Dias e Leísa Sasso, deflagra seu relato com um projeto escolar, na disciplina 
de Artes Visuais, em torno da realização de uma fotonovela. Tal feito, por sua vez, é parte de uma investigação de mestrado 
que teve como objetivo inquirir as próprias práticas pedagógicas de um dos autores do artigo em sala de aula entre os anos 
2002 e 2007. A pesquisa buscou entender como as práticas de pedagogia crítica adotadas se relacionavam com formas de 
pedagogias culturais e educação da cultura visual. Para tanto, foi feito um levantamento das práticas pedagógicas mais signi-
ficativas reconstituindo as suas memórias, revisitadas por meios investigativos diversos associados, como a interpretação de 
dados visuais, questionários e grupos focais.

Os resultados significativos da pesquisa, guardadas as suas características particulares, corroboram os postulados ou 
inquietações provocativas dos demais artigos ao colocar, a despeito de sua vigorosa e rigorosa condução acadêmica, que sua 
realização se assenta em um fazer que avança para além de um limite imediato, reconhecendo o outro em suas buscas e trajeto, 
pois não se reduziria à grandeza ou redução de mero conhecimento teórico, mas de uma experiência vivida, como convém, 
reiteramos, à atualidade potente do pensamento sobre imagens, juventudes e escolas.

No artigo Comunicação, tecnologias e juventude: uma experiência com o uso de redes sociais online na sala de aula, os autores, 
Alessandra Pinto de Carvalho e Leandro Marlon Barbosa Assis, discutem a oportunidade de uma prática educativa mais de-
senvolvida a partir dos usos das tecnologias digitais e das relações com a “vida virtual” – cada vez menos distinta de uma “vida 
real”, crescentemente atravessadas uma pela outra. Estamos falando de uma sociedade brasileira em que, apesar das diferenças 
sociais e diversidades culturais, jovens em número cada vez maior estão, em seus cotidianos, conectados à internet. Os autores 
trabalharam com um material produzido por alunos do primeiro semestre do curso de jornalismo da Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Com a criação de um grupo fechado no Facebook como parte das atividades curriculares, envolvendo os alunos de uma 
disciplina do curso, a realização pedagógica proposta permitiu considerações sobre as possibilidades de tessituras de conheci-
mentos em redes educativas que favorecem correspondências mais ativas e extensas, entre educadores e educados, se compa-
radas com aquelas mais tradicionais vistas nas práticas das salas de aula, quando o professor é percebido como fonte exclusiva 
dos saberes necessários à formação dos estudantes. Para tal, é importante considerar as novas dinâmicas de comunicação na 
web, mais participativas para muitos dos seus usuários, que agora não são apenas, preferencialmente, receptores, mas criadores 
regulares de conteúdo.

No artigo intitulado Audiovisualidades, juventudes e homofobia: tecendo currículos dentrofora das escolas, Maria da Concei-



ção Silva Soares e Leonardo Nolasco-Silva trazem vídeos contra a homofobia produzidos como trabalhos escolares e postados 
no site de compartilhamento YouTube para pensar a tessitura de redes de significações sobre gênero e sexualidade nos/com 
cotidianos das escolas, enfrentando e, ao mesmo tempo, compondo as políticas públicas para a educação. De acordo com os 
autores, nós vivemos tempos difíceis, caracterizados por uma “crescente onda de violência contra as minorias sociais e pelo 
avanço messiânico de grupos conservadores no cenário político, sobretudo no legislativo”.

Partindo da ideia da tessitura curricular em redes, Maria da Conceição Silva Soares e Leonardo Nolasco-Silva defen-
dem que os vídeos contra a homofobia produzidos pelos estudantes nos dão pistas sobre os diferentes modos como a discussão 
sobre questões de gênero e sexualidade, apesar de ter sido retirada de Planos Estaduais e Municipais de Educação pelo Brasil 
afora, atravessa escolas e integra as redes curriculares tecidas de norte a sul do país. Nessa perspectiva, os autores tomam as 
narrativas audiovisuais criadas pelas juventudes como “maneiras outras de produzir conhecimentos e bricolar saberesfazeres 
potencializados pelas vivências aprendidasensinadas nos espaçostempos digitais conectados em rede”. Por fim, eles sugerem 
que “algumas dessas produções subvertem os códigos de gênero e os estereótipos associados às homossexualidades” e que “os 
estudantes se orgulham das suas produções, o que pode ser aferido com as descrições, os comentários e a própria atitude de 
compartilhar”.

No artigo Uma escola colorida: representações de adolescentes sobre a diversidade na educação, os autores Jonas Alves da Silva 
Junior e Wallace Moreira da Silva problematizam a diversidade no cotidiano escolar, sob o ponto de vista de jovens estudantes. 
O trabalho comunica os resultados de uma pesquisa realizada em uma escola pública localizada no Município de Nilópolis, no 
Rio de janeiro. Neste estudo buscou-se ouvir e entender o que os adolescentes dizem sobre diversidade no ambiente escolar 
por meio de oficinas. Participaram da pesquisa dezenas de jovens do Ensino Médio. A estratégia metodológica adotada foi o 
debate em grupo e questionários direcionados. Os instrumentos de pesquisa tiveram como finalidade saber como os sujeitos 
percebem a diversidade no cotidiano escolar; como lidam com igualdade e diferenças; e o que pensam sobre questões de gê-
nero e sexualidade, opções religiosas, diversidade racial, pluralidade cultural e pessoas com necessidades especiais.

Como resultado da investigação, os autores concluem apontando como a escola tem dificuldade de trabalhar com as 
questões da diversidade em seu cotidiano e Em Vidas que praticam mundos: o movimento estudantil como acontecimento, 
Eduardo Simonini e Marisa de Fátima Souza narram a experiência de Flora e as metamorfoses vivenciadas pela jovem nos 
espaçostempos tecidos por múltiplos movimentos criados por estudantes na Universidade Federal de Viçosa, em meio aos 
quais ela se reinventa e inventa mundos. A história de Flora opera no texto como um fio que, quando puxado, traz à tona uma 
rede de movimentos estudantis tecida em diferentes temporalidades e espacialidades, com seus diversos nós políticos, sociais, 
culturais e sexuais, entre outros.ntes reproduzem posturas e atitudes de preconceito e discriminação. Trata-se, hoje em dia, de 
uma discussão de grande relevância para a educação e a sociedade diante dos inúmeros episódios ocorridos no país, em que 
muitas vezes a presença das diferenças em espaços públicos sofre das mais constrangedoras censuras até as perseguições mais 
violentas.

No artigo Cinema e conversas na escola: assistindo filmes com jovens da Baixada Fluminense, Aristóteles Berino e Carla 
Marçal y Guthierrez apresentam uma pesquisa que dialoga com os usos do cinema na educação, no segundo segmento do en-
sino fundamental. Agora que a Lei 13.006, de junho de 2014, define que a exibição de filmes de produção nacional constituirá 
componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, trata-se de uma discussão pertinente a um 
debate que deverá estar mais presente na educação, inclusive na formação de professores. Os autores narram três sessões de ci-
nema feitas com os alunos em uma escola, destacando a realização de rodas de conversas que proporcionaram a oportunidade 
de ouvir esses jovens a respeito dos filmes assistidos, o que representa um material para discutir as possibilidades pedagógicas 
que se abrem com essa metodologia, se realizada com regularidade nas escolas.

A perspectiva assumida com a pesquisa é a da valorização da cultura cinematográfica dos alunos, sobretudo entre as 
classes populares. Esta cultura não é formada apenas pela frequência ao cinema, mas também através do consumo de DVDs, 
da audiência da TV, do filme visto on-line no computador, entre outras modalidades midiáticas. Entendem os autores que 
o uso do cinema na educação não deveria ser visto, como acontece frequentemente, apenas como caminho para um suposto 



enlevo da sensibilidade ou sofisticada formação do gosto para a arte. Eles defendem que haja conversas nas escolas sobre os 
filmes que fazem parte do repertório dos jovens, propondo outras exibições e favorecendo outros conhecimentos, mas consi-
derando sempre a pluralidade da satisfação e o prazer estético.

Em Vidas que praticam mundos: o movimento estudantil como acontecimento, Eduardo Simonini e Marisa de Fátima 
Souza narram a experiência de Flora e as metamorfoses vivenciadas pela jovem nos espaçostempos tecidos por múltiplos mo-
vimentos criados por estudantes na Universidade Federal de Viçosa, em meio aos quais ela se reinventa e inventa mundos. A 
história de Flora opera no texto como um fio que, quando puxado, traz à tona uma rede de movimentos estudantis tecida em 
diferentes temporalidades e espacialidades, com seus diversos nós políticos, sociais, culturais e sexuais, entre outros.

Ao tomar os movimentos estudantis que emergem em meio a “jogos de força e múltiplas influências dispersas, agen-
ciando-se em um momento histórico e social específicos”, como acontecimentos, os autores destacam que estes “trazem 
consigo efeitos que modificam determinado curso das circunstâncias”, criando uma nova existência e produzindo uma nova 
subjetividade.

Nesse sentido, Eduardo Simonini e Marisa de Fátima Souza apontam que “os estudantes, nas escolhas que realizam; 
nas políticas que articulam; nos confrontos que fomentam quando do anseio de conhecer e criar para além do que é ensinado 
nas salas de aula, promovem, na diversidade conflitante do Movimento Estudantil, vivências cotidianas ricas em conexões a 
fomentar territórios existenciais diversos”.

Documentários realizados por estudantes de Comunicação Social da Universidade Federal de São João del-Rei e que 
se debruçam sobre questões que engendram algumas das angústias experimentadas pelas juventudes na contemporaneida-
de, tais como padrões de beleza, sexualidades, cor da pele e estilos de vida, são apresentados e discutidos por Vanessa Maia 
Barbosa de Paiva no artigo Minha música: apontamentos sobre juventudes, produções documentais, mídias hegemônicas e aconte-
cimentos audiovisuais ou da sobrevivência de alguns vaga-lumes. O texto se ocupa de três realizações que, segundo a autora, “se 
constituíram como um acontecimento na vida de jovens que cresceram e se formaram tendo como agenciamento importante 
de enunciação a grande mídia” e nos ajudam a entender “quais são as linhas de fuga que estão sendo utilizadas por estes alu-
nos-produtores para driblar o engessamento das temáticas na produção de audiovisual que tem visibilidade, essencialmente, 
na televisão aberta”.

A primeira dessas produções analisadas, o documentário Beleza além da Estampa, apresenta um questionamento sobre 
o modelo de beleza imposto para as mulheres. O segundo documentário abordado, (Trans)fobias, mostra a luta das pessoas 
transgêneros para conseguir viver em sociedade e enfrentar a invisibilidade, o preconceito e a discriminação. A terceira pro-
dução discutida foi a série documental intitulada Poéticas dos Encontros, composta por sete documentários que se ocuparam 
de pessoas comuns e seus saberesfazeres criados na vida cotidiana da cidade história mineira. Em sua análise, Vanessa Maia 
Barbosa de Paiva destaca que tomou os documentários como narrativas que instituem a possibilidade de ver/fazer questões 
oportunas e necessárias e não como retratos do real.

No artigo intitulado Ensinar & aprender com os corpos & artefatos nas escolas, Aldo Victorio Filho e Terezinha Maria 
de Castro Vilela partem do encontro de dois campos de produção de conhecimento, a saber, a Cultura Visual e a Pesquisa 
do Cotidiano, para fomentar e defender a discussão de aspectos e situações da vida nas escolas. Este tema, além de ser o eixo 
central das pesquisas das quais emerge, tem como objetivo maior oferecer fontes de recursos à atualização do entendimento 
e das práticas escolares que partam da vida cotidiana nas escolas e das imagens que a atravessam e nela são criadas, consumi-
das, partilhadas e ressignificadas, em benefício de seus próprios coletivos, que podem ser considerados como a totalidade dos 
cidadãos. 

A participação da denominada Cultura Visual, tomada como arena de discussões sobre imagem visual na contempo-
raneidade, vem, em muitos estudos e artigos recentemente publicados, comprovando sua indispensável utilidade nas pesquisas 
que abordam a vida escolar de crianças, jovens e adultos, assim como as novas metodologias investigativas voltadas para o 
cotidiano, que têm elucidado aspectos e sintonias das práticas escolares quase nunca apreendidos por meio de grande parte 
das metodologias tradicionais. Tomar o cotidiano da escola em seus fragmentos, micro acontecimentos e imagens diárias, 



frequentemente dispensadas pelo olhar investigador de condução convencional, é um dos interesses desse campo. Portanto, 
a Cultura Visual e a Pesquisa do/no/com o Cotidiano, em permanente intercâmbio, evidenciam que, o que muitas vezes é 
tomado como repetição rotineira e vazio de saberes sobre a vida escolar e a educação, pode e deve ser aproveitado como fonte 
profícua de novos conhecimentos necessários à manutenção produtiva da educação escolar.

No artigo Letramentos de ruptura: costurando sobrevivências e nascimentos, os autores, Adriana Carvalho Lopes, Rapha-
el Calazans e Janaína Tavares, questionam, a partir da narrativa de dois personagens, que estão entre os autores do artigo, a 
concepção que afirma ser a escola a principal agência de letramento na sociedade moderna. As duas narrativas apresentam 
histórias de vida que exibem a relevância da pluralidade constitutiva das redes de conhecimentos que proporcionam variadas 
experiências políticas, sociais e artísticas. Os autores entendem, então, “que expandir a nossa concepção de escritura e de le-
tramento poderá nos auxiliar a construir pedagogias mais sensíveis às formas pelas quais os estudantes mobilizam recursos 
simbólicos e materiais específicos no interior de suas comunidades”. Tal visão parece-nos de grande importância para a com-
preensão cultural das classes populares, atribuindo importância também educativa ao funk, ao hip-hop, à pichação, ao grafite, 
entre outras práticas, muitas vezes marginalizadas ou diminuídas. 

Escrita Pixadora: escrevendo em ruptura com a escrita, de autoria de Gustavo Coelho, aborda o expressivo universo da 
pichação para além das leituras reguladoras e o toma como um desafio, um enigma no qual se enredam linguagem, produção 
poética e estética existencial na escrita do indizível, como sublinha seu autor. Recorrendo às proposições de pensadores como 
Blanchot, Deleuze, Barthes e Castoriadis, entre outros, a reflexão que constitui o artigo elucida a intensidade das imagens 
urbanas denominadas pichação e, assim, enfrenta as imagens ontologicamente indisciplinadas da escrita “Xarpi” para pensá-la 
em um lugar de liminaridade paradoxal na qual se dá sua formação – uma escrita da não escrita, uma expressão cujo sentido é ofe-
recer formas ao não-sentido, e, dessa forma, contribui com a atualização do pensamento sobre as relações inextrincáveis entre 
Educação, Escolas, Cidades e Juventudes e os desafios que estas últimas enfrentam nas territorialidades urbanas que rejeitam 
o que não lhes é conveniente e até pune, severamente, aos que lhes desafia.

Aldo Victorio Filho
Maria da Conceição Silva Soares

Aristóteles Berino



FOTONOVELA DO COTIDIANO:
NARRATIVAS DE PEDAGOGIA CULTURAL

Belidson Dias1

Leísa Sasso2

A/r/tografia, pedagogia crítica e cultura

O projeto da fotonovela foi parte da investigação de Mestrado de Leísa Sasso3, que teve como objetivo inquirir as 
suas práticas pedagógicas em sala de aula entre os anos 2002 e 2007. Buscava entender como as práticas de pedagogia crítica 
adotadas se relacionavam com formas de pedagogias culturais e educação da cultura visual presentes na corrente literatura. 
Foi feito um levantamento de suas práticas pedagógicas mais significativas, reconstituindo a memória dessas práticas, agora 
revisitadas por meio da interpretação de dados visuais como questionários e grupos focais. A amostra incluiu 26 estudantes 
secundaristas do Centro de Ensino Médio 01 de São Sebastião, Distrito Federal, onde foi docente.

Ao longo do estudo percebemos que suas práticas pedagógicas se aproximavam da pedagogia crítica, uma vez que 
levam em conta as vozes dos estudantes e a partir delas busca a qualificação dos sujeitos como atores no processo de transfor-
mação social. Isso significa tornar os cidadãos políticos. Essas práticas contextualizam discursos que estão fora dos domínios 
tradicionais do conhecimento por considerarem imagens e mídias como possibilidades de compreender o poder das imagens 
na vida social e, a partir daí, suas práticas passaram a ser entendidas, nos nossos estudos, como práticas de Educação da Cul-
tura Visual. Em um sentido mais amplo, são práticas de Educação em Visualidade como pedagogia cultural (FERNÁNDEZ 
e DIAS, 2014).

Entendemos a pedagogia cultural como prática educativa com preocupações políticas e culturais que amplia as pos-
sibilidades da arte na educação na medida em que incorpora a cultura visual, ou seja, dilui as fronteiras entre arte, cultura e 
política. O termo pedagogia cultural é uma aproximação dos estudos culturais, preconizados por Hoggart e Hall nos anos 60, 
com a pedagogia crítica, embasada na “Pedagogia do Oprimido” de Freire dos anos 70, em direção à uma prática pedagógica 
que questiona, a partir de Foucault, as relações entre poder e conhecimento e a articulação entre produção cultural, teoria e 
prática pedagógica.

Estas iniciativas de pedagogia crítica se assemelham àquelas encorajadas pela pedagogia cultural e pelos estudos da 
cultura visual. Portanto, buscamos compreender a importância dessas práticas, como colaboram para o fomento da crítica 
cultural e social, para construção de saberes e para a difusão do conhecimento artístico. Buscamos, também, investigar como 
essas abordagens pedagógicas contribuíram para a construção de identidades e a promoção de agência dos sujeitos na escola 
e na comunidade.

Como professores, investigadores e artistas, buscamos entender iniciativas educacionais que levem em consideração 
abordagens pedagógicas e metodológicas no ensino da arte que contemplem a realidade dos sujeitos da aprendizagem, bem 
como as ferramentas utilizadas para esse fim. Paulo Freire foi o arcabouço teórico para a condução dessa forma de trabalho 
à época, sendo o trabalho com projetos a base dessas práticas pedagógicas. Entendemos trabalho com projetos como práti-
cas educativas que podem repensar a escola porque tangenciam o domínio político, cultural e sociológico (HERNÁNDEZ, 
1 Pós-Doutorado na Universitat de Barcelona, Espanha; Doutor em Estudos Curriculares em Arte Educação, na University of British Co-
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2006). Consideramos esta forma de trabalho mais criativa e prazerosa, além de gerar possibilidades de ir além do currículo e 
de proporcionar visões questionadoras da realidade. Como diz Hernández (1988, p. 22), os projetos de trabalho são um “pro-
cesso de dar forma a uma ideia, um procedimento de trabalho que admite modificações que dialoga com o contexto em que 
se insere e com os indivíduos que contribuem para o processo”.

A problemática central da análise consistiu no fato da pedagogia crítica e cultural e a educação da cultura visual, em 
uma primeira abordagem, levarem em consideração o estudante como ocupante de múltiplas posições discursivas em uma 
perspectiva pós-estruturalista (MCLAREN, 1998). Isso implica dizer que existe pedagogia em todo espaço social no qual 
saberes são construídos, onde diversos pontos de vista são considerados sem que se imputem diferenças qualitativas entre eles. 
Significa, também, que existem consequências desse discurso epistemológico no processo pedagógico e metodológico que se 
refletem no corpo discente. É preciso reconhecer que direcionamos a investigação para os dados visuais que tínhamos como 
registro documental. A partir desse grande volume de imagens foram selecionadas aquelas que registravam as práticas de 
pedagogia cultural escolhidas para a análise final.

Para responder aos problemas levantados, de forma sensível e analítica, recorremos à Investigação Educacional Basea-
da em Arte (IEBA), que procura outras formas de investigação levando em consideração imaginação, introspecção, incerteza, 
visualização, dinamismo e ilusão, particularmente na perspectiva a/r/tográfica, e seus aspectos autoetnográficos, perspectiva 
que considera a arte um elemento importante da pesquisa (DIAS, 2014).

Memórias, Imagens e Novelas de uma professora e seus discentes

Como professora do Ensino Médio na Secretaria de Educação do Distrito Federal há quase duas décadas, a cada início 
de ano, de semestre ou bimestre busco encontrar formas de tornar a aprendizagem dos conteúdos curriculares mais envol-
ventes e significativos para os estudantes. Nesse sentido, percebi que articular os conteúdos obrigatórios da História da Arte 
com as vivências cotidianas dos estudantes e com as imagens da cultura visual que povoam seu imaginário é a maneira mais 
interessante, tanto para mim quanto para eles, de tornar as aulas de arte uma descoberta e, sobretudo, um desafio para nós.

O projeto “Fotonovela da vida real” teve como objetivo trabalhar os conteúdos curriculares fotografia, dadaísmo e sur-
realismo, mas foi além disso, uma vez que incluiu e considerou a cultura visual presente no imaginário dos estudantes. Essa 
prática pedagógica permitiu a ressignificação das telenovelas com discussões acaloradas sobre sexualidade, sobre o poder da 
mídia de produzir acomodação social, bem como conduziu os estudantes a uma prática artística criativa e crítica.

O termo cultura visual ainda não foi incorporado às práticas pedagógicas e ao currículo da Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal, entretanto, é importante considerar que a utilização da cultura visual em sala de aula amplia 
a possibilidade de novas abordagens pedagógicas. Segundo Freedman e Sthur (2009, p. 10), a cultura visual possibilita ques-
tionamentos “referentes ao poder da representação, à formação de identidades culturais, funções de produção criativa, signi-
ficados das narrativas visuais, reflexão crítica sobre a proliferação tecnológica e a importância de conexões interdisciplinares”. 
Orientar o trabalho nesse sentido parece ser, na perspectiva da pedagogia cultural, a estratégia mais adequada para educar, por 
meio da arte inserida na cultura visual, cidadãos críticos e voltados para ações que antecipem as mudanças almejadas. Vieira 
da Cunha (2012, p. 104) esclarece que:

[...] o ensino da arte hoje deveria ter, como uma de suas principais preocupações, a discussão 
sobre o efeito das imagens, a constituição da visualidade e o poder das imagens em produzir verdades. 
Isso não significa abandonar nas salas de aula o conhecimento sobre a Arte [...] mas significa acrés-
cimos ao ensino de arte que mais se preocupou com os “objetos” de conhecimento do que como esses 
conhecimentos produzem os sujeitos da educação.

Esse conhecimento, que pode redefinir os estudantes, deve ser considerado e torna-se cada vez mais importante na 
medida em que a mídia, no momento atual, tem contribuído mais do que a educação das artes visuais para a articulação de 
imagens e significados, muitas vezes direcionando os sujeitos para o consumo e para o individualismo. Charréu reforça a ideia 



de Vieira da Cunha e critica aqueles educadores que defendem os conteúdos tradicionais dos currículos escolares como “úteis 
para o resgate de uma difusa identidade coletiva” (2012, p. 40). O autor ainda afirma que:

[...] as imagens globais, as artes visuais, a cultura visual e a educação artística, em geral, são 
importantes vetores em que poderão se apoiar muitas das ideias de regeneração e de emancipação de 
uma sociedade contemporânea que hoje tem dificuldade em vislumbrar, no horizonte, um rumo a 
seguir (CHARRÉU, 2012, p. 46).

Hoje apreendemos que, apesar de ter considerado uma forma de pedagogia cultural que busca a emancipação dos 
sujeitos, o planejamento daquelas aulas foi bastante tradicional e se limitou inicialmente à grade curricular. A fotografia pas-
sava a ser entendida no início do século XX como processo artístico e os trabalhos fotográficos de Man Ray e as pinturas de 
Frida Kahlo, artistas daquele período, foram escolhidos por para apresentar o dadaísmo e o surrealismo aos estudantes. Esses 
conteúdos curriculares importantes da história da arte também deveriam ser trabalhados em sala de aula, além da fotografia, e 
a escolha de conduzir a abordagem do dadaísmo a partir da obra de Man Ray nos pareceu acertada, pois permitiria trabalhar, 
simultaneamente, dadaísmo, surrealismo, fotografia e pintura como práticas artísticas. 

Introduzir os estudantes em um universo cultural estrangeiro à cultura a que têm acesso não é fácil porque é necessário 
seduzir, escolher imagens e representações da história da arte e representações intrigantes que fomentem questionamentos, 
instalem a dúvida, a surpresa e a admiração. Por isso, escolher as imagens para conduzi-los nesse universo novo também é 
complicado para o docente, pois é necessário conhecer os referenciais culturais das comunidades, considerar seus interesses e 
relacionar ou contrapor temas, estéticas e críticas. Os estudantes são forçados a saber esses conteúdos teóricos, todos os “is-
mos” da história da arte, para se tornarem competitivos nos vestibulares e nas avaliações externas.

Sempre acrescemos ao trabalho teórico e conceitual algumas práticas artísticas a fim de tornar menos penosas e mais 
significativas as aulas no Ensino Médio. Para possibilitar a todos os estudantes a vivência de uma prática artística, pensamos 
ser importante dar opção de escolha aos estudantes. Aqueles que se identificassem com a fotografia optariam por essa forma 
de expressão artística, mas a pintura e o desenho também poderiam ser escolhidos, caso os estudantes não possuíssem equipa-
mento fotográfico para a execução da proposta ou se sentissem mais confortáveis e confiantes com essas outras possibilidades.

Algumas imagens de Man Ray, como as fotografias dadaístas da década de 20 do século passado – a foto de uma 
mulher chorando lágrimas redondas ou a foto do beijo produzida pelo artista – nos remetiam às fotonovelas, grandes com-
panheiras na adolescência. Hoje não existem mais nas bancas de revistas as fotonovelas de histórias de amor, que era possível 
comprar na banca de jornal da SQS 104 nos anos 70 do século passado. Elas eram sedutoras, principalmente as italianas, com 
fotografias em preto e branco bem contrastadas. As fotografias em série apresentadas em quadrinhos lado a lado, com balões 
de textos, contavam encontros de casais, com beijos e lágrimas e, assim como algumas das fotografias de Man Ray, remetiam 
a amores, separações e despedidas. 

As revistas da adolescência serviram de inspiração para a concepção do projeto “Fotonovela da vida real”. A ideia era 
que os estudantes utilizassem a fotografia para contar histórias do seu cotidiano, a partir de um roteiro elaborado por eles. 
Em 2003, os jovens não sabiam o que era uma fotonovela. Após a explicação passaram a conhecer, mas nunca tinham visto 
uma fotonovela antes. Foi necessário procurar em bancas de jornal uma daquelas velhas fotonovelas para exemplificar o que 
os estudantes deviam fazer como trabalho de avaliação do bimestre. Também sugerimos que eles próprios pesquisassem. 

Encontramos uma fotonovela, na verdade uma revista erótica com fotografias de posições sexuais do Kama Sutra em 
uma banca de jornal em São Sebastião. Hesitamos em comprá-la pensando que, talvez, não fosse adequado mostrar essas 
imagens no contexto escolar, mas a levamos porque partimos do princípio de que eram todos adolescentes, interessados em 
ouvir/ver sobre sexo, fazer ou discutir sobre sexo, na pior das hipóteses. Seria criada, portanto, uma ocasião para discutir se-
xualidade e erotismo. 

Em sala de aula, explicando a tarefa que os estudantes deveriam executar, mostrávamos a revista erótica, de longe, mar-
cada em uma página que não continha cenas calientes. A fotonovela tinha o mesmo formato A5 da revistinha do Tio Patinhas 
da Disney e meninos e meninas queriam ver mais de perto. Dizíamos que a revista era emprestada, tínhamos que devolvê-la 



intacta e que não podia ser emprestada. Se quisessem, poderiam procurar nas bancas de jornal e revistas.
Um dia, devido a um descuido, descobriram o conteúdo da revista e sumiram com ela. Depois desse episódio, as re-

vistinhas de fotonovelas eróticas começaram a se multiplicar e aparecer na sala de aula, trazidas principalmente pelos garotos. 
Esse tipo de “ilustração” sobre o trabalho solicitado, felizmente, não chegou ao conhecimento da direção da escola, mas foi 
muito didática e pedagógica para os estudantes. Uma pedagogia de risco.

Os estudantes passaram a compartilhar suas experiências amorosas e passamos a discutir sexualidade e relacionamen-
tos afetivos. Procuramos direcionar nossas conversas para o dadaísmo e, principalmente, para o surrealismo e sua relação com a 
teoria freudiana e o automatismo psíquico, tornando as conversas menos informais e direcionadas ao conteúdo programático. 
Tomamos muito cuidado, pois, em uma comunidade impregnada por dogmas religiosos, predominantemente evangélica, esses 
assuntos poderiam se tornar um problema para a escola e para os professores da disciplina. As conversas sobre inconsciente, 
fantasias sexuais reprimidas e imagens dos sonhos tornavam nossos diálogos mais “científicos” e nos situavam no contexto do 
início do século XX. Abordar as novelas da televisão ajudou a direcionar nossos diálogos para a cultura visual, para assuntos 
menos polêmicos que incluíam todos nas discussões.

Para tornar a prática artística, propusemos que construíssem narrativas utilizando imagens próximas da sua realidade 
ou de seus sonhos usando a fotografia, um processo mais envolvente para eles. O desafio era contar histórias do cotidiano, da 
realidade de São Sebastião e descontruir as telenovelas que enfatizam vidas envoltas em luxo e em contextos distantes da rea-
lidade das populações carentes, daqueles que vivem na periferia. Passamos a discutir ao objetivos e interesses da mídia. Porque 
a realidade da maior parte da população brasileira não era mostrada na televisão? Em 2003 não o eram ou eram mostradas de 
forma caricata, superficial, secundária. 

A fronteira entre a ficção televisiva e a realidade é nítida. A identificação dos estudantes com as novelas era evidente, 
entretanto, não apenas dos jovens da periferia de Brasília, mas também do brasileiro em geral, de classes sociais e faixas etá-
rias distintas. Apesar da realidade de ônibus lotados, desemprego, falta de perspectiva, escolas sucateadas e atendimento de 
saúde precário ser abordada de forma superficial nas telenovelas, a crítica explícita é pueril e inconsistente, pois existe uma 
mensagem subliminar sugerindo que, como público, os indivíduos devem se ver nas novelas ou imaginar possibilidades para 
si próprios. Dessa forma, a ilusão de um mundo ideal e de um final feliz pode funcionar de maneira adequada. Em um país 
tão diverso e transcultural como o nosso, esse fenômeno não é desprovido de intencionalidade e visa à acomodação social, à 
manipulação das massas e à venda de produtos. Chauí caracteriza esse passar o tempo, esse entretenimento proporcionado 
pela TV, como dominação social e política:

A indústria cultural vende cultura. Para vendê-la, deve seduzir e agradar o consumidor. Para 
seduzi-lo e agradá-lo, não pode chocá-lo, provocá-lo, fazê-lo pensar, trazer-lhe informações novas que 
o perturbem, mas deve devolver-lhe, com nova aparência, o que ele já sabe, já viu, já fez. A média e o 
senso-comum cristalizado, que a indústria cultural devolve com cara de coisa nova. [...] Ninguém há 
de ser contrário ao entretenimento, ainda que possa ser crítico das modalidades do entretenimento 
que entretém a dominação social e política. Seja qual for nossa concepção do entretenimento, é certo 
que sua característica principal não é apenas o repouso, mas também o passatempo. E um deixar passar 
o tempo como tempo livre e desobrigado, como tempo nosso (mesmo quando esse “nosso” é ilusório.) 
(CHAUÍ, 2008, pag. 60).

O entretenimento promovido pela cultura midiática vem acompanhado por uma legião de referenciais culturais e essa 
inclinação pelo “pitoresco, o grotesco, o humorístico, o kitsch ou o horror, por sentimentos e sensações de grande intensidade 
emotiva, próprios da cultura do espetáculo” (AGUIRRE, 2009, p. 164) foram considerados aliados do processo educativo em 
artes visuais. A visualidade morna e descomprometida da TV pôde ser questionada e transfigurada pela crítica da realidade 
social e cultural vivida no dia a dia, sem glamour. Aguirre alerta que é preciso ter cuidado ao abordar, no contexto educacional, 
as práticas culturais midiáticas, mas defende que é o “momento de afrontar criticamente a estreiteza da estereotipante redun-
dância temática ideológica e estética da cultura de massa (AGUIRRE, 2009, p. 166). 

Considerando esses aspectos para possibilitar transformações pessoais e também para criar tramas com causas pró-



prias, sugerimos que os diálogos entre os personagens fossem direcionados para os problemas identificados no contexto da 
cidade de São Sebastião. Utilizar diálogos em balões para compor a narrativa seria outra possibilidade de relacionar texto e 
imagem, para inserir ganchos interdisciplinares nas práticas de artes visuais e de língua portuguesa e, ainda, contemplar as-
pectos da sociologia e da crítica às estruturas de poder. 

Durante as aulas utilizávamos um projetor “Leika” para mostrar diapositivos previamente selecionados. Fotografáva-
mos livros e transformávamos as imagens impressas em slides. Escurecer a sala de aula para mostrar imagens desconhecidas 
dos estudantes, bem como discorrer sobre o dadaísmo e o surrealismo, movimentos artísticos tão ricos de possibilidades, im-
primia uma certa magia às aulas, diferenciando-as sobremaneira das demais. Os estudantes relataram que esperavam as aulas 
de artes ansiosos porque elas eram inusitadas e divertidas. Todos podiam manifestar suas impressões e perguntar livremente 
sobre qualquer assunto porque se tratava de um momento de descobertas voluntárias.

Em outras aulas passamos o filme “Frida” (TAYMOR, 2002) sobre a vida e obra de Frida Kahlo. O objetivo era pausar 
o filme nas cenas principais e sugerir que imaginassem balões com os diálogos. Essa estratégia, no entanto, era seguida de 
protestos e gritaria contrária ao procedimento. O filme envolveu os estudantes de tal forma que se tornou impossível seguir 
o planejamento inicial. Abandonamos a estratégia, mas, ao iniciar o filme, sugerimos que pensassem que cenas seriam mais 
importantes para compor uma fotonovela da vida de Frida. Alguns estudantes pediram para fazer a fotonovela da vida de 
Frida Kahlo e se apaixonaram pela obra da artista.

Após terem visto o filme os estudantes se organizaram em grupos e começaram a escrever o roteiro da fotonovela que 
seria executado como tarefa de casa. Essa ocasião preciosa para reunir os colegas fora do ambiente escolar, na casa de algum 
colega ou em espaços da cidade, também foi acompanhada de muitos relatos de intervenções policiais, quando a história con-
tada envolvia armas de brinquedo e fotografias na feira permanente, ao amanhecer.

É preciso esclarecer que havíamos orientado os estudantes a obter fotografias bem contrastadas, como aquelas pro-
duzidas por Man Ray. Eles deveriam aproveitar os horários em que a luz produzia sombras atraentes e marcadas, como o 
amanhecer e o entardecer, uma vez que a escola não possuía um estúdio fotográfico. 

Em 2003 os estudantes ainda não dispunham de celulares multifuncionais ou máquinas digitais e, por esta razão, o 
trabalho foi realizado com máquinas fotográficas analógicas. A maior parte das máquinas eram do tipo Kodak Instamatic, 
Yashica ou Minolta, todas automáticas ou descartáveis. Alguns estudantes apareciam com uma máquina de melhor qualidade 
como a Olympus Pen ou Canon, mas era raro os estudantes utilizarem máquinas profissionais. Outro problema era explicar os 
conceitos e o funcionamento da máquina fotográfica. A compreensão dos alunos sobre conceitos técnicos, tais como abertura 
do diafragma e insolação, era problemática. Explicar como se dava o processo das raiografias de Man Ray também não foi 
nada fácil, pois os estudantes nunca haviam visto um laboratório fotográfico. Assim, procuramos trabalhar com os alunos o 
conceito de enquadramento, luz e sombra.

Como as histórias eram construídas em ambientes fechados, o flash automático tornava as imagens chapadas, planas. 
Além disso, a visualização da imagem só ocorria após a revelação em lojas especializadas. Naquela época, buscar as fotografias 
após a revelação era um prazer, uma descoberta, porque o resultado impresso nas fotografias era inusitado e imprevisível. Era 
raro conseguir uma tiragem bem sucedida, já que os equipamentos eram baratos e de baixa qualidade. A temática das fotogra-
fias e o roteiro das fotonovelas surpreenderam pela intensidade, apesar dos resultados técnicos pífios.

Um grupo de estudantes do terceiro ano apresentou uma fotonovela intitulada “O desempregado”, narrada por meio 
de uma música de Gabriel Pensador. “A dança do desempregado”, bastante conhecida na época, é a saga de um homem que 
fica desempregado e se envolve com o mundo da criminalidade. Outro grupo narrou uma história de paixão seguida de uma 
gravidez indesejada na adolescência, cujo desfecho era abandono familiar, decepção, violência doméstica e separação. O final 
que não é feliz, o que é bastante comum e próximo da vivência dos estudantes, foi quase uma constante em todos os traba-
lhos. Os estudantes convivem diariamente com esses fatos. Contados por vizinhos ou familiares, eles pairam como um temor 
imaginário e uma possibilidade real. 

As histórias contadas também são sangrentas e trágicas, como a história de um garoto que gostava dos afazeres femi-



ninos e revelava inclinações “homossexuais”. Os preconceitos da sociedade fazem com que ele esconda sua condição e termine 
se casando e tendo filhos, embora mantenha uma vida dupla, que é descoberta por sua família. O desfecho dessa história, 
bastante recorrente, é o suicídio do protagonista. 

A realidade relacionada ao consumo e tráfico de drogas também foi abordada pelos estudantes, que contaram o en-
volvimento de um grupo de amigos com as drogas e a destruição da vida de cada um deles. A história falava em morte por 
overdose, em criminalidade para sustentar o vício, em prisão e suicídio (FIG. 1). Essas narrativas estão próximas deles, estão 
ao lado ou mesmo na frente dos estudantes. Histórias camufladas nos depoimentos dos evangélicos, nas confissões aos padres, 
ocultadas pelas mães que visitam seus filhos presos e suas histórias que viram fofoca da vizinhança, que são manchetes de jor-
nais sensacionalistas e conhecidas de todos, também foram relatadas nos trabalhos escolares e compartilhadas com os colegas.

FIGURA 1: Composição de Yuri Paranhos e Leísa Sasso a partir da fotonovela “Curvas sem fim” de estudantes do 3º ano do Ensino Médio, 

2006.Os estudantes se surpreendiam com nossa reação ao aplaudi-los e conferir-lhes a nota máxima, porque não acreditava 

Fonte: Arquivo pessoal da autora



que haviam feito algo excepcional, como descontruir as narrativas das telenovelas de forma simples e sagaz. Fazíamos 
uma rodinha de avaliação e o trabalho era enriquecido com os relatos de fatos sociais que lhes eram familiares. Nas discussões, 
concluíamos que as tragédias sociais não interessavam às telenovelas. Por meio de perguntas que formulávamos, os estudantes 
chegavam à conclusão que a TV busca uma acomodação social e que as histórias das telenovelas permitem uma mobilidade 
social pouco observada na realidade. 

Nas telenovelas, as histórias de amor e harmonia que se eternizam pelo casamento não correspondem às brigas obser-
vadas nos relacionamentos mais próximos dos estudantes e que se refletem em violência doméstica e alcoolismo. Todos esses 
aspectos estiveram presentes nas narrativas fotográficas dos estudantes. A primeira edição do projeto, em 2003, revelou cons-
ciência crítica e lucidez nos trabalhos dos estudantes em relação à realidade surpreendente. Para professores que buscavam 
fomentar essa crítica que parecia inexistente, o resultado foi bastante gratificante. Tínhamos  certeza de que esses sentimentos 
estavam latentes nos alunos e era necessária apenas uma proposta de trabalho instigante para que eles se manifestassem. 

Esse projeto teve várias reedições e fez parte do nosso trabalho entre os anos 2003 e 2007, nos três anos do Ensino 
Médio. O projeto possibilitou a popularização da máquina digital e a apresentação de trabalhos incorporando as novas tec-
nologias da informação e comunicação, com as fotografias sendo editadas em softwares de editoração de imagens e entregues 
em DVDs. A qualidade da crítica social, contudo, não avançou na mesma proporção dos recursos tecnológicos e as narrativas 
imagéticas perderam em densidade em comparação com outras edições do projeto. Certeau analisa a degradação da cultura 
como uma tática subversiva de revanche contra o poder de dominação da produção:

Assim, uma vez analisadas as imagens distribuídas pela TV e os tempos que se passa assis-
tindo aos programas televisivos, resta ainda perguntar o que é que o consumidor fabrica com essas 
imagens e durante essas horas, [...] o que é que eles “absorvem”, recebem e pagam? O que fazem com 
isso? [...] O telespectador não escreve coisa alguma na tela da TV. Ele é afastado do produto excluído 
da manifestação. Perde seus direitos de autor, para se tornar, ao que parece, um puro receptor, o espelho 
de um ator multiforme e narcísico. No limite seria ele a imagem de aparelhos que não mais precisam 
dele para se produzir, a reprodução de uma “máquina celibatária”. [...] Por espetacular que seja, o seu 
privilégio corre o risco de ser apenas aparente, caso sirva apenas para quadro para as práticas teimosas, 
astuciosas, cotidianas que o utilizam. Aquilo que se chama de “vulgarização” ou “degradação” de uma 
cultura seria então um aspecto, caricaturado e parcial, da revanche que as táticas utilizadoras tomam 
do poder dominador da produção. (CERTEAU, 2002, p. 93-95).

Existe um preconceito ancorado nos discursos de que a cultura de massa empobrece a crítica e provoca a acomoda-
ção dos sujeitos. Entretanto, o aspecto subversivo dessas apropriações e (re)significações reside no fato de permitirem que o 
homem comum determine o que será distribuído pelas mídias e, nesse aspecto, o ciclo determinista se inverte. Mesmo que 
os artefatos sejam produzidos a partir da demanda do consumidor, a falta de consciência em relação às consequências desse 
consumo e, principalmente, do poder que tem o consumidor de conduzir a direção da produção é assombrosa. 

A proliferação de imagens e os discursos que as acompanham direcionados ao consumo acrítico, ao individualismo e 
à banalização da violência, discursos calcados em sonhos e desejos, se internalizam nos estudantes e definem suas identidades 
e percepção de realidade e de sociedade. Ainda segundo Certeau:

A publicidade, por exemplo, multiplica as lendas de nossos desejos e de nossas memórias, 
contando-as com o vocabulário dos objetos de consumo. Ela desbobina através das ruas e nos sub-
solos do metrô o interminável discurso de nossas epopeias. Seus anúncios abrem nos muros espaços 
de sonho. Jamais talvez uma sociedade se tenha beneficiado de uma mitologia tão rica. (CERTEAU, 
2002, p. 201).

Essa mitologia relacionada aos sonhos dos estudantes passa a ser narrada nas fotonovelas como reflexo de uma so-
ciedade que consome desejos e vende objetos. A forma como nos relacionamos com as visualidades nos definem como seres 
políticos, sociais e culturais, por isso é tão importante nos posicionarmos de forma crítica e consciente.



Costurando alguns Dados

Para realizar a investigação, consideramos o período em que trabalhei como professora regente em sala de aula, reali-
zando com os estudantes os projetos que concebemos, visando proporcionar uma compreensão mais abrangente da arte, sua 
história e seus processos, além de resgatar a cultura popular da comunidade. Entre os tantos projetos que realizamos bimes-
tralmente com os estudantes, escolhemos cinco (5) deles para a pesquisa: “O Cordel de São Sebastião”, a “Fotonovela da vida 
real”, o “Xadrez jogo da vida”, o “Tarot-Conceito x Imagem” e o “Livro-Objeto”. Entretanto, neste capítulo, apresentamos e 
discutimos um deles, a “Fotonovela da vida real”. No projeto “Fotonovela da vida real”, como vimos anteriormente, utilizamos 
as fotografias dos próprios estudantes como suporte para contar as histórias da comunidade associadas a temas como violên-
cia, desemprego, sonhos e a realidade de uma gravidez indesejada, entre outros.

O sucesso dessas iniciativas, avaliado a partir do interesse e envolvimento dos estudantes, nos fez acreditar que o tra-
balho com projetos pode, ao mesmo tempo, considerar as visualidades do cotidiano dos sujeitos, possibilitar diálogos da arte 
com a cultura popular, situar artefatos ao longo da história da arte e, ainda, contemplar o currículo. 

A partir da investigação destas práticas, pudemos perceber que a importância das práticas pedagógicas podem ser 
verificadas pela contribuição para a construção de saberes por fomentarem a crítica cultural e social para os estudantes, para 
a escola e para a comunidade. Levamos em consideração que esses eventos pedagógicos, que são, simultaneamente, aconte-
cimentos artísticos, contribuíram para a construção de identidades e promoveram a agência dos estudantes na escola e na 
comunidade e também podem ressignificar a arte na educação porque possibilitaram aos estudantes uma compreensão mais 
ampla das visualidades e da arte da sociedade, sobretudo porque transformaram vidas.

A análise dos dados da dissertação aponta para:
• O empoderamento dos sujeitos no contexto da execução dos projetos. Estes fomentaram agência uma vez que assu-

miram a responsabilidade de conscientizadores/sensibilizadores da/na comunidade;
• A importância das práticas pedagógicas identificada como memória significativa da vida dos estudantes;
• O fato de que os estudantes relacionam suas lembranças da época de realização dos projetos com o estranhamento 

da comunidade escolar em relação a essas práticas;
• O fato de que os projetos foram descritos como desafios que os tornaram mais críticos e conscientes de suas posições 

no mundo,  mais atentos às questões políticas;
• O fato de que os estudantes possuem lembranças dos questionamentos que proporcionaram reflexões na época e 

posteriormente à execução dos projetos;
• Os relatos de mudanças de atitudes, com mais respeito à alteridade;
• As práticas pedagógicas lembradas e relacionadas a novos posicionamentos identitários estimularam a reflexão, cria-

ção e transformação dos estudantes, gerando mais independência e uma maior confiança em relação a seus destinos;
• O fato de que os projetos foram responsáveis por tornar os estudantes mais atentos e críticos em relação às imagens 

veiculadas pela mídia;
• O fato de que os projetos foram importantes para os estudantes porque permitiram o envolvimento coletivo no tra-

balho e envolviam temas do cotidiano.

O resultado da análise dessa pequena amostragem da investigação aponta para o empoderamento dos sujeitos ao mes-
mo tempo em que revela a influência que essas práticas pedagógicas exerceram na vida dos estudantes.  Demonstra, contudo, 
que os objetivos da pesquisa eram opostos ao que se espera de um professor de arte, na medida em que a “sociedade de con-
trole” ou o “capitalismo designer” ( JAGODZINSKI, 2009) tornou-se a forma hegemônica de escolarização. Nesse contexto, 
é cobrado dos professores que arte e estética tenham uma utilidade, ou seja, que a arte é útil quando estetiza a escola, o que, 
definitivamente, não foi possível constatar nas minhas práticas pedagógicas. Para o “capitalismo designer”, quando o ensino 
de arte está relacionado a outras disciplinas a fim de aprimorá-las, ele também tem utilidade e, eventualmente, isso também 



acontecia nas minhas práticas pedagógicas.
Essa expectativa do “capitalismo designer” em relação à arte pode ser muito criticada e não seria conveniente afirmar 

que a arte na escola, realizada desta maneira, colabora para a transformação social. A arte que propúnhamos foi, portanto, 
muito questionada, fato que fica evidente nos relatos dos estudantes quando lembravam das reações de estranhamento que as 
práticas suscitavam nos membros da comunidade escolar.

Além do desejo de ver a sociedade de outra forma e a arte como um catalisador da transformação social, restaria in-
vestigar em que medida essas ações efetivas de agenciamento coletivo e individual se tornaram uma atitude incorporada pelos 
estudantes como uma maneira de ver, ser e estar no mundo. Essa dúvida nos incomoda e atormenta. Foi necessário compar-
tilhar nossos referenciais estéticos com os estudantes, mas não percebemos, ainda, em que medida os referenciais culturais 
daquela comunidade foram considerados e ressignificados por eles.

Questionamos também se o resultado do trabalho que desafiou os estudantes, segundo eles próprios, se refletiu em 
suas atitudes. Nesse caso, encontramos algum conforto nos depoimentos dos estudantes ao revelarem que a perspectiva da 
cultura visual, e, em seu âmbito, as obras da história da arte, contribuíram para que se tornassem pessoas melhores, críticas e 
conscientes de sua posição no mundo.

Nesse processo, aprendemos que mais importante que a resposta dos estudantes às questões levantadas durante a 
execução dos projetos, é a pergunta que proporciona reflexão. Entre tantas questões, lembramos algumas que silenciaram os 
estudantes: “Você faz só para o gasto ou dá o melhor de si nas coisas que realiza?”; “O que você está fazendo para realizar 
seus sonhos?”; “Você se coloca no lugar do outro antes de julgá-lo?”; “Porque a repressão sexual é uma forma de poder?”; e, 
ainda, “Qual é a sua atitude diante de uma injustiça?”. Essas reflexões, em alguns casos, ocorrem simultaneamente ao desen-
volvimento do projeto, enquanto em outros casos demandam muito mais tempo. Às vezes, elas são respondidas anos depois, 
diante dos atos e fatos da vida. Essas questões permaneceram latentes durante o transcurso de uma fração de vida e, quando da 
expectativa de uma resposta, a reflexão já havia sido feita em outro contexto ou no contexto do desenvolvimento dos projetos, 
mesmo que na época ainda não estivessem internalizadas.

 De fato, muitas vezes, as respostas às ações pedagógicas não são imediatas e precisam de tempo para amadurecer.  Nes-
se sentido, foi importante o tempo transcorrido entre as ações desenvolvidas em sala de aula e as respostas dos estudantes aos 
questionários e aos grupos focais. Por vezes, não é possível observar nos relatos uma mudança de comportamento individual, 
social ou cultural nos estudantes a partir dessas práticas pedagógicas. Em outros casos, percebemos que os projetos possibili-
taram mudanças de comportamento e atitudes. 

 Nas questões alvo da investigação, após a análise dos grupos focais e dos questionários, muitas respostas dos estudan-
tes proporcionaram a nossa reflexão sobre o trabalho e sua condução. Nas narrativas relacionadas à experiência, é recorrente 
a palavra desafio, em vez de projeto de trabalho. A palavra projeto remete ao futuro, ao passo que a palavra desafio se impõe 
no presente, condição que, na perspectiva do comportamento humano, torna o projeto motivador e instigante em relação ao 
imediatismo da vida contemporânea.

Apesar de termos trabalhado as visualidades que encontravam significação junto aos estudantes, nossa preocupação 
era instrumentalizá-los para as avaliações externas e, nesse sentido, a história da arte foi um fio condutor para a execução 
das práticas pedagógicas. É possível inferir, a partir das observações e da análise,  que esses conteúdos abordados a partir da 
história da arte não encontraram ressonância junto aos estudantes, fato que pode ter comprometido a aprendizagem desses 
conteúdos ou, por estes terem sido desfocados pelas visualidades articuladas à história da arte. Uma estudante que participou 
de um grupo focal foi bastante enfática ao afirmar que os conteúdos da história da arte fizeram toda a diferença quando ela 
estava na universidade, pois muitos de seus colegas universitários não possuíam as referências da história da arte e da arte 
contemporânea que ela havia estudado na escola secundária e não havia esquecido.



Extremidades Limites das Bordas

 Situada entre a arte e a educação, essa investigação procurou nesse “entre lugar” (MIGNOLO, 2003; SANTIAGO, 
2000) o cruzamento entre culturas: a nossa (professores), um tanto elitizada, construída a partir de estudos acadêmicos no 
Brasil e no exterior, e a cultura dos estudantes do Centro de Ensino Médio 01 de São Sebastião, influenciados, sobretudo, pela 
cultura de massa e pela cultura popular. 

 Esse cruzamento que Irwin (2004) situa como in-between (entre-lugar), nos posiciona como pesquisadores inves-
tigadores, como indivíduos que estão dentro da história e que produzem uma narrativa que não é neutra, mas “vulnerável, 
em processo de crises e rupturas provocadas pelo impacto da realidade que tenta compreender” (EÇA, 2013, p. 74). Nessas 
narrativas e reflexões compartilhamos com outros docentes nossa forma de conduzir as práticas de ensino que fazem parte de 
nossa biografia profissional. Procuramos, também, atrair outros artistas e pesquisadores a verem o papel do docente de outra 
forma, buscando ampliar o currículo para além da história da arte,  sugerindo que considerem os estudos da cultura visual e 
as visualidades presentes nas mídias e na publicidade para a sua ressignificação nas aulas de arte.

 Os diálogos que se estabelecem nesse tipo de narrativa biográfica, entre quem escreve, quem lê e os personagens do 
relato, se definem como um ato de partilha e emancipação na medida em que “localizam histórias, se reinventam os outros e 
nos reinventamos a nós próprios” (BARONE, 2000). Nesses diálogos estão as nossas emoções, assim como as emoções dos 
estudantes mediadas pelas narrativas visuais que complementam, contrapõem, somam e  são, por sua vez, completadas pela 
narrativa em um movimento alternado entre o processo de elaboração intelectual e sensível. 

 Após fazer essa investigação sobre práticas pedagógicas, pudemos refletir sobre a escolha das imagens que levamos à 
sala de aula.  As imagens portam valores e opiniões sobre as questões sociais e culturais e, por esse motivo, não são isentas ou 
neutras. Elas detêm o poder do discurso, do nosso discurso conduzido pelas criações dos estudantes.  Foucault se refere ao 
poder não apenas como uma força que diz não, mas que de fato permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz 
discurso (1985, p.8). O poder desse discurso está em um olhar, um posicionamento ideológico sobre o mundo. Duncum con-
sidera que as imagens revelam esperanças, medos, expectativas, certezas, incertezas e ambiguidades e por meio delas partilha-
mos pressupostos sociais sobre o modo como o mundo é ou deveria ser (DUNCUM apud EÇA, 2013, p.75). 

Reconhecemos que a importância dessas práticas pode ser dimensionada pelos relatos apaixonados dos estudantes. 
Para muitos, essas práticas pedagógicas definiram suas identidades, suas escolhas profissionais e seus destinos, para outros, fo-
ram um momento significativo de interação com o grupo, momento que consolidou amizades e reafirmou companheirismos. 
No entanto, para alguns estudantes, foram momentos difíceis para transpor limites, para aceitar o outro em sua alteridade. 

O resultado mostra que essas práticas possibilitaram um melhor conhecimento e uma maior aproximação da realidade 
dos estudantes. Além disso, foi gratificante perceber a confiança que muitos estudantes depositaram em nós, compartilhando 
suas vidas pessoais e experiências íntimas sem hesitações. Também consideramos que essas práticas pedagógicas estimularam 
a intervenção associativa e, em decorrência, a comunidade de São Sebastião ganhou atores politicamente comprometidos que, 
ainda hoje, militam em ONGs ou promovem Saraus poéticos e artísticos que ocorrem regularmente há uma década. 

A importância dessas práticas pedagógicas também pode ser medida pela aplicação e difusão dos projetos entre os 
educadores que compartilharam e trocaram conosco suas experiências, permitindo que esses projetos pedagógicos atendes-
sem outros estudantes em outras Regionais de Ensino, como, por exemplo, no Recanto das Emas –- DF, onde o projeto 
Livro-Objeto é executado anualmente desde 2008. Também é importante considerar que, atualmente, esse projeto está sendo 
realizado no contexto de  socioeducação, tendo como público adolescentes em conflito com a lei na Unidade de Internação 
de São Sebastião - DF. 

O fomento da crítica cultural e social se dá quando são articulados em sala de aula o conhecimento da arte e das vi-
sualidades com os saberes da comunidade, num movimento em prol de uma atitude cidadã de responsabilidade. Em muitos 
projetos apresentados, tais como o da Fotonovela, foi possível observar um olhar sobre a sociedade que não se configurava 



como alienação ou acomodação, mas como atitudes comprometidas, críticas e proativas. 
A difusão de conhecimento sobre visualidade e arte pode ser evidenciada nos relatos dos estudantes que ingressaram 

no ensino superior e afirmaram que as referências e imagens utilizadas nos projetos passaram a ser as suas referências em 
diferentes momentos da vida universitária, contribuindo para a sua compreensão do mundo.

Consideramos que essas práticas se aproximam da pedagogia crítica preconizada por Paulo Freire, pois elas levam em 
conta a voz do aprendiz e pretendem qualificá-lo para atuar no processo de transformação social. Elas reconhecem conexões 
entre os problemas individuais, as experiências e o contexto social no qual os estudantes estão inseridos. Buscamos propiciar o 
empoderamento dos sujeitos, pois, segundo Giroux (1991), isso significa tornar os cidadãos políticos, considerar que existem 
diferenças na formação de estudantes e professores e que, muitas vezes, essas diferenças são mantidas na escola. Essa busca 
inclui a crítica da linguagem, vislumbrando um mundo melhor pelo qual vale a pena lutar. Alguns pontos dessa pedagogia 
crítica, entretanto, não foram contemplados nessas práticas, como, por exemplo, privilegiar a cultura e o conhecimento ad-
quirido antes da fase escolar. Não rejeitamos a objetividade em prol de um conhecimento mais particular e parcial porque, ao 
contrário, a busca das subjetividades individuais e coletivas se fizeram nessas práticas a partir de fatos, artefatos que se inter-
-relacionavam com os domínios tradicionais do conhecimento.

Nossas práticas pedagógicas que inicialmente objetivavam ampliar a compreensão do currículo, também passaram a 
considerar as visualidades impressas no cotidiano dos estudantes.  Assim, eles alcançaram outros objetivos relacionados com a 
educação da cultura visual, conforme  definida por Mirzoeff  (2005, p.58) como “a interface entre disciplinas que lidam com a 
visualidade da cultura contemporânea”. Nossas práticas  consideraram imagens e  mídias que figuravam como possibilidades 
de compreender o poder das imagens na vida social. Hoje percebemos que aulas de arte se relacionam com as pedagogias 
culturais porque essas práticas “se situam no espaço ‘entre’, no qual as coisas não são umas ou outras, mas umas e outras”, são 
práticas de “Educação em visualidade como pedagogia cultural” (FERNÁNDEZ & DIAS, 2014). Segundo Giroux (2002), 
trata-se de uma forma de ativismo político que situa e contextualiza os discursos que estão fora dos domínios tradicionais do 
conhecimento e que, no nosso caso, pretendem contribuir para o desenvolvimento da consciência de liberdade, o reconheci-
mento de tendências autoritárias dentro e fora da escola, o relacionamento entre conhecimento e poder, além do exercício de 
habilidades com vistas à promoção de atitudes construtivas e cooperativas, seja entre eles ou em sua comunidade.

 Ao refletir sobre essa investigação percebemos que essa aventura, “esse exercício de escrever a partir das imagens 
e editar imagens e textos, é construir uma versão da realidade, uma forma de imprimir minha própria criação do mundo” 
(TOURINHO e MARTINS, 2013, p. 65). Trata-se do nosso olhar sobre um contexto com o qual interagimos, onde ainda 
estamos imersos, uma realidade que tangencia a nossa realidade, um fragmento subjetivo de realidade que não está isento de 
incompletude e circunstancialidade. A perspectiva política e a crítica a um contexto político pretende empoderar os estudan-
tes com uma visão nua e crua da realidade circundante. Conhecemos e reconhecemos pessoas mais solidárias no trabalho de 
equipe, mais sensíveis e afetivas em seus olhares sobre o mundo e, ainda, pessoas que empregam a imaginação e a criatividade 
em um pensamento orgânico. Essa experiência ressoou como aventura por meio de um caminhar juntos em uma formação.

As características da pós-modernidade possibilitam situar nossas práticas pedagógicas como práticas iniciativas por-
que, a partir de questionamentos, acompanhamos os estudantes na busca por respostas. Nós não as temos, mas vamos com os 
estudantes e os estimulamos a persegui-las. E, enfim, o conceito iluminista de educação está sendo superado. Não se pretende 
mais tirar os estudantes de um estado de “barbárie” para introduzi-los à civilização. Também não se trata mais de construir 
um edifício de conhecimentos para se chegar a um futuro melhor. Ao contrário, percebemos que os estudantes partiram de 
seus saberes para aprender outros saberes. Trata-se de um fazer que avança para além de um limite imediato, reconhecendo o 
outro nessas buscas, nesse trajeto. No fim, não se trata de um conhecimento teórico, mas de uma experiência vivida.
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COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIAS E JUVENTUDE: 
UMA EXPERIÊNCIA COM O USO DE REDES SOCIAIS ONLINE NA 

SALA DE AULA
                   Alessandra Pinto de Carvalho1

                 Leandro Marlon Barbosa Assis2

Introdução 

O cenário clichê dos tempos atuais nos mostra um jovem que anda pelas ruas com o olhar fixo num ponto: o telefone 
celular em suas mãos. Anda e dedilha o aparelho, anda e dedilha... O celular conectado à internet se transformou no centro das 
atenções dos cidadãos nos centros urbanos. Os smartphones estão sendo mirados pelos humanos nos transportes coletivos, na 
fila do pão e na sala de aula. Os nativos digitais o utilizam em todos os momentos, até mesmo quando estão se socializando 
com outras pessoas face a face. Este aparelho tão especial é a tecnologia de comunicação que se transformou em uma extensão 
do corpo dos jovens do século XXI.

Uma pesquisa produzida pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Ce-
tic.BR), denominada TIC Kids Online Brasil 20143, traz índices que mostram que 81% da população de 9 a 17 anos acessa a 
internet todos os dias. Os motivos de maior relevância para o uso da rede por estes jovens é o acesso às redes sociais (73%), a 
busca por informações para trabalhos escolares (68%) e pesquisas de interesse pessoal (67%). 

É neste contexto que situamos o jovem estudante como interagente em pleno uso dos recursos oferecidos pela web. É 
também este o retrato do discente que entra nas universidades hoje. Ao contrário do jovem que começava a acessar a internet 
há 20 anos no Brasil, o jovem de hoje experimenta no seu cotidiano outra face dos benefícios trazidos por esta tecnologia. 
Hoje já não é mais necessário estar “preso a um computador” em um ambiente fechado, como o quarto ou um cyber café. 
A mobilidade possibilitada pelo telefone celular e pelas redes públicas ou privadas de acesso à internet fazem com que este 
sujeito experimente a liberdade de conexão no ônibus, em casa ou na escola.

1 Graduada em Comunicação Social - Jornalismo (UFPA), Doutora em Comunicação (UMESP). Professora do Departamento de Letras e 
Comunicação da UFRRJ
2 Licenciado em História (UFRRJ) e Bacharel em Jornalismo (UFRRJ). Email: leandro88marlon@gmail.com
3 Resumo do relatório da pesquisa disponível em http://cetic.br/media/pdfs/apresentacoes/tic_kids_online_brasil_2014_hangout_imprensa.
pdf

O jovem dos anos 1990 lia as páginas produzidas por algumas empresas (de comunicação e outras de comércio ou 
órgãos estatais), podia criar seu primeiro endereço eletrônico, entrar em chats e participar de fóruns e canais de conversa on-
line. Basicamente, ele era um consumidor e receptor de informações. O adolescente e o jovem de hoje deixaram de ser aquele 
que somente consome as informações e passou também a produzir e distribuir conteúdos diversos na rede. Essa produção, 
como resultante de uma liberação do polo de emissão da comunicação, foi ampliada desde que qualquer usuário da web teve a 
chance de escrever diários (blogs), publicar suas fotos em sites e redes como Fotolog, Flickr e Instagram, vídeos no YouTube ou 
Vimeo, ou juntar tudo isso e compartilhar com amigos e contatos nos sites de redes sociais como o Facebook. De acordo com 
a pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), 95% dos jovens 
brasileiros de 15 a 17 anos têm perfil nas redes sociais, 78% possuem perfil no Facebook, 24% no Instagram e 15% no Twitter.

Neste texto, discutimos questões ligadas aos usos da internet por alunos recém-ingressos no ensino universitário. Na 
sala de aula, todos os alunos possuem ou possuíram telefone celular. Em 2014, 82% dos jovens ouvidos na pesquisa TIC 
Kids Online Brasil acessavam a web a partir do celular. O professor Michel Serres chama de “Polegarzinha” a juventude dos 
tempos atuais, em alusão ao uso habilidoso dos polegares para digitar e segurar o celular com uma única mão. Em seu ensaio, 
o referido autor diz que é preciso conhecer melhor o espaço virtual em que os jovens habitam. Ao se referir a um campus 



universitário, uma escola ou uma sala de aula, Serres visualiza uma transformação do espaço de concentrações (de pessoas, de 
conhecimento e de informações). “O antigo espaço de concentrações [...] se dilui, se espalha. Vivemos[...] em um espaço de 
proximidades imediatas e, além disso, ele é distributivo” (Serres, 2013, p. 26).

Pensando nesse espaço novo de concentrações, um dos objetivos do nosso trabalho é avaliar como jovens estudantes 
desenvolvem ou elaboram discussões em um ambiente digital como parte das atividades de uma disciplina cujo tema principal 
é “comunicação e novas tecnologias”. Em resumo, pretendemos apresentar leituras preliminares da construção de uma expe-
riência envolvendo a comunicação e a educação em uma rede social, considerando os aspectos facilitadores de conversação e 
troca de informações. A análise será realizada sobre uma experiência do uso de um grupo fechado composto por estudantes 
do primeiro semestre do curso de jornalismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

Comunicação e novas tecnologias na sala de aula

Como sabemos, os aparelhos móveis de comunicação, como celulares, tábletes e notebooks, transformaram-se em 
artefatos culturais. Os jovens brasileiros de 15 a 24 anos ficam conectados 9 horas por dia1. Se considerarmos esta prática do 
cotidiano, não podemos mais pensar na dicotomia entre vida real e virtual, pois os interagentes passam mais de 1/3 do seu dia 
utilizando a internet. Esta esfera híbrida de informação facilitada pelas tecnologias móveis penetrou a sala de aula. As modi-
ficações que a rede de computadores trouxe ao ensino e, especialmente, à sala de aula é tema para debates, estudos e pesquisas 
desde o fim do século passado (MORAN, 1997). 

A experiência que serviu de base para este estudo foi planejada como uma atividade na rede de computadores, mas 
poderia ser feita normalmente em sala de aula, com a distribuição de textos aos alunos e a solicitação de análises em grupos 
presenciais. No entanto, a ideia era criar um ambiente em que todos pudessem ter acesso aos pensamentos dos colegas de 
forma a consultar e até mesmo a ajudar a fazer suas próprias análises, bem como permitir ao aluno o uso de uma ferramenta 
muito comum no seu cotidiano. Além disso, o aluno poderia elaborar melhor o seu pensamento e estabelecer uma espécie de 
diálogo com os colegas em um espaço mais aberto que a sala de aula.

Ao mesmo tempo, nos interessava também observar como os estudantes se pronunciaram no ambiente que muitos 
usam para distração, publicação de fotos pessoais e compartilhamento de memes e notícias. Como realizar um “momento sala 
de aula”, mas em forma de debates e de participação analítica e opinativa? 

No primeiro mês de aula, os estudantes ouviram a proposta da professora em sala de aula e houve consenso sobre o 
interesse em usar um grupo online para atividades chamadas de “participação” na nota geral do semestre. O grupo foi criado 
pela professora, que enviou convite aos alunos. Algumas regras de uso foram criadas para que houvesse uma organização dos 
tópicos, uma vez que o Facebook trabalha com a disposição na forma de linha do tempo, o que não permite arquivar os temas. 
Quando todos estavam presentes no grupo, as atividades começaram com sugestões de leituras e links e, posteriormente, fo-
ram publicados os tópicos nos quais os alunos deveriam participar. O grupo foi chamado ComTec Ideias e era restrito aos 50 
alunos matriculados da disciplina.

Ao todo foram cinco questões ou solicitações de participação de maio a junho. Havia um prazo para que eles pudessem 
responder ou apresentar suas opiniões de acordo com a proposta apresentada pela professora. Geralmente, o prazo era de 5 
dias. 

Embora o trabalho seja “fora” da sala de aula, em um ambiente caótico, com uma profusão de informações, em que os 
alunos teriam que pensar de uma forma diferente, é importante considerar algumas observações para guiar as ações de ensino, 
ainda que seja uma atividade aparentemente mais leve. Nesse sentido, organizar, refletir e escolher as temáticas foram funda-
mentais para fazer uma espécie de gradação nessa participação.

Daniel T. Willingham (2011, pp. 29-31), em seu livro “Por que os alunos não gostam da escola?”, em uma perspecti-
va cognitiva, apresenta algumas observações a serem tomadas pelos professores a fim de instigar a curiosidade dos alunos a 

1 Texto disponível no link:  http://temas.folha.uol.com.br/folha-20-anos-na-internet/a-geracao-conectada/publico-fica-
-9-horas-por-dia-conectado-a-rede-pelo-celular.shtml



pensarem ou participarem das atividades propostas em sala de aula, tais como: a) certificar-se sobre a existência de questões a 
serem discutidas, pois na área de comunicação e tecnologias temos muitas e, a cada dia, novas aparecem; b) respeitar os limites 
cognitivos dos alunos, porque acreditamos que para ingressantes no curso universitário devemos considerar, inclusive, estra-
tégias de estudo e orientação sobre os objetivos das atividades na universidade; c) esclarecer os problemas a serem resolvidos, 
pois Willingham afirma que a curiosidade é provocada quando acreditamos ser capazes de resolver questões propostas; d) rea-
valiar o momento de propor problemas aos alunos, ou seja, se não houver um conhecimento prévio, o aluno pode se confundir 
na tentativa de buscar a resposta; e e) trabalhar com os variados níveis de preparo dos alunos. Além destas recomendações, 
observamos ainda os momentos de eventos ou feriados intercalados que poderiam resultar em maior dispersão dos alunos.

A ideia de transformar o exercício com os alunos em um objeto de estudo surgiu apenas com o desenvolvimento do 
projeto, a partir das anotações e avaliações do processo realizado pela professora. Nesse sentido, quando entramos na fase 
de sistematização, entendemos que o melhor seria considerar aportes da Teoria Fundamentada (CHARMAZ, 2009) para a 
realização dos relatos e das avaliações qualitativas da experiência.

A experiência com o grupo de trabalho no Facebook

Para a primeira análise da experiência com a turma de estudantes, consideramos o recorte das manifestações nos 
fóruns em resposta à solicitação da questão dada pela professora. Não analisamos o conteúdo dos textos para verificar as opi-
niões dos alunos, mas para verificar o comportamento, o diálogo, a conversação, ou seja, buscamos entender como estudantes 
desenvolvem a atuação em uma extensão da aula, mas em um outro lugar de encontro e produção. Não queremos chamar de 
sala de aula virtual, porque não era a proposta.

Pensamos mais em um lugar de encontro paralelo e com possibilidade de registrar e revisar as ideias compartilhadas. 
Os tópicos analisados trazem propostas de participação em forma de pergunta. Em todas as questões, o texto traz uma 

introdução ao tema da discussão, geralmente alimentada por uma notícia publicada na própria rede. Da turma de 50 alunos, 
embora todos visualizassem2 as questões, em média 45 responderam os quatro principais tópicos.

O primeiro tópico do fórum, publicado em 05 de maio de 2015, faz uma referência aos 20 anos da web no Brasil3, 
sobre o depoimento de um internauta daquela época, e questiona o que o jovem faria se precisasse ficar uma semana em um 
lugar distante onde não houvesse internet. O intuito desta questão era proporcionar aos estudantes um momento semelhante 
a uma conversa normal em que ele contaria aos colegas sobre o que pensava. Neste tópico, a fim de incentivar os alunos, a 
professora comentou cada uma das postagens feitas, mencionando seus autores. E, ao fim, fez uma avaliação geral da partici-
pação dos alunos.

No segundo tópico (em 16 de maio), o tema foi sobre “bolhas ideológicas” do Facebook reveladas a eles por meio de 
pesquisa publicada na revista Science. A indagação requisitava duas respostas: o que o estudante pensava sobre aquela revelação 
e como ele usava aquela rede social. Eles tiveram 6 dias para responder. Muitos escreveram no último dia. A professora desta 
vez fez comentários em blocos, mencionando sempre os alunos aos quais se referia, agrupando algumas opiniões, respondendo 
a perguntas de alunos.

O terceiro tópico, publicado na semana seguinte, solicitava aos alunos que dessem sugestões sobre experiências (pes-
soais ou não) que se encaixassem nos conceitos de “convergência cultural” ( Jenkins, 2008), tema da unidade do programa da 
disciplina. Eles precisavam fazer uma breve descrição do projeto e inserir os endereços/links. Comentaram como participaram 
e fizeram avaliações dos sites. A professora fez a introdução e apresentou um exemplo de programa adequado ao conceito. 
Como era opcional, mas importante para quem tinha perdido um dos dois primeiros tópicos, quase todos visualizaram, mas 
apenas oito alunos participaram, dos quais um aluno participou de maneira extra (ou seja, tinha comentado nos tópicos an-
teriores).

O quarto tema foi escolhido para provocar os jovens como cidadãos e futuros jornalistas. Publicado no dia 15 de ju-

2 O Facebook informa quantas pessoas visualizaram um determinado tópico nos grupos.
3 Texto disponível em “20 anos da internet BR”. http://temas.folha.uol.com.br/20-anos-da-internet/



nho, a solicitação era para que os alunos refletissem e se posicionassem sobre uma notícia polêmica apresentada pelos portais 
de notícias naquela semana. O link postado referia-se a uma matéria, originalmente de um jornal italiano, que relatava que 
Umberto Eco havia declarando que as redes sociais deram voz a uma “legião de imbecis”. Mais uma vez, a maioria respondeu 
nos dois últimos dias. A professora participou fazendo comentários em que citava alunos em bloco e pedindo esclarecimento 
de falas para outros. Alguns destes responderam, outros ficaram calados sobre o pedido de esclarecimento. Foi um tema bem 
comentado, alguns alunos concordaram e discordaram, outros apenas discordaram ou apenas concordaram.

Neste tópico, a professora inseriu um novo texto no fluxo dos comentários, no “meio” da timeline, a fim de alimentar 
a discussão. O texto era de autoria de um professor brasileiro em que buscava esclarecer o contexto das declarações de Um-
berto Eco. Embora alguns alunos tenham “curtido”, dois apenas fizeram alguma menção às manipulações da mídia expressa 
na opinião do professor. A maioria ficou atenta apenas a questão central, expondo suas críticas à informação transmitida pelo 
jornal. Um aluno fez comentários extras com links e um meme sobre o escritor.

O quinto e último tópico tratou das questões da falsificação de informações e consequente circulação de notícias falsas 
na internet. Para isto, a professora apresentou uma introdução e solicitou aos alunos que analisassem a situação exposta no 
texto proposto (coluna semanal do professor Ronaldo Lemos para a Folha de São Paulo) e refletissem sobre os critérios que 
usam para compartilhar informações nas redes sociais. Em suma, deveriam dizer o que pensavam sobre uma declaração dada 
por um personagem do texto e revelar se usavam algum meio de análise para o compartilhamento de informações. A profes-
sora fez considerações em bloco sobre as participações, sempre mencionando os alunos que escreveram.

Nesse último tópico, ao fim das postagens, a professora fez uma avaliação geral do fórum. Ela listou algumas caracte-
rísticas de como as participações, construções dos textos, olhares e opiniões haviam se tornado mais consistentes com o passar 
do tempo.

Para este trabalho, como já mencionado anteriormente, analisaremos apenas alguns padrões de comportamento pe-
culiares ao uso das redes sociais pelos jovens em comparação aos modos de atuação dos alunos em sala de aula. A expectativa 
é que os estudantes se comportem de maneira descontraída, adequando a forma de resposta ao ambiente e aos tipos de par-
ticipação comuns no Facebook.

Atuação dos estudantes nos fóruns online

Estamos de acordo com a ideia de que “as formas de conversação também são determinadas pela ferramenta tecnológi-
ca” (RECUERO, 2009, p. 261). Com isso, acreditamos que a variação das interações e participações nos espaços colaborativos 
na internet pode ser tão rica, no sentido de amplitude de possibilidades de expressão e comunicação, quanto aquelas que se 
dão em um espaço de 50 minutos na sala de aula. 

Na conversação oral, “[...] os atores, por intermédio de interações verbais, negociam sentido, constroem relações sociais 
e dividem informações e valores sociais” (RECUERO, 2013, p 53). Na internet, ou na conversação mediada por computador, 
basicamente se utiliza o texto escrito, mas podem ser usados figuras e símbolos (emoticons e emojis, fotos e desenhos), além de 
áudio, audiovisuais e hiperlinks. Cada interação geralmente se fundamenta em elementos de linguagem comuns aos interlo-
cutores.

Nos diversos espaços de interação (seja oral, na internet e por meio das redes), observamos a realização de processos 
comunicacionais com objetivos diversos. Nesta perspectiva também se desenvolve o aspecto cultural e político da comunica-
ção que viabiliza a reciprocidade e a “coparticipação dos sujeitos no ato de pensar” (FREIRE, 2001 p. 66).

Na experiência analisada, observamos que houve momentos de intensa participação, interação e colaboração entre 
os estudantes. Houve uma coprodução de conteúdo que se alimentou na construção do pensamento crítico e reflexivo sobre 
questões da atualidade, que envolvem tanto sua área de interesse como a sociedade.



Categorias observadas

Para este trabalho, elencamos apenas padrões de atuação na comunicação e desenvolvemos a análise qualitativa do ob-
jeto em questão. Sobre as categorias extraídas dos textos das respostas e da participação dos estudantes, alertamos que podem 
acontecer conjuntamente, ou seja, um indivíduo pode apresentar uma resposta objetiva à questão, mas deixar transparecer o 
humor, por meio do uso de um emoticon de sorriso, ao fim do texto.

1. Humor. O humor é nítido nas relações sociais, porque geralmente mostra que a pessoa se sentiu à vontade (ou 
não) em determinado momento. E, no caso em estudo, ficou explícita esta condição com o uso de onomatopeias e letras que 
expressam risos (kkk, hahaha, rsrs) e o uso de emoticons e emojis4, além de piadas rápidas no meio do texto. Alguns estudantes 
apresentaram postura mais comedida, demonstrando preocupação na elaboração de uma resposta sóbria.

2. Formato de respostas ao tópico. A observação do formato diz respeito ao exercício específico de um “trabalho 
valendo ponto”, ainda que em uma rede social repleta de possibilidades de dispersão. Identificamos determinados padrões na 
participação do trabalho, tais como:

Respostas objetivas. Textos que iam direto ao ponto central do tópico, sem desdobramentos como histórias pessoais 
ou reflexões no meio do texto;

Respostas com avaliação do contexto social e respostas com reflexão e contextualização social. Aparecem nos mo-
mentos em que o aluno faz ligações entre o que está analisando e o universo maior. É importante verificar que o jovem está 
preocupado em inserir a questão no contexto da sociedade;

Respostas com auxílio da história pessoal para exemplificar. Apenas um dos tópicos pedia para o aluno contar uma 
experiência pessoal (o tópico 3). Porém, o recurso de explicar o tema com relatos de vivências foi bem comum. Entendemos 
que a abertura de momentos da vida de cada um é válida no processo de criar alguma intimidade com aqueles interlocutores, 
possibilitando também construção de laços. E, principalmente, é importante avaliar que o estudante conseguiu fazer uma 
relação entre a questão solicitada e sua vida pessoal, o que pode gerar ainda mais significação no aprendizado daquele tema;

Não responde diretamente, apenas conta uma história pessoal. Poderia ser vista como uma variação da valorização 
da história pessoal na resposta. Porém, o estudante não responde à questão proposta, mas deixa implícito o modo como lidou 
com a questão em alguma situação semelhante à solicitada.

3. Citações/Menções

Cita colegas nos comentários. Vários alunos mencionaram os comentários de outros colegas, seja para dizer que se 
identificaram com as respostas, para discordar (apenas um), ou até mesmo para brincar ou elogiar a resposta dos outros; 

Cita a professora nos comentários. Alguns alunos mencionaram a professora a fim de pedir esclarecimentos, de pedir 
desculpas por ter escrito muito, ou para chamar atenção para um pensamento;

Cita textos/livros lidos na disciplina ou em outra disciplina. Sem que fosse solicitado, alguns alunos fizeram livre-
mente a referência a temas ou textos que haviam lido em disciplinas naquele semestre;

Cita textos externos (de sites ou de jornais). 

4. Comentários extras (sem relação com o tópico do fórum). Ocorrem apenas para chamar atenção de colegas. Por 
exemplo, um aluno postou uma figura para fazer referência ao pensamento que a amiga havia postado e outro aluno, que após 
4 um ícone, tais como uma cara sorridente ; ) ; Emojis são figuras simples que representam pessoas, animais, objetos, etc.



ter respondido, postou uma tira de quadrinhos para dizer como se sentia em relação ao tema.

5. Linguagem das redes sociais. Usa emoticons, emojis, prints de comentários e memes. Os recursos foram empregados 
por alguns alunos nos comentários-respostas às questões ou em comentários específicos em resposta a algum colega ou para 
complementar uma resposta.

6. Relata sobre a novidade da informação oferecida no tópico. Alguns estudantes declaram em seus textos estarem 
surpresos com determinadas informações que são apresentadas no tópico. 

7. Curtir. No Facebook, o botão curtir é oferecido para que o usuário se manifeste. Alguns usam para dizer que gosta-
ram do que foi publicado, outros para dizer que leram. Os alunos “curtiam” tanto as publicações feitas pelos colegas, quanto 
as da professora.

8. Leitura e comentário de texto complementar. No tópico 4, sobre a polêmica envolvendo Umberto Eco, percebe-
mos que os alunos não repercutiram a questão complementar, ficando atentos tão somente ao tópico inicial. Pensamos que 
este poderia ser um caso a ser considerado na elaboração de trabalhos semelhantes, que apresentaram durante o processo uma 
novidade, mas que não foi percebida pelos estudantes ou que estes não entenderam a importância do texto complementar.

Em uma avaliação geral, a experiência mostra que o espaço de conversação proporcionado pela rede permite que alie-
mos as novas tecnologias a discussões complementares ou extensões da sala de aula de um curso presencial. Entendemos a 
importância de organizar uma ação extraclasse na rede social. 

Os estudantes muitas vezes não sabem como agir neste ambiente em que a citação de autores clássicos pode vir junto a 
um “kkk”. É um local em construção. As regras de comportamento no fórum online precisam considerar a prática que o jovem 
tem com a rede, já que queremos explorar o potencial deles em manifestações de opiniões e compartilhamento de informações 
que permitem uma elaboração coletiva de conhecimento.

Reflexões sobre o processo de comunicação e educação 

A experiência proposta aos estudantes de jornalismo colocava em xeque o modelo tradicional de ensino do ambiente 
acadêmico. De um lado, está a proposta de participação constante e de reflexão coletiva, e, de outro, o modelo no qual o estu-
dante espera receber do professor todos os conteúdos necessários para determinada disciplina.

Evidentemente, compreendemos as particularidades de cada campo de saber. Entretanto, interessa-nos perceber os 
elementos comuns e motivadores de novas formas de se elaborar as aulas e a formação no ambiente universitário. 

A proposta, portanto, foi pensada para questionar o papel do modelo tradicional de ensino pela compreensão de que 
o diálogo requer a cumplicidade e o interesse dos diversos atores no processo comunicativo (e também educacional). Desse 
modo, Roseli Batista afirma que:

Analisando politicamente a Educação, Moacir Gadotti, biógrafo e estudioso sobre estudos freirianos, analisa que:

[...] a vida não é linear, não é programada e inflexível. A vida é dialética e precisamos apren-
der a viver dialeticamente, pois é da natureza do ser humano ser bom e mau ao mesmo tempo, sentir 
compaixão e inveja [...]. As questões sociais têm vários lados; não são dicotômicas como geralmente 
são apresentadas pela mídia (BATISTA, 2007, pp. 84-85).



Complementando essa perspectiva, José Marques de Melo conclui que:

Ou seja:

Nas salas de aula estão os jovens consumidores do ambiente virtual e televisivo. Por esse sentido, precisamos repensar 
o processo comunicativo para além das mídias para a formação crítica dos que a consomem.

Roseli Batista (2007) apresenta José Luiz Braga e Maria Regina Zamith como pesquisadores da Mídia & Educação. 
Para esses autores, temos cinco maneiras de ensino-aprendizagem com base na recepção dos produtos midiáticos, que são a 
dimensão representacional, a dimensão operatória, a dimensão psicoafetiva, a dimensão social e a dimensão reflexiva.

Nossa experiência com os graduandos de jornalismo pode ser pensada pelas dimensões social e reflexiva. Na primeira, 
as atividades de expor opiniões, confrontando-se e interagindo através da argumentação é a chave para o entendimento da 
recepção dos produtos midiáticos pelos jovens, ou seja, é a partir dela que podemos perceber como os estudantes estão inte-
ragindo e construindo o conteúdo disciplinar a partir do diálogo e do confronto (ideia tão presente na obra de Paulo Freire).

E assim:

Por meio dessa dimensão, os debates sobre os temas podem ser expostos de maneira individualizada, pois cada estu-
dante pôde expor seus argumentos a partir de suas experiências. Com isso, como percebemos em alguns posts, ocorreu uma 
mescla de saberes para construir um conhecimento maior e mais amplo que o assunto proposto.

Desse modo, a dimensão reflexiva, tão próxima à social, permite perceber que os participantes do debate refletem e 
constroem coletivamente resultados práticos desse processo. Assim, podemos analisar que ocorreu uma troca de saberes orien-
tada para gerir coletivamente um resultado final a ser compartilhado por todos.

Esse produto de debates e fruto da dialogia freiriana rompe a separação tácita nas salas de que teoria e prática precisam 
estar separadas para o melhor funcionamento acadêmico, pois:

[...] o diálogo proposto pelas elites é vertical, forma o educando-massa, impossibilitando-o 
de se manifestar. [...] No pensamento de Paulo Freire, o diálogo é uma relação horizontal. Nutre-se 
de amor, humildade, esperança, fé e confiança. [...] A primeira virtude do diálogo consiste no respeito 
aos educandos, não somente enquanto indivíduos, mas também enquanto expressões de uma prática 
social. [...] Outra virtude fundamental é escutar as urgências e opções do educando. Há ainda outra 
virtude: a tolerância que é a virtude de conviver com o diferente para poder brigar com o antagônico 
(GADOTTI, 1996, pp.84-85).

[...] um primeiro significado para a comunicação é a ideia do diálogo, no qual duas pessoas – 
emissor e receptor – trocam ideias, informações ou mensagens. [...] Para complicar um pouco mais o 
quadro, a comunicação vem sofrendo, ao longo do tempo, uma série de mutações em seu significado: 
1) a trivialização do objeto (uma comunicação ou um comunicado); 2) os meios físicos de transporte, 
as vidas, estradas de ferro e rodagem, rios, canais; 3) os meios tecnológicos de transmissão de informa-
ção, isto é, a mídia (imprensa, cinema, rádio e televisão) (MELO, 2008a, p.12). 

[...] ser dialógico é vivenciar o diálogo, é não invadir, é não manipular, é não sloganizar. O 
diálogo é o encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo, o pronunciam, isto é, o 
transformam e, transformando-o, o humanizam (FREIRE apud SOARES, 2000, p. 20).

[...] ser dialógico é vivenciar o diálogo, é não invadir, é não manipular, é não sloganizar. O 
diálogo é o encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo, o pronunciam, isto é, o 
transformam e, transformando-o, o humanizam (FREIRE apud SOARES, 2000, p. 20).



Ou ainda segundo Gadotti, sobre o pensamento freiriano:

Essa melhora, baseada nas leituras já realizadas, encontra consonância nos estudos do Núcleo de Comunicação da 
Universidade de São Paulo  (NCE/USP): a educomunicação. Por isso, como explica Melo:

Isso ocorre, em nosso entendimento, pelo contexto em que vivemos. Não podemos mais crer que o modelo linear de 
ensino (professor como fonte do saber e estudante como tábula rasa) perdure nos ambientes escolares, inclusive nos universi-
tários. É evidente, por nossa experiência em análise, que encontramos resistências dos jovens que seguiam rituais burocráticos 
de participação ou mesmo pouco familiarizados com o ambiente proposto. 

Contudo, o resultado final do semestre pode ser considerado positivo por conta do último post, no qual os estudantes 
estavam mais atentos às discussões que fazíamos na sala de aula. Isso caminha para a observação de que Gabriela Bergomás 
faz ao afirmar que:

Diante do exposto, na aproximação dos campos da Educação e da Comunicação, podemos perceber a formação de 
jovens jornalistas comprometidos com a reflexão e com o diálogo como formas de fundamentar a ampliação do debate sobre 
democracia e cidadania no mercado de trabalho. 

Considerações finais

Este trabalho realizado com foco na atuação do jovem estudante, conectado em um espaço de conversação online, nos 
possibilitou conjugar conceitos importantes no ofício de professores e orientadores que somos. Experimentar, analisar e bus-
car compreensão sobre os caminhos da educação da juventude numa sociedade mediada pela comunicação midiatizada foram 
algumas das metas que buscamos alcançar. 

Para o momento e o caso estudado, entendemos que os jovens, ao se depararem com as questões do fórum online 
de uma disciplina presencial, tiveram alguma dúvida sobre como agir. É preciso escrever um texto formal ou informal? En-
contramos textos que mostram que houve um aluno que fez o seu trabalho de maneira sóbria, mas houve um estudante que 
trouxe para o seu exercício a típica linguagem que usa para conversar com seus amigos na web. A apropriação do espaço para 
a realização da participação “valendo nota” conseguiu incentivar a espontaneidade que, a nosso ver, ajuda o aluno a melhor 
compreender determinados assuntos.

[...] a divisão entre teoria e prática também é contestada por Paulo Freire e Pedro Demo. Para 
eles, o conhecimento científico deve servir à sociedade e não simplesmente se servir dela. O conhe-
cimento da realidade escolar deveria fazer parte da formação básica do educador estendendo-se por 
toda a vida profissional (BATISTA, 2007, p. 120). 

[...] a educação visa à libertação, à transformação radical da realidade, para melhorá-la, para 
torná-la mais humana, para permitir que os homens e as mulheres sejam reconhecidos como sujeitos 
da sua história e não como objetos (GADOTTI, 1996, p. 81). 

[...] a constituição de um novo campo de conhecimento necessariamente resulta da con-
fluência da práxis [...] e da teoria. Ou seja, trata-se sempre do resultado de um processo destinado a 
compreender e a controlar os fenômenos sociais emergentes em cada época histórica (MELO, 2008a, 
p. 13).

[…] conocimiento tecnológico integrado a los demás saberes, flexibilidade frente a la in-
novación, trabajar sobre el cambio y sobre las debilidades de un programa o dispositivo para poder 
potenciarlo y armar una nueva fase. Retomar el protagonismo como productores de conocimiento y 
también ante el conocimiento (BERGOMÁS, 2014, p.49).



Outro aspecto que merece ser destacado é o estabelecimento de negociações entre as respostas que eram publicadas. 
Concordar ou discordar das ideias centrais, citar o comentário do colega, elogiar ou curtir a participação dos outros, tudo isto 
fez com que houvesse, efetivamente, uma espécie de diálogo, de conversação e de comunicação no processo de ensino.

Acreditamos que a sala de aula necessita mergulhar na extensão deste chamado “mundo virtual”, que não é outro uni-
verso, mas é o ambiente de pleno domínio da juventude com quem trabalhamos. Não existem fórmulas, mas há caminhos a 
percorrer, experiências a adaptar a cada turma, escola, bairro ou cidade.
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AUDIOVISUALIDADES, JUVENTUDES E HOMOFOBIA: TECENDO 
CURRÍCULOS DENTROFORA DAS ESCOLAS.

Maria da Conceição Silva Soares5

Leonardo Nolasco-Silva6 

Apesar de você
Amanhã há de ser

Outro dia
Eu pergunto a você:

Onde vai se esconder
Da enorme euforia?

Como vai proibir
Quando o galo insistir

Em cantar?
Água nova brotando
E a gente se amando

Sem parar!

(Chico Buarque, Apesar de Você)

Escrevemos este texto em julho de 2015, mas optamos por iniciar sua escrita com uma epígrafe de 1970. Assinada por 
Chico Buarque, a letra de Apesar de Você era um canto de resistência e de denúncia. Resistência ao Regime Civil-Militar e à 
truculência de quem inventou de inventar toda a escuridão; denúncia de um sofrimento que seria cobrado com juros, de um amor 
reprimido, de um grito contido, de um samba no escuro... O poeta, cotidianista de seu tempo, praticante de espaçostempos7 que 
formaram toda uma geração de notáveis e de anônimos, permanece no imaginário popular como uma voz autorizada capaz de 
traduzir as tensões, as angústias e os desafios de uma gente que andava falando de lado e olhando pro chão, perseguida e vigiada 
pelos representantes de um poder disciplinar assentado no vigiar e no punir (FOUCAULT, 1987), e que buscava, a todo custo, 
moldar pessoas nas diferentes instituições que controlava, como escolas, presídios e quartéis, para produzir corpos dóceis e 
úteis ao regime8. 

Algumas décadas passadas e cá estamos, no Brasil democrático. Não vivemos mais sob uma ditatura, caminhamos a 
passos largos e nos reinventamos como país. Elegemos e destituímos presidentes, retiramos da miséria uma parcela significa-

5 ornalista (PUC–Rio), Licenciada em Ciências Sociais (UFRJ). Mestre e Doutora em Educação (UFES) e Pós-Doutora em Educação 
(UERJ). Professora Adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atuando na Faculdade de Educação e no Programa de Pós-Graduação em 
Educação – ProPEd. Coordenadora do Grupo de Pesquisa CNPq Currículos, Narrativas Audiovisuais e Diferença. Tem livros, capítulos de livros e 
artigos científicos publicados sobre os seguintes temas: currículos;, cotidianos escolares;, questões de gênero e sexualidade;, usos das tecnologias da 
comunicação e formação de professores/as.
6 Bacharel em CiênciaCiências Sociais e mestre em Políticas Sociais pela UENF, especialista em EAD (UNIDERP-ANHANGUERA), 
doutor em literatura comparada (UFF), pós-doutor e doutorando em Educação pela UERJ. Professor adjunto da Faculdade de Educação da UERJ. 
Vice-líder dos Grupos de Pesquisa CNPq Currículos, Narrativas Audiovisuais e Diferença e do Laboratório Educação e República. É autor de arti-
gos e capítulos de livros versando sobre os temas: masculinidades, tecnologias e educação, audiovisualidades e formação de professores.
7 Na tendência de pesquisa em Educação conhecida como Pesquisas nos/dos/com os Cotidianos, a qual nos filiamos, grafamos algumas pala-
vras juntas para afirmar a complexidade dos conhecimentos e modos de conhecer tecidos com as práticas, a qual não pode ser expressa por meio das 
dicotomias inventadas com a narrativa científica que se tornou hegemônica na modernidade histórica.
8 Ao falarmos desses espaços de disciplinarização não podemos esquecer que a liberdade vem primeiro e que o poder é disputado. Sendo assim, 
onde há esforços de dominação também deve haver focos de resistências, modos de fazer sobreviver outras lógicas operatórias, de inventar no dia- a- 
dia o que não tem governo nem nunca terá.



tiva de brasileiros, expandimos a escolarização formal, conhecemos e habitamos a internet, praticamos a tal liberdade que nos 
foi negada por aquele sistema que manda, falou tá falado, não tem discussão. Então, por que voltamos com a canção buarquiana? 
Por que insistimos que apesar de você amanhã há de ser outro dia? Porque precisamos renovar a vontade de potência! Porque 
precisamos celebrar as forças criadoras da vida! Porque precisamos legitimar os movimentos transgressores cotidianos!

Ainda vivemos, de alguma forma, tempos difíceis. Ao poder disciplinar articula-se e sobrepõe-se, cada vez mais, o 
biopoder (FOUCAULT, 1988; 1999) – poder normalizador que busca, por meio de diversas tecnologias, modular os corpos, 
formatizar as subjetividades, codificar os modos de existência. Poder difuso e descentrado que produz corpos e subjetividades 
consideradas normais, saudáveis, desejáveis e úteis às novas configurações do trabalho, do mercado e do governo das popu-
lações e, ao mesmo tempo, produz os anormais, os diferentes, os abjetos, como aqueles que não se enquadram no controle 
de qualidade dessa produção e que, por isso, devem ser marginalizados, segregados, discriminados, quiçá aniquilados, pois 
constituem uma ameaça ao funcionamento dos arranjos sociais vigentes, pondo em xeque seu caráter cultural e deixando 
transparecer os privilégios de alguns grupos, cujos modos de vida são tomados, quase sempre, como naturais.

Vivemos tempos marcados pelos discursos de ódio, pela propagação da ojeriza à diferença, pela crescente onda de vio-
lência contra as minorias sociais e pelo avanço messiânico de grupos conservadores no cenário político, sobretudo no legisla-
tivo. Uma breve pesquisa nos noticiários do dia será capaz de ilustrar o que estamos dizendo: “Ideologia de gêneros abre portas à 
pedofilia’, diz Rafael Demarchi”9; “Pressão cidadã leva 8 Estados brasileiros a excluírem a ideologia de gênero dos planos de educação”10; 
“Deus e a diversidade de gêneros: Quando a violência contra homossexuais se reveste de roupagem religiosa, acende o alarme de que 
se choca o ovo da serpente”11; “Assembleia gaúcha retira direito a identidade de gênero do Plano Estadual de Educação12”; “Garota de 
11 anos foi alvejada após sair de uma festa de candomblé na Vila da Penha”13; “Maria Julia Coutinho sofre racismo em rede social”14.

Poderíamos apresentar uma coleção infeliz de outras manchetes que informam os perigos de ser diferente em nosso 
tempo. Poderíamos também, em contrapartida, apontar para uma multiplicidade de produções audiovisuais juvenis com-
partilhadas nas redes digitais que, para além de denunciar as atitudes violentas e/ou preconceituosas que os autores/atores 
sofreram ou presenciaram, criam, em diversas linguagens, narrativas de uma cotidianidade experimentada com os dispositivos 
audiovisuais em meio aos quais as juventudes se metamorfoseiam, instituindo outras possibilidades para as suas existências.

Neste texto, que remete à pesquisa que começamos a desenvolver15, trataremos especificamente de um dos modos 
pelos quais a discussão das questões de gênero e sexualidade, apesar de ter sido retirada de Planos Estaduais e Municipais de 
Educação pelo Brasil afora, atravessa escolas de norte a sul do país: a produção de vídeos contra a homofobia realizados como 
trabalho escolar por estudantes que se valem dos dispositivos digitais de registro e compartilhamento de audiovisuais (celu-
lares, webcams, tábletes e afins) para propor formas de combate e exposição da referida prática. Para filtrarmos a vasta gama 
da produção existente, pensando na construção das nossas fontes de pesquisa, optamos por selecionar os discursos visuais e 
sonoros que sobem ao YouTube com legendas do tipo “trabalho de...” acrescidas da palavra “homofobia”.

Nessa sistematização inicial da pesquisa, decidimos pensar as narrativas audiovisuais produzidas/editadas/encenadas/
remixadas por esses praticantes culturais, entendendo-as como produtos/produtoras de uma nova forma de comunicar, consu-

9 Disponível em: <http://www.dgabc.com.br/Noticia/1481503/ideologia-de-generos-abre-portas-a-pedofilia-diz-rafael-demarchi>. Acesso: 
20/07/15
10 Disponível em: <http://www.aleteia.org/pt/sociedade/artigo/pressao-cidada-leva-8-estados-brasileiros-a-excluirem-a-ideologia-de-genero-
-dos-planos-de-educacao-5834604242010112>. Acesso: 20/07/15.
11 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/religiao/deus-a-diversidade-de-generos-16630809#ixzz3gSKZto2G>. Acesso: 
20/07/15.
12 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/assembleia-gaucha-retira-direito-identidade-de-genero-do-plano-estadual-
-de-educacao-16533802>. Acesso: 20/07/15.
13 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/religiao/lideres-religiosos-repudiam-pedrada-em-menina-16465160>. Acesso: 
20/07/15.
14 Disponível em: <http://extra.globo.com/tv-e-lazer/maria-julia-coutinho-sofre-racismo-em-rede-social-16650928.html#ixzz3gSQap9nQ>. 
Acesso: 20/07/15.
15 Trata-se da pesquisa intitulada “Audiovisualidades e redes de significações sobre gênero e sexualidade na formação de professoras/es: um 
estudo com vídeos escolares contra homofobia”.



mir informação, criar significações, de ver e ser visto. Maneiras outras de produzir conhecimentos e bricolar saberes potencia-
lizados pelas vivências aprendidasensinadas nos espaçostempos digitais conectados em rede. São vozes, imagens, trilhas sonoras, 
cores, sotaques, experiências filmadas, recortadas, sampleadas e compartilhadas com todos e com ninguém.

Perguntamos: será que chegou o momento de cobrar aquele sofrimento com juros? Será que estamos diante da água nova bro-
tando? Será que estamos vendo o jardim florescer como alguém não queria? Em outras palavras, estamos pensando os estudantes 
e suas narrativas audiovisuais hospedadas no YouTube como produção discursiva do tempo presente, como crônica políti-
co-estético-pedagógica dos temas que sempre estiveram nas escolas ainda que não assumidos como parte de uma agenda 
institucional. O que nos interessa neste recorte é discutir a educação escolar em suas relações com os novos dispositivos de 
produção e circulação de imagens, com as redes sociotécnicas de comunicação, com as formas de subjetividade contemporâne-
as e também com as moralidades que se constituem na sociedade de controle. Que indícios (GINSBURG, 1989) a produção 
e circulação desses vídeos apontam para pensarmos a educação que oferecemos, a educação que os jovens almejam e outra 
educação possível na contingência da sociedade pós-mídia (GUATTARI, 2000)? Como pensar essa produção no contexto da 
sociedade de controle (DELEUZE, 1992), das possibilidades/prescrições inscritas nos artefatos técnicos (FLUSSER, 2002) 
e nos modos de auto apresentação dos indivíduos e grupos que as novas mídias favorecem (GONÇALVES; HEAD, 2009)? 
Desejamos pensar o alargamento dos currículos que transbordam os muros das escolas, que ganham formas imprevisíveis no 
ciberespaço e disparam agenciamentos que não sabemos onde vão dar. Discursos que existem sem pedir licença, que morrem 
de rir, de repente, impunemente... Será mesmo assim? Estarão essas falas livres dos constrangimentos, das marcas, dos endere-
çamentos, dos lugares-comuns, dos conhecimentos propagados/internalizados/naturalizados e classificados como hegemô-
nicos? Hoje você é quem manda?

Sobre as juventudes e suas invenções

Começar problematizando a necessidade de conhecer, identificar e definir a juventude nos parece importante para 
deixar claro o quanto pensamos ser imprecisa e situada no contexto de uma operação de poder e controle uma classificação 
deste porte. Com Certeau (1994), buscamos pensar as juventudes em ato, ou seja, se há algo a apreender sobre as múltiplas 
condições juvenis, estas são as suas manifestações, suas criações, em meio às quais compõem e enfrentam os seus cotidianos e 
produzem suas existências.

Para pensarmos as/com as juventudes é fundamental que consideremos as transformações sociais e culturais experi-
mentadas na contemporaneidade. É preciso também compreender que os roteiros que balizam comportamentos tidos como 
jovens não são inscrições prévias, naturais, mas criações cotidianas em permanente mutação. Dito de outra forma, ser jovem 
é algo que se aprende, se experimenta e se inventa nos/com os mais variados temposespaços de convivência e produção da vida. 
Contribuem para este aprendizado, esta experiência e esta invenção os meios de comunicação, a indústria da moda, as polí-
ticas públicas, os discursos médicos, as práticas pedagógicas e todas as demais iniciativas sociais que criam horizontes, possi-
bilidades, interdições, normas, valores e todo um conjunto de procedimentos, saberes e sentires que classificam a vida como 

Assistimos agora a um interesse muito grande pelas juventudes. Ou melhor, pela juventude, 
ainda no singular. Porque, de um modo geral, assim são vistas, como uma faixa etária determinada, 
uma “fase da vida”. Ou seja, indivíduos com práticas, subjetividades e corporeidades idênticas, em 
transição da infância à vida adulta. Farto material jornalístico, com pretensa objetividade informa-
cional e científica, é apresentado, através de diversas mídias, para explicar os jovens na especificidade 
de suas vidas. Vidas que parecem preocupar governos e instituições. O Estado, a família e a escola 
estão entre as instituições mais interessadas, preocupadas com o governo das práticas e das imagens 
que fazem parte das identidades juvenis. É preciso, então, dizer quem são os jovens. Descobrir suas 
aparências e revelar quem são realmente, essencialmente, sinteticamente (BERINO; VICTÓRIO 
FILHO; SOARES, 2013, p. 19).



uma sucessão de etapas a serem cumpridas e superadas, numa espécie de alusão ao progresso inevitável da humanidade. Da 
mesma forma, este aprendizado, esta experiência e esta invenção de juventudes, pois são várias as formas de experimentar essa 
condição, se forjam com os diferentes usos que se fazem dos agenciamentos, das tecnologias e dos espaçostempos das cidades. 
Ainda que haja um projeto de sociedade forte e hegemônico, ele não se realiza sem contestação, sem conflito, sem apropriação 
criativa, sem resistência. As juventudes, nos mais variados cenários históricos, deram/dão provas de sua não conformidade aos 
modelos, o que, se não as liberta, ao menos indicam caminhos de transgressão, de empoderamento e de protagonismo social. 
E, claro, se os jovens são potencialmente livres, essa liberdade muitas vezes se apresenta como ameaça para os não jovens e 
para as instituições. Sobre isso, Nelson Rodrigues argumentou numa entrevista:

         Eu queria dizer à juventude que seja livre. Se o homem, de uma ma 
        neira geral, tem vocação para a escravidão, o jovem tem uma vocação ainda  
        maior. O jovem, justamente por ser mais agressivo e ter uma potencialidade  
        mais generosa, é muito suscetível ao totalitarismo. A vocação do jovem para o  
                     totalitarismo, para a intolerância é enorme. Eu recomendo aos jovens:   
        envelheçam depressa, deixem de ser jovens o mais depressa possível, isto é  
        um azar, uma infelicidade. Eu já fui jovem também e não me reconheço no  
        jovem que fui. Eu só me acho parecido comigo até os dez anos e após os trin 
        ta. Eu já era o que sou quando criança. Na adolescência eu me considero um  
        pobre diabo, uma paródia, uma falsificação de mim mesmo. Depois, a partir  
        dos trinta, eu me reencontro. Por isto, digo aos jovens: não permaneçam mui 
        to tempo na juventude que isto compromete16 

O conselho que o dramaturgo Nelson Rodrigues deu aos jovens divide opiniões. Para uns, é o retrato fiel da visão 
conservadora sobre as juventudes – grupos que vivem uma etapa da vida fadada a passar, sujeitos em formação que precisam 
evoluir, um estar que precisa deixar de ser. Para outros, a fala do teatrólogo reconhece a especificidade das juventudes, situando 
os jovens como sujeitos que almejam escapar das normas, mas que nesta busca terminam por sucumbir a outras tantas regras 
que os aprisionam ao invés de os libertarem. Os jovens são (ou deveriam ser) incontroláveis, inconformistas, não adaptados. 
Na mesma entrevista, Nelson Rodrigues conclui:

         Eu recomendaria ainda aos jovens, aos que forem capazes disto, que  
        sejam neuróticos. Porque a única forma de protesto que eu conheço em nossa  
        época, já que o sujeito individualmente não pode fazer nada, é a neurose. A  
        neurose é um protesto formidável, portanto à juventude eu recomendo: seja  
        neurótico. Seja livre e neurótico, o resto é só17.

Reconhecendo o dramaturgo como homem de seu tempo, portanto, limitado aos saberes constituídos em uma deter-
minada época, podemos reafirmar que não é de hoje a preocupação com os modos de vida dos jovens. Preocupação que, em 
certa medida, está relacionada ao desejo de controle desses corpos que costumam resistir ao adestramento social. O que fazer 
com os sujeitos que habitam essa etapa da vida, tão difícil de delimitar? Aliás, quando foi fácil delimitar quem era jovem, quem 
ainda não era e quem já tinha deixado de sê-lo? A Família, o Estado, a Escola, a Igreja... todos desejam, de alguma forma, 
enquadrar as juventudes, gerenciar suas vidas, padronizar seus comportamentos.

As juventudes em rede

Atualmente, as juventudes ocupam o topo do ranking de usuários das maiores redes sociais online, como o Facebook, o 
16 Entrevista concedida por Nelson Rodrigues ao Ciclo de Teatro Brasileiro do Museu da Imagem e do Som. Disponível em: <http://www.
nelsonrodrigues.com.br/site/comnelson_det.php?Id=16>. Acesso: 20/07/15.
17 Idem.



Twitter e o Instagram. Também são usuários recorrentes no acesso de vídeos do YouTube. Neste último, são também grandes 
produtores de conteúdo. Esses usos das redes digitais inventam outros modos de produzir conhecimentos e subjetividades na 
atualidade.

Uma vez liberado o polo de emissão, os variados discursos das juventudes ganharam a cena, possibilitando-nos sur-
preendê-las em atos, em operações de usuários, em constituição, expressão e movimento. Do mesmo modo, discursos sobre as 
juventudes também são produzidos e compartilhados. Se, de um lado, temos jovens criando moda, tendências, estilos musicais, 
atualizando a língua, promovendo outras formas de levar a vida e de compreender o mundo, donos de seus canais, artistas 
de memes, empreendedores de virais, experts em tutoriais e afins, por outro lado, temos assistido ao julgamento cotidiano de 
jovens – geralmente pobres, negros e moradores das periferias – reduzidos a estatísticas que tentam provar a pertinência da 
redução da maioridade penal. Isso sem falar nas redes de pedofilia, no tráfico de menores para a prostituição, no aliciamento 
de jovens para o tráfico e outras práticas ciberculturais elevadas ao posto de acontecimentos triviais pelos jornais, revistas e 
programas de TV.

É nos modos como essas juventudes conectadas e desiguais enfrentam e compõem com as contingências contemporâ-
neas que nós estamos interessados aqui. Que meios utilizam para narrar o vivido em rede, transbordando-o para fabular outros 
possíveis para suas existências? Como se apropriam dos artefatos tecnoculturais para produzir discursos18? Que diálogos são 
possíveis entre essas narrativas audiovisuais e as escolas?

Sobre o YouTube e os novos modos de narrar e produzir a vida

Desde 2005, vídeos produzidos por não profissionais podem ser compartilhados na internet através do YouTube – um 
fenômeno da cultura participativa em tempos de experiência digital em redes, que veicula tanto conteúdos produzidos pelas 
mídias massivas como conteúdos produzidos pelos usuários.

Uma tradução e apropriação do termo pode significar alguma coisa como “você transmite” ou “canal (de televisão) feito 
por você”. Dessa feita, os vídeos são produzidos e compartilhados na internet pelos próprios usuários, que podem, inclusive, 
18 Lembrando que, pela limitação do espaço, iremos focar nos discursos sobre/contra a homofobia.

Trata-se do prazer e do poder de ver e ser visto, de mostrar e fazer ver, incitando e excitando 
a visão e o olhar, capturando, orientando e deslizando a atenção sobre a superfície de imagens. Se 
alguma verdade é buscada aí, ela se desloca do campo das causas recônditas para os efeitos visíveis. Os 
poderes, os saberes e os discursos que compõem o dispositivo da visibilidade engendram, sobretudo, 
efeitos de verdade e de realidade intimamente atrelados às imagens. As subjetividades, por sua vez, 
encontram-se cada vez mais exteriorizadas e investidas nos processos do ver e do ser visto, encontran-
do nas práticas de visibilidade meios de legitimação, reconhecimento e existência – as redes sociais, os 
reality shows, os fotologs, weblogs e webcams pessoais são ao mesmo tempo expressões e agentes desse 
processo (BRUNO, 2010, p.258).

O YouTube, mais ainda do que a televisão, é um objeto de estudo particularmente instável, 
marcado por mudanças dinâmicas (tanto em termos de vídeos como de organização), diversidade de 
conteúdos (que caminha em um ritmo diferente do televisivo mas que, da mesma maneira, escoa por 
meio do serviço e, às vezes, desaparece de vista) e uma frequência cotidiana análoga, ou “mesmice”. 
Há ainda a complicação adicional de sua dupla função como plataforma top-down de distribuição de 
cultura popular e como plataforma bottom-up de criatividade vernacular. É entendido de vários modos: 
como plataforma de distribuição que pode popularizar em muito os produtos da mídia comercial, 
desafiando o alcance promocional que a mídia de massa está acostumada a monopolizar e, ao mesmo 
tempo, como uma plataforma para conteúdos criados por usuários na qual desafios à cultura comercial 
popular podem surgir (BURGESS, 2009, p. 23-24).



criar seus próprios canais. Os vídeos ficam disponíveis para que outras pessoas possam assisti-los e tecer comentários sobre 
eles. Trata-se, portanto, de uma prática possibilitada pelo digital em redes, na contingência de uma audiovisualização cres-
cente da cultura. Uma prática que reconfigura o cotidiano, ao mesmo tempo em que é informada pelas operações de usuários 
que a antecedem.

A ambiência audiovisual, como sugere Rincón (2002, 2013), faz emergir outras formas de significação, isto é, novas 
maneiras de perceber, de apresentar, de enunciar e de reconhecer, além de engendrar inéditas formas de experiência, pen-
samento e imaginação. Segundo esse autor, sensibilidade é a ideia chave para a compreensão das formas audiovisuais. Para 
Rincón, são sensibilidades que afirmam uma resistência afetiva-sensível e que deslocam até o dramático e o sentimental os 
âmbitos de produção e expressão do conhecimento. As sensibilidades produzem novos modos de subjetividade, sem verdades 
transcendentais, e se fazem em relatos de fluxo e leveza, constituindo memórias eletronicamente frágeis. O resultado, explica o 
autor, pode ser compreendido como a exposição de superficialidades audiovisuais, o império do banal, a anarquia como forma 
social, mas aí também é possível avistar modos de escapar ao controle e a afirmação de uma vontade de luta por constituir-se.

Com a pesquisa que deu origem a este texto, buscamos pensar a produção de narrativas audiovisuais contra a homo-
fobia como trabalho escolar e a discussão sobre gênero e sexualidade que promovem, considerando-as como práticas curricu-
lares no seio da cultura da convergência de mídias ( JENKINS, 2009; MARTÍN-BARBERO, 2010), da paisagem audiovi-
sual (RINCÓN, 2002, 2013), das possibilidades/prescrições inscritas nos artefatos técnicos (FLUSSER, 2002) e dos modos 
de constituição e apresentação dos conhecimentos, indivíduos e grupos que as novas mídias favorecem (GONÇALVES e 
HEAD, 2009).

Sobre a homofobia, o silêncio e o enfrentamento

A homofobia, entendida de modo quase consensual como aversão às homossexualidades e às dissidências dos gêneros 
tais como estes são inteligíveis e autorizados, produz exclusão social, política e econômica, marginalização, humilhação, vio-
lência física e psicológica e até a morte de pessoas enquadradas nessas categorias, inclusive crianças e adolescentes. Embora 
o termo venha sendo questionado por alguns militantes e teóricos por ser redutor da complexidade dos motivos e dos modos 
pelos quais diferentes grupos são afetados por esse conjunto de sentimentos e atitudes negativos – pois, ao ter sua origem vol-
tada para o preconceito em relação à homossexualidade masculina não contemplaria a lesbofobia, a transfobia, etc., optamos 
pelo seu uso por entendermos que ele opera nas políticas públicas e nos discursos institucionais de modo ampliado, aplican-
do-se ao desprezo e ao ódio em relação a todos os modos considerados desviantes de se experimentar social e sexualmente 
as potências e os afetos dos corpos, ao mesmo tempo em que reconhecemos que esse uso revela uma limitação posta pela 
linguagem (DINIS, 2011) e pelo que ela põe em funcionamento.

É importante ressaltar que esse sentimento de hostilidade, medo e repulsa, que neste texto chamaremos apenas de 
homofobia, não reside apenas nos indivíduos, não é somente um sentimento individual, mas é produto de formas de perceber, 
significar e agir que se engendram de modo ambíguo e paradoxal na cultura, no seio das diversas instituições, entre elas as 
ciências, as mídias e as escolas. A homofobia, além de ser um preconceito que ainda é fortemente tolerado em nosso país, é 
permanentemente fabricada e concebida no âmago de um sistema de saberes-fazeres-poderes que opera a constituição da 
ordem sexual a partir da qual são organizadas as relações sociais, políticas, econômicas e culturais entre as pessoas, isto é, uma 
ordem baseada na categoria “sexo” e numa suposta diferença sexual que resulta de uma operação de classificação dicotômica 
dos corpos. Nas palavras de Borrillo (2010, p. 30):



A homofobia, ainda segundo Borrillo, articula-se em torno de emoções, de condutas e de um dispositivo ideológico 
e “está tão arraigada na educação que, para superá-la, impõe-se um verdadeiro exercício de desconstrução de nossas catego-
rias cognitivas” (2010, p. 87). Concordando com ele, defendemos que, para combater a homofobia e todo tipo de violência e 
exclusão que ela engendra, especialmente no campo da educação, se faz necessário problematizar e desconstruir os discursos 
e as práticas cotidianas que fabricam e naturalizam a diferença entre os sexos-gêneros, forjando, com essa diferença, a hete-
rossexualidade como a única forma possível e legítima de desejo, afeto e prazer, e, desta forma, como padrão de normalidade.

Guacira Louro (2014) acrescenta que a homofobia pode expressar um terror em relação à perda da autenticidade e 
da oposição binária entre os gêneros e, desta feita, infere que a regulação da sexualidade é indissociável do policiamento e da 
censura de gênero. De acordo com essa autora, as escolas, com suas arquiteturas, símbolos e códigos, produzem a escolariza-
ção dos corpos e das mentes, informando o lugar de cada um e o que cada um pode fazer. Essas lições, afirma, confirmam e 
produzem diferença.

As práticas educativas, as normas escolares, os materiais didáticos, os conhecimentos curriculares são, assim, espaços-
tempos de fabricação de identidades, de diferenças, dos diferentes e dos preconceitos em relação a eles. Nessa perspectiva, e no 
contexto de uma frente conservadora que vem se articulando em diferentes instituições da sociedade brasileira, tornando-se 
um entrave para que programas governamentais como o Brasil sem Homofobia19, assim como as discussões sobre gênero e 
sexualidade, cheguem às escolas, é que consideramos esses trabalhos escolares em vídeos contra a homofobia como táticas de 
professores e alunos, práticas de resistência, para promover esse debate nos cotidianos escolares. 

Do ponto de vista teórico-epistemológico-político, partimos da compreensão que os discursos e as práticas que engen-
dram e naturalizam o sistema que associa corpo-sexo-gênero-sexualidade pela ótica da diferença sexual e da heteronorma-
tividade, assim como as desigualdades sociais dele decorrentes, é uma produção sociocultural que se ancora na categorização 
das pessoas a partir de uma classificação dos corpos, ou melhor, dos órgãos genitais, no contexto de relações de saber-poder 
historicamente situadas e datadas (FOUCAULT, 1988, 1999; LOURO, 2008, 2013, 2014; BUTLER, 2008, 2013; PRECIA-
DO; 2014, 2015). Com nossas pesquisas, temos buscado identificar, descrever e analisar práticas e discursos que produzem 
os diferentes, os anormais, os desviantes, e as práticas que problematizam, desnaturalizam e/ou desconstroem essa operação 
(DERRIDA, 1991).

19 Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra GLTB e de Promoção da Cidadania Homossexual, lançado pelo governo 
brasileiro em 2004. O programa, elaborado coma participação de representantes de movimentos sociais, prevê a ações nas áreas de educação, saúde e 
justiça.

Essa ordem sexual, ou seja, o sexismo, implica tanto a subordinação do feminino ao masculi-
no quanto a hierarquização das sexualidades, fundamento da homofobia; por conseguinte, a evocação 
constante da superioridade biológica e moral dos comportamentos heterossexuais faz parte de uma 
estratégia política da construção da normalidade sexual. A heterossexualidade aparece, assim, como o 
padrão para avaliar todas as outras sexualidades. Essa qualidade normativa – e o ideal que ela encarna 
– é constitutiva de uma forma específica de dominação, chamada heterossexismo, que se define como a 
crença na existência de uma hierarquia das sexualidades, em que a heterossexualidade ocupa a posição 
superior. Todas as outras formas de sexualidade são consideradas, na melhor das hipóteses, incomple-
tas, acidentais e perversas; e, na pior, patológicas, criminosas, imorais e destruidoras da civilização (o 
grifo é do autor).

Por um aprendizado eficaz, continuado e sutil, um ritmo, uma cadência, uma disposição física, 
uma postura parecem penetrar nos sujeitos, ao mesmo tempo em que esses reagem e, envolvidos por 
tais dispositivos e práticas, constituem suas identidades “escolarizadas”. Gestos, movimentos, sentidos 
são produzidos no espaço escolar e incorporado por meninos e meninas, tornando-se parte de seus 
corpos (LOURO, 2014, p. 65).



Sobre os vídeos produzidos por estudantes

Em um levantamento exploratório realizado em junho e julho de 2015, a partir de uma pesquisa no YouTube utilizando 
como chave de busca as palavras “trabalho” e homofobia” juntas, encontramos mais de 50 vídeos produzidos por estudantes 
de diferentes níveis de ensino, da educação básica à superior, das redes públicas e privadas de várias regiões do país, em di-
ferentes disciplinas. Todos os vídeos encontrados serão “baixados” e arquivados em computadores, no decorrer da pesquisa 
(2016-2018). Eles serão assistidos pela equipe, que fará também uma ficha técnica e uma breve descrição de cada um. Até o 
momento em que esse texto foi produzido, cerca de 25 vídeos foram visualizados e mapeados (com os links arquivados para 
futura consulta), 20 vídeos foram assistidos mais atentamente online e apenas 13 foram “baixados” e arquivados no computa-
dor. Todo o material será futuramente analisado pela equipe da pesquisa e também com estudantes de Pedagogia, que deverão, 
a seguir, produzir seus próprios vídeos em aulas e oficinas a serem realizadas com essa finalidade.

Na maior parte dos vídeos compartilhados já visualizados não há indicação, seja na descrição que acompanha a pos-
tagem ou na própria obra, da escola, da disciplina para a qual o trabalho foi produzido e muito menos a referência dos textos 
e das imagens (não autorais) utilizados na composição das narrativas, com exceção, quase sempre, da música que funcionou 
como trilha sonora. Algumas curiosidades, no entanto, chamam atenção nos créditos finais apresentados em vários vídeos por 
indicarem sua característica escolar e, ao mesmo tempo, sua sintonia com as lógicas operatórias das mídias corporativas. São 
elas os números dos alunos (que constam na pauta do professor) ao lado de seus nomes e as funções exercidas por cada um, 
como roteiro, sonorização, edição e câmera, por exemplo.

Figura 

Imagem capturada de um dos vídeos assistidos, mas que aparece em vários trabalhos escolares contra a homofobia compartilhados no YouTu-

be. Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=pzDv2vIdFaY>.



Entre os vídeos já assistidos e mapeados que indicam os espaçostempos em que foram produzidos, pudemos constatar 
que a maior parte deles é realizada por alunos de escolas estaduais de ensino médio, embora haja também trabalhos produzi-
dos por estudantes de escolas particulares e públicas de diferentes níveis de ensino, como em faculdades (Direito, Psicologia, 
Comunicação Social, Serviço Social e Pedagogia) e escolas de ensino fundamental (nos últimos anos) de várias regiões do 
país. Pudemos identificar trabalhos produzidos em São Caetano do Sul (SP), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Linhares 
(ES), Groaíras (CE), Cajuru (SP), São José (SC), Bauru (SP), Caieiras (SP), Vitória (ES), Nova Odessa (SP), Pinhais (PR), 
Santa Cruz das Palmeiras (SP), Rio Branco (AC), Londrina (PR), João Pessoa (PB), Recife (PE), Guaíba (RS), Fortaleza 
(CE) e Sorocaba (SP), entre outras localidades.

Entre as disciplinas para as quais os “trabalhos sobre homofobia” foram criados, estão Sociologia, Filosofia, Redação, 
História, Arte, Português, Inglês, Espanhol e Biologia, com maior concentração nas cinco primeiras. O trabalho comparti-
lhado no YouTube há mais tempo encontrado data de 2007 e o mais recente é deste ano de 2015, mas a maior concentração 
de compartilhamentos, a maior quantidade de visualizações e o maior número de comentários a esses trabalhos se dão entre 
os anos de 2011 e 2013.

Figura 2

Assim como a imagem anterior, essa foto, disponível na própria internet, também integra diferentes composições nos vídeos compartilhados 

por estudantes. Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=6hnc1jto1pk>.

Grande parte dos vídeos visualizados foi produzida a partir de uma composição entre textos (em letras brancas sobre 
tela preta ou ao contrário, e às vezes variando para letras rosa pink sobre imagens), fotografias disponíveis na internet e uma 
música de fundo. Essa é a fórmula mais comum. Muitas frases clichês se repetem em diferentes trabalhos: “Homofobia mata!”, 
“Homofobia é crime!” e “Homossexualismo (Homossexualidade nos vídeos mais recentes) não é doença”. Quando lemos os 
comentários dos internautas, percebemos que eles sugerem correções, as quais nós acreditamos que são aplicadas às novas 



produções. Muitas imagens e textos são usados (CERTEAU, 1994) em diferentes vídeos para produzir novas composições. 
As fotografias de internet mais usadas nesses vídeos remetem às paradas gays, bandeiras do arco-íris em diferentes formatos, 
imagens de vítimas de violência homofóbica e imagens de casais homossexuais em cenas de carinho e amor. Algumas vezes 
há maior ênfase aqui, outras ali, e às vezes alternando, o que causa um impacto maior por oscilar entre amor e violência. Além 
das frases já citadas acima, outras palavras acompanham com certa regularidade essas imagens, tais como “basta”, nos casos de 
violência; e “paz”, “amor”, “felicidade” e “liberdade” nas imagens que insinuam romances, amizades e celebrações e reivindicam 
tolerância, respeito e igualdade. As músicas mais utilizadas são de artistas pops contemporâneos, tais como Adele, Coldplay, 
Lady Gaga e Katy Perry, mas há também músicas que se tornaram, de certa forma, hinos LGBT, tais como “It’s Raining Men” 
e “Y.M.C.A”.

Em outras produções, imagens em movimento são usadas nos audiovisuais dos estudantes para compor com os textos e 
as fotografias, tais como reportagens de programas jornalísticos que denunciam diferentes tipos de violência contra homosse-
xuais e transexuais, cenas de filmes ficcionais, fragmentos de documentários, peças publicitárias e depoimentos. São narrativas 
audiovisuais criadas com a apropriação, edição, bricolagem, mixagem e hibridização de imagens da indústria cultural para 
imprimir outras narrativas informadas por outros desejos e outros interesses. Para nós, essa lógica não difere da produção de 
cartazes para apresentação de trabalhos escolares, muito usada em tempos passados quando não havia internet, mas ainda 
presente nas práticas educativas cotidianas, em que fotos recortadas de jornais, revistas e livros, textos xerocados de livros e 
palavras escritas com canetas hidrográficas, usados em montagens sobre cartolina ou papel cartão, representam novas compo-
sições para produzir novos saberes. A diferença, talvez, é que com a internet as possibilidades e as facilidades se multiplicam. 
Imagens, palavras, músicas e textos se impõem a nós como representativas da temática pesquisada quando digitamos o que 
procuramos em sites de busca, como o Google, que, de certa forma, se tornou coautor de muitas composições.

Entretanto, os depoimentos gravados pelos próprios estudantes com amigos gays, parentes, vizinhos, professores e 
especialistas, inseridos em vídeos compostos por fotos e textos ou ganhando a cena por si mesmo, significam a introdução de 
um elemento novo, diferenciando, no que se refere às condições de realização, essas produções dos vídeos produzidos por vi-
deomakers sem câmeras. Vale destacar, nesse processo, o protagonismo das juventudes que se apresentam como homossexuais, 
“botando a cara no sol” para falar do preconceito nas escolas e nas famílias, mas também dos modos como o enfrentam, de 
seus desejos, prazeres e condições de vida. Eles apontam, muitas vezes, para questões que transbordam as ideias de diferença, 
respeito e tolerância, interrogando o que foi naturalizado e nos fazendo pensar no que parece, muitas vezes, impensável.

- “Meu pai é traficante, tem arma em casa, e eu tenho medo dele me matar”.
- “Quando alguém te zoar, você pergunta pra pessoa quando ela escolheu ser heterossexual. Foi essa pergunta que eu fiz para 

minha mãe, e a partir daí as coisas começaram a melhorar”.
- “A gente, que é alvo desses comentários, dessas posturas agressivas, o que a gente pode fazer para o nosso próprio bem é manter 

a pose. (...) A gente é maior do que isso, do que uma bicha louca ou uma sapatão”.
Por fim, consideramos importante destacar, ainda nesse momento exploratório em que elaboramos a pesquisa, uma 

quantidade significativa de vídeos de ficção, nos quais meninos e meninas que se apresentam como heterossexuais fazem “pa-
pel” de gays. As histórias, geralmente, versam sobre casos de bullying e agressões físicas cometidos contra jovens homossexuais.



Figura 3

Imagem capturada de uma ficção produzida e compartilhada por estudantes no YouTube. Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=5BR-

JL3xwkFY>.

O que se observa, além de estereótipos associados à homossexualidade na construção dos personagens, é certo descon-
forto dos atores, que, para compensar ou se justificar, apresentam no fim do vídeo cenas de bastidores com brincadeiras, erros 
de gravação e outras passagens que deixam claro que se trata de uma representação. De qualquer forma, se colocar no lugar 
do outro, sentir o que é viver nesse lugar que a sociedade lhe reservou, performar essa condição, é sempre uma experiência que 
impulsiona desnaturalizações em relação ao gênero e à sexualidade.

Várias questões, contudo, emergem sem que tenhamos respostas, mas ficam como problematizações. Muitos desses 
protagonistas, autores, atores e entrevistados, são menores de idade e não sabemos se há, ou mesmo se precisaria haver no 
contexto da cibercultura em que cada um se autoriza a falar por si mesmo, autorização dos pais e responsáveis para o uso das 
imagens. Quais seriam as implicações dessa exposição? Também não temos como saber se o tema do trabalho foi uma solici-
tação do professor ou uma escolha dos estudantes, e nem mesmo se houve debate e questionamento dos conteúdos e formas 
de apresentação em sala de aula. O que podemos assegurar, desde já, é que a discussão sobre a homofobia faz parte das redes 
curriculares tecidas nas/com as escolas, queiram ou não as autoridades e as políticas educacionais.

Podemos, ainda, inferir com essas produções juvenis que o termo homofobia opera bem no enfrentamento aos precon-
ceitos, segregação, desprezo e ódio aos dissidentes das normas de gênero e da sexualidade, uma vez que ele é entendido por 
todos em uma amplitude que compreende gays, lésbicas, transexuais e transgêneros, embora tanto essa discussão como a nossa 
análise não seja, ainda, explicitada e nem aprofundada. Vale ressaltar também que algumas produções subvertem os códigos de 



gênero e os estereótipos associados às homossexualidades. De maneira geral, os estudantes se orgulham das suas produções, o 
que pode ser aferido com as descrições, os comentários e a própria atitude de compartilhar.

Algumas considerações que, de fato, são iniciais e não finais

Com as primeiras impressões sobre essas produções, podemos reafirmar, então, que as novas e colaborativas mídias e 
os dispositivos de produção de imagens, independentemente de qualquer decisão política ou pedagógica, já estão nas escolas 
e os modos de contabilizar e narrar o mundo que eles potencializam, assim como os conteúdos que disseminam, atravessam 
as práticas educativas e integram as redes curriculares tecidas. 

Nessas contingências, o chamado dispositivo da visibilidade (BRUNO, 2010) articula novas relações de poder, saber e 
prazer, engendrando efeitos de realidade e regimes de verdade, sobre si mesmo e sobre o mundo, atrelados às imagens. Dife-
rentes narrativas audiovisuais, constituídas com múltiplas linguagens imagéticas e sonoras, compõem as escritas superficiais, 
híbridas, efêmeras e sensíveis do mundo e de cada pessoa ou grupo social, nas/com as quais lemos, criamos, experimentamos, 
compomos e compartilhamos a contemporaneidade.

Articulando múltiplos regimes de imagens (feitas com celular, webcam, máquina fotográfica, imagens de arquivo, etc.), 
de sons (depoimentos, diálogos, leitura de textos, músicas, ruídos, silêncios, etc.) e formatos (documentário, ficção, videoclipe, 
etc.), essas narrativas audiovisuais se situam no limiar das audiovisualidades contemporâneas, embaçando fronteiras entre có-
digos, linguagens e recepção-produção. Essas produções, para além das técnicas e tecnologias, hibridizam também concepções 
teóricas e políticas sobre gênero e sexualidade e se constituem em um dos modos pelos quais o debate sobre a homofobia se 
forja e atravessa os cotidianos escolares, enfrentando e ao mesmo tempo compondo com as políticas educacionais e os pro-
gramas governamentais.

É importante ainda ressaltar que as múltiplas redes de significações sobre gênero e sexualidade, com as tensões e 
aproximações forjadas em seus entrecruzamentos, são tecidas em meio a uma audiovisualização da cultura sem precedentes 
(KILPP, 2012; RINCÓN, 2002, 2013). Os processos formativos se situam, portanto, em uma contemporaneidade na qual as 
múltiplas narrativas audiovisuais que circulam por diferentes e convergentes telas ( JENKINS, 2009) do cinema ao computa-
dor, constituem-se em importantes formas de agenciamento (GUATTARI, 1981, 2000) e endereçamento (ELLSWORTH, 
2001) que operam intensivamente na produção dos desejos, das subjetividades, das verdades e na tessitura dos saberesfazeres, 
ou seja, estão irremediavelmente implicadas na invenção de si e do mundo (KASTRUP, 2005, 2007).

Trouxemos para este texto dados de uma pesquisa sobre vídeos escolares contra a homofobia compartilhados no You-
Tube, ainda que iniciais, para argumentar em favor da presença, nas diferentes escolas espalhadas por todo o Brasil, tanto dos 
dispositivos de produção e compartilhamento de audiovisuais como da discussão sobre homofobia, e com ela das questões 
de gênero e sexualidade, com e apesar da suspensão do Kit Anti-homofobia para a educação, parte integrante do programa 
governamental Brasil Sem Homofobia, e que ficou conhecido de forma pejorativa como Kit Gay; com e apesar da proibição 
de se discutir gênero e sexualidade nas escolas, em diferentes níveis de ensino, instituída por lei em alguns municípios; com e 
apesar da retirada dessas temáticas de Planos Estaduais e Municipais de Educação; com e apesar dos projetos pedagógicos, das 
diretrizes curriculares, das escolas estarem ou não equipadas para isso. As redes curriculares e as significações sobre gênero 
e sexualidade estão sendo tecidas dentrofora das escolas com as práticas audiovisuais em suas articulações com saberesfazeres 
engendrados no entrecruzamento com conhecimentos criados em outros contextos. Isso não significa, porém, que essas pro-
duções não devam ser avaliadas e que as redes com elas tecidas não precisem ser problematizadas e alargadas. Essa constitui, 
portanto, a nosso ver, uma das questões centrais para a educação. E torcemos para que o poeta esteja certo: amanhã vai ser 
outro dia.
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UMA ESCOLA COLORIDA: REPRESENTAÇÕES DE ADOLESCEN-
TES SOBRE A DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO

                      Jonas Alves da Silva Junior20

              Wallace Moreira da Silva21

A questão da diversidade na escola

No século XXI, pensar a educação é algo que deve ser feito com uma grande base reflexiva, tanto na escola como no 
seio da sociedade. Atualmente, vemos inúmeras formas de diferenciação provocadas por discriminações e preconceitos, entre 
eles os preconceitos culturais e sociais. O ser humano apresenta comportamentos variados e a escola pode ser um espaço para 
a aprendizagem do convívio com a diversidade. A diversidade marca a vida em sociedade. A falta de atenção a essa temática 
contribui para que no cotidiano os jovens reproduzam preconceitos e criem estigmas que interferem no relacionamento in-
terpessoal e no convívio social. De acordo com Moreira e Candau (2003):

Na escola podemos afirmar a igualdade reconhecendo as diferenças existentes nas suas relações. Essa é a questão cen-
tral que cerca este trabalho: como se estabelecem as questões de igualdade e diferença na experiência escolar dos adolescentes? 
Ao tratar de igualdade e diferença, queremos saber, especialmente, o que os adolescentes falam sobre questões de gênero, 
diversidade racial, pluralidade cultural e pessoas com necessidades especiais. 

Segundo D’Ambrosio (2001), a finalidade da escola é adequar as necessidades individuais ao meio social, ou seja, o 
estudo focaliza o homem como indivíduo, integrado em uma sociedade, imerso numa realidade natural e social, o que significa 
estar em permanente interação com seu meio ambiente, natural e sociocultural.

As pesquisas de campo, em uma profunda análise sobre as escolas, ajudaram a questionar a padronização como um 
elemento de instituição da desigualdade. Através de uma análise crítica ao Nazismo, podemos destacar que em uma atitude 
brutal e opressiva foram eliminadas milhões de pessoas que não estavam dentro de um padrão estipulado. Assim, é impor-
tante estarmos atentos às posturas e práticas, pois no cotidiano podemos garantir a valorização da diversidade sem alimentar 
a desigualdade. 

Sabemos o quão difícil é, na realidade educacional brasileira, o trabalho de valorização das diferenças. Ao trabalharmos 
com a temática da diversidade na escola, nos interrogamos sobre que caminhos seguir.

Nos estudos de Candau (2012), a autora afirma que exclusão, preconceito e discriminação caminham juntos. A di-
ferença se transforma em desigualdade através de processos sutis e complexos, presentes em nosso cotidiano, nos âmbitos 
privados e públicos, assim como nos diferentes espaços sociais. Em cada contexto esta problemática adquire uma configuração 
específica, articulada com as diversas construções históricas e político-culturais de cada realidade. Candau (2012) menciona 
que as diferentes manifestações de preconceito e discriminação, as diversas formas de violência, intolerância religiosa, estereó-
tipos de gênero, exclusão de pessoas deficientes, entre outras, estão presentes na nossa sociedade, assim como no cotidiano das 
escolas. Para tratar deste tema, a autora recorre à sua experiência pedagógica e mostra o quanto os discursos por vezes negam 
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A escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e a diferença. Tende a silenciá-
-las e neutralizá-las. Sente-se mais confortável com a homogeneização e a padronização. No entanto, 
abrir espaços para a diversidade, a diferença e para o cruzamento de culturas constitui o grande desafio 
ao qual está chamada a enfrentar (MOREIRA e CANDAU, 2003, p.161).



as práticas. Candau (2012) ilustra essa questão exemplificando que o preconceito brasileiro é normalmente sutil, disfarçado, 
com vergonha de não ser escancarado. Podemos também fazer menção a Santos (2005, p. 45), quando afirma que “o mito da 
democracia racial é uma forma brasileiríssima, bastante eficaz, de controle social” .

Candau conclui, por meio de sua experiência de campo, que é possível aprender a lidar com as diferenças na escola e 
que a troca entre os pares enriquece o conhecimento sobre si e o entendimento sobre o outro. Ao entrar nas questões religio-
sas, destaca o valor do respeito pelas diferenças. Candau (2012) ainda afirma que o fracasso escolar pode não ser só culpa do 
aluno, citando a formação de professores e o currículo escolar, já que este está fortemente marcado por uma cultura branca 
pertencente, em geral, às classes média e alta, deixando de fora as perspectivas de outros grupos étnicos, suas contribuições e 
suas realidades sociais e históricas. Por fim, aponta como uma das principais fontes de discriminação a linguística, o que pode 
ser identificado, por exemplo, no uso de expressões como “esse preto não veio” ou “negro, quando não suja na entrada, suja na 
saída”. Além disso, ainda há uma discriminação de origem social, tais como as que envolvem nordestinos, favelados, etc.

Apoiado nos conceitos de Candau (2012), notamos que jovens que praticam o candomblé e as religiões de origem 
africana sofrem preconceito. Para a autora, cada um tem o direito de professar sua fé e de seguir a religião que deseja. Antes 
de sua conclusão, a autora ainda trata da construção de uma proposta educativa não discriminadora e promotora da cultura 
dos direitos humanos. O artigo coloca em evidência os desafios da vida em sociedade e o papel da escola no enfrentamento 
da exclusão e da discriminação. Aponta também a pluralidade como ponto de chegada e questiona como a escola deve atuar 
frente às discriminações, aos preconceitos e às outras questões que são vivenciadas nas instituições educativas.

Nosso desejo foi trazer para o centro do debate as questões da diversidade, pois acreditamos que a escola deva ser um 
ambiente agradável para todos, com uma prática educativa que contribua para a construção da identidade do sujeito histórico 
que somos. Neste sentido, vemos a importância de uma visão intercultural para que, nos enfrentamentos escolares, possamos 
“contribuir na construção da identidade (a de cada qual e a de todos nós) e no conhecimento crítico de crianças, jovens e 
adultos, ajudando a nunca esquecer a história, a sempre resgatar a história esquecida para que se torne possível - mais do que 
sempre - mudar a história” (Kramer, 2009, p. 30).

Essas reflexões nos levam às seguintes questões que cercam essa pesquisa: como as questões de igualdade e diferença 
aparecem nas falas dos adolescentes de uma escola de Ensino Médio? E que concepções de diversidade existem entre os ado-
lescentes?

No grupo do grêmio estudantil, junto a alunos da própria rede de ensino, foram propostas as músicas Ciranda da baila-
rina de Chico Buarque e Chega! de Gabriel Pensador para inspiração da abordagem do tema. Os jovens gostaram das canções 
e dissertaram sobre as diferenças entre as classes sociais. Os adolescentes deram suas opiniões sobre como as diferenças são 
vivenciadas em nossa sociedade. Essa atividade deu ao grupo a oportunidade de conversar sobre diversos assuntos, entre eles 
o preconceito, as desigualdades e o racismo, compartilhando entre eles suas visões e perspectivas. 

Essa atividade configurou-se como uma primeira etapa desta pesquisa, pois evidenciou ser possível abordar a temática 
da diversidade e ainda ajudou na construção do caminho metodológico.

A construção de um caminho metodológico

Pensar a diversidade no ambiente escolar não é uma tarefa fácil. No dia a dia vemos atitudes que explicitam o racismo, 
o preconceito, a discriminação, entre outras ações que dificultam e impedem que as igualdades e diferenças sejam fruto de 
diálogo no cotidiano escolar. Como conhecer o que os adolescentes pensam sobre esse tema? Como vivenciam questões de 
igualdade e diferença em suas rotinas?

Para apresentar a perspectiva dos adolescentes, no texto que inspira o recorte deste trabalho, Candau (2012) usa as nar-
rativas desses sujeitos para fundamentar algumas de suas conclusões, especialmente o que os alunos e professores dizem sobre 
suas identidades étnicas e culturais, questões sobre preconceitos e pessoas com necessidades especiais. Trazer os adolescentes, 
suas opiniões, pensamentos e sentimentos sobre a temática da igualdade e diferença também foi nosso desafio. Partindo do 



reconhecimento dos adolescentes como sujeitos da história e da cultura, este artigo pretende unir-se a recentes trabalhos que 
buscam legitimar estratégias metodológicas que evidenciam e respeitam os adolescentes como atores sociais. Dentre eles se 
encontram as pesquisas de Rogério Drago (2008) e Padilha (2003). Esses trabalhos são responsáveis pela importante diferen-
ciação, presente hoje no campo, entre pesquisas feitas sobre os jovens, a partir de informações e dados fornecidos por adultos, 
e as pesquisas feitas com os adolescentes, partindo de suas concepções e de suas significações. 

O campo de pesquisas com adolescentes tem crescido da mesma maneira que cresceram os estudos sobre jovens, tendo 
o olhar sociológico como orientação. Neste sentido, passa-se a se discutir o conceito de adolescência como algo que é cons-
truído socialmente e progressivamente. As pesquisas vêm mostrando os modos de ser e produzir cultura dos adolescentes e 
suas formas de entender o mundo. Sobre a inclusão dos adolescentes em espaços destinados à sua educação, Sousa e Moreira 
(2012) destacam a adolescência em camadas populares, seguidas de suas particularidades e singularidades. Neste contexto, 
Ozella (2003, p. 208) afirma que:

Já para Vygotsky (2000, p. 25-27):

Vemos, então, que a escola é um dos grupos sociais nos quais os adolescentes se inserem, após suas famílias. Esse é o 
campo que nos propomos investigar, os adolescentes em seus processos de escolarização e de socialização.

Tendo a experiência do estudo exploratório, optamos, como estratégia metodológica, pela elaboração de oficinas para 
conhecermos e problematizarmos a visão dos adolescentes sobre os temas que apontam para a diversidade. Acreditamos que 
o conhecimento da perspectiva dos adolescentes pode contribuir para a melhoria e valorização das relações entre pares no 
cotidiano das instituições.

A opção pelo encontro com os adolescentes, através da realização de oficinas dentro do ambiente escolar, aproxima essa 
monografia das pesquisas do tipo intervenção. De acordo com Damiani (2012): 

Ampliando a visão sobre esta metodologia de pesquisa explica-se que:

Já Pereira (2008, p.13) aponta que:

Para a psicologia sócio-histórica não há uma adolescência natural. A adolescência foi consti-
tuída pelos homens, em suas relações sociais. As características das adolescências também são consti-
tuídas nestas relações sociais. 

O termo intervenção é utilizado nas áreas da Psicologia e da Medicina há bastante tempo. 
Seu emprego na Educação, entretanto, não é comum e tem causado reações que indicam certo estra-
nhamento na comunidade acadêmica ligada a esta área (DAMIANI, 2012, p. 19).

A pesquisa-intervenção inscreve-se numa preocupação mais ampla que diz respeito à dimen-
são política da produção do conhecimento e da articulação dessa produção com a realidade social, ou 
seja, traz para o centro do debate, em última instância, a relação entre pensamento e ação.

A relação entre as funções psicológicas superiores foi outrora relação real entre pessoas[...]. A 
natureza psicológica da pessoa é o conjunto das relações sociais transferidas para a personalidade. Sua 
composição, gênese, função (maneira de agir) – em uma palavra, sua natureza – são sociais.

Denominam-se intervenções as interferências (mudanças, inovações), propositadamente rea-
lizadas, por professores e pesquisadores, em suas práticas pedagógicas. Tais interferências são planeja-
das e implementadas com base em um determinado referencial teórico e objetivam promover avanços, 
melhorias, nessas práticas, além de pôr à prova tal referencial, contribuindo para o avanço do conheci-
mento sobre os processos de ensino/aprendizagem neles envolvidos. (DAMIANI, 2012, p. 37).



É importante salientar que existem duas ideias aglutinadas no termo em questão que nos remete a pesquisar e inter-
vir. Acredito que é possível com essas ideias encontrar caminhos para o reconhecimento dos sujeitos envolvidos na pesquisa. 
Neste sentido, a concepção de intervenção, usada nesta pesquisa, está ligada à busca de práticas pedagógicas inovadoras para a 
educação que possam promover o debate e a interação entre os jovens no cotidiano, maximizando, assim, a aprendizagem do 
respeito ao próximo e a vida em sociedade. Dois outros aspectos marcam o caráter de intervenção da pesquisa. O primeiro é 
que, embora as oficinas tenham sido elaboradas pelo pesquisador e aplicadas aos jovens e professores, elas foram conduzidas 
também com apoio dos alunos do grêmio estudantil, que ajudaram a mediar grupos para a base da pesquisa. O segundo é que 
o próprio grupo continuou, de modo que tudo o que foi compartilhado nas oficinas evidenciou concepções, crenças e precon-
ceitos que se tornaram públicos e com os quais o grupo precisará lidar para construir pensamentos para mudá-los e propagá-
-los entre os próprios jovens, pois sabemos que uma das características que mais demoram a evoluir é a mentalidade humana.

O trabalho de pesquisa foi realizado em duas etapas. Na primeira foram realizadas as oficinas com os adolescentes, 
usando como fonte de registro filmes, fotos, grupos de debate e questionários voltados para o tema. Na segunda etapa, o ma-
terial recolhido foi visto e revisto a fim de nos dar suporte para entrelaçarmos o que as teorias dizem sobre a diversidade no 
ambiente escolar e o que os adolescentes falaram sobre o mesmo.

O campo da pesquisa

A pesquisa foi realizada em uma escola da rede estadual no município de Nilópolis com autorização da diretoria do 
colégio do turno da manhã para realização das oficinas com os alunos. Para preservar a identidade dos adolescentes, não serão 
informados aqui dados pessoais. Logo, foram adotados nomes fictícios para expressar a fala dos jovens. 

A escola em que realizamos esta pesquisa pertence à rede estadual de ensino, como mencionado anteriormente. A 
construção da unidade iniciou-se no 1º Programa Especial de Educação, em 1985, e ficou inacabada. O local passou a servir 
de lixeira, desovas, assaltos e até tráfico de drogas, tornando-se um problema para a comunidade local, que reivindicava a 
transformação do espaço ocioso em uma escola segura, de horário integral, para deixarem as crianças maiores de 7 anos en-
quanto seus pais estavam no trabalho. A partir do 2º Programa sua construção foi reiniciada, trazendo não somente a desejada 
escola, como também outros benefícios, tais como asfalto, ampliação do comércio local e criação de mais uma rua. Hoje atende 
cerca de 492 alunos do ensino fundamental e 423 alunos do ensino médio. 

O espaço escolar escolhido para o começo da pesquisa foi a biblioteca. O ambiente da biblioteca é composto por car-
teiras simples para 4 pessoas, possui estantes alocadas nas paredes com livros didáticos e ventiladores simples, também possui 
pequenas estantes no centro com livros não didáticos e uma funcionária para registro de recebimento e locação dos livros. 
É bom mencionar que a locação é gratuita. O acervo bibliográfico da escola é recebido através de programas de incentivo à 
leitura dos próprios alunos e da própria escola. Este espaço é livre para quaisquer alunos e professores da escola. Apesar da 
escola ter uma biblioteca, os alunos questionaram sobre a pouca diversidade dos livros. Outro fator importante que entrou 
em debate foi o laboratório, pois o espaço está “jogado ao vento” com bons livros e materiais de pesquisa e não há professores 
para lecionar no laboratório. Sobre o refeitório, os alunos não questionaram muito, pois a comida atende às suas expectativas.

Tanto a biblioteca quanto o laboratório têm o intuito de serem espaços de qualidade dentro da escola que favoreçam as 
aprendizagens. É importante destacar que a biblioteca é, para alguns alunos, a única forma de acesso à leitura e a escola pode 
proporcionar oportunidades de métodos de aprendizagem com novas rotas através do acervo da biblioteca e do laboratório. 
Disseminar valores a estes espaços torna-se fundamental e de extrema importância para a difusão do conhecimento. 

Existem alguns apontamentos para o perfil do profissional para atuar na biblioteca, entre eles estão o de ser leitor, 
compartilhar leituras e ser crítico. O professor dinamizador deve adotar e trabalhar com práticas pedagógicas de mediação 
da leitura que incorporem e/ou se articulem com o uso da TV, do cinema, do rádio, do jornal, de livros que podem ser nitida-
mente aplicados na “vida real”, da informática educativa, entre outros.

A pesquisa que propomos foi realizada com os jovens do ensino médio. Eles têm, em sua maioria, entre 16 e 18 anos de 



idade. Usamos a biblioteca para centralizar os debates e o auditório da escola para tratar de assuntos mais abertos relacionados 
à coleta de dados. As apresentações de filmes foram realizadas no auditório. Os horários de encontro foram aprovados pela 
diretora e com ciência da orientação pedagógica, em tempo semanal estipulado pela instituição, de modo que não atrapalhasse 
no processo de aprendizado.

Entendemos que o espaço da biblioteca possui duas funções, conforme afirma Ribeiro (1994):

Além dessas funções, é imprescindível o enriquecimento do sujeito enquanto ser social e em constante mudança na sua 
formação cidadã. Vygotsky (1997, p. 7)22 considera que o desenvolvimento psicológico do indivíduo se realiza, primeiramen-
te, no plano externo, interpsicológico, isto é, no contexto cultural das relações sociais “como um meio de adaptação social” e, 
posteriormente, transfere-se para o plano interno, intrapsicológico, “como um meio de adaptação pessoal”.

Sujeitos da pesquisa

Após conhecer o espaço escolar, a etapa seguinte foi conhecer os 10 participantes do grêmio23 estudantil da escola, 
que possui 6 meninas e 4 meninos. Inicialmente, houve 2 encontros para conversarmos sobre a proposta da pesquisa e os te-
mas que seriam abordados nas oficinas. Ficou sob responsabilidade do grêmio divulgar para seus colegas sobre esta pesquisa 
e, de forma voluntária, trazer mais alunos para participar. Sem contabilizar os alunos do grêmio estudantil, somaram-se, da 
primeira oficina até a última, 45 alunos participantes, sendo 25 mulheres e 20 homens. Tantos os alunos do grêmio estudantil 
quanto os 45 alunos participantes são do 3° ano do ensino médio da própria escola e possuem idade entre 16 e 18 anos. Neste 
total de 55 alunos, constatamos que 28 consideravam-se brancos, 9 consideravam-se negros, 17 consideravam-se pardos e 1 
considerava-se albino. 

 As oficinas

Para a realização das oficinas optamos, como instrumento de problematização das temáticas, pelo o livro Somos todos 
iguais? de Vera Maria Ferrão Candau (2012) - base desta monografia - e por artigos de Drago e Vygotsky. Essa escolha se 
deu pela diversidade encontrada em nosso dia a dia, do “homem” não apenas como um produto de seu ambiente, mas também 
como um agente ativo no processo de criação deste meio e de caminhos que levam a contradizer o pensamento de normalida-
de, trazendo para os jovens o conhecimento de diversas realidades e fazendo com que eles interajam com seu contexto social 
e histórico. Segundo a Secretaria de Educação Especial/MEC (SEESP/MEC)   (2006, p.14):

A inclusão não é apenas um fenômeno educacional, mas, principalmente, social, cultural e político, o qual reflete uma 
caminhada histórica, de transformações ideológicas de uma sociedade, em que o “homem-jovem” é ativo colaborador dessa 

22 Disponível em http://www.unioeste.br/cursos/cascavel/pedagogia/eventos/2008/3/Artigo%2007.pdf Acessado em: 09/07/2015.
23 É a organização que representa os interesses dos estudantes na escola. Ele permite que os alunos discutam, criem e fortaleçam inúmeras 
possibilidades de ação, tanto no próprio ambiente escolar como na comunidade.

Possui as funções educativa e cultural. A primeira auxilia a ação do aluno e a do professor e a 
segunda complementa a educação formal, ao oferecer possibilidades de leitura, colaborando para que 
os alunos ampliem os conhecimentos e as ideias acerca do mundo, além de incentivar o gosto pela 
leitura na comunidade escolar (RIBEIRO, 1994, p. 61). 

A inclusão é um processo complexo que configura diferentes dimensões: ideológica, socio-
cultural, política e econômica. Os determinantes relacionais comportam as interações, os sentimentos, 
significados, as necessidades e ações práticas; já os determinantes materiais e econômicos viabilizam 
a reestruturação da escola. Nessa linha de pensamento, a educação inclusiva deve ter como ponto de 
partida o cotidiano: o coletivo, a escola e a classe comum [...].



história. Cada adolescente é diverso, rico em saberes individuais no seu processo de amadurecimento, porém, quando colocado 
em grupo, esses conhecimentos únicos tornam-se compartilhados, adquirindo novas visões, outros olhares, e cada processo 
traz a evolução da mente, interiorizando do externo para o interno, mudando a forma de pensar e reconstruindo cada mundo 
particular.

As oficinas foram realizadas em encontros quinzenais, com duração média de 60 minutos. Inicialmente, foram realiza-
dos trabalhos com temas separadamente (previamente selecionado por nós), que seguiram-se de atividades, filmes ou debates 
com os adolescentes acerca dos assuntos abordados. Participamos como incentivadores e observadores do questionamento de 
ideias e, na hora do debate, incluímos algumas questões orientadoras. No que concerne à leitura e ao conhecimento, Freire 
(1984, p. 11) afirma que “o ato de ler não se esgota na decodificação da palavra escrita, mas se antecipa e se alonga na inteli-
gência do mundo”, logo, os saberes adquiridos ao longo da vida contribuem para a construção dos significados e favorecem a 
troca entre os sujeitos. Para Freire (1984), o ato de ler consiste na criticidade e na consciência do sujeito, sustentando, assim, as 
suas bases psicológicas, históricas e filosóficas. Charlot (2000, p. 68) aponta que “a relação com o saber é relação com o mundo, 
em um sentido geral, mas é, também, relação com esses mundos particulares (meios, espaços) nos quais se vive e aprende.”

O ponto focal para mediar os debates para a condução das oficinas se deu pela proximidade de ideias, experiências vi-
vidas, faixas etárias de gerações próximas e pelo vínculo e troca que estabelecemos no dia a dia. Dessa forma, e tendo os livros 
e artigos como fonte para a aproximação e interação entre os jovens com a temática, os temas das atividades foram os media-
dores para a construção de uma nova mentalidade. Sobre a figura do mediador, este tem lugar de destaque e importância para 
o incentivo do debate, dos questionamentos, das indagações e das críticas à realidade em que vivemos, visando à valorização 
do diálogo e à relação entre eles na escola ou em qualquer outro espaço social.

No que se refere à mediação, Garcia (1992, p. 37) afirma que:

Com isso reafirmamos nossa opção pela manutenção do mediador nas oficinas porque vemos a importância da leitura 
como uma função social e reconhecemos que a relação do mediador tem papel relevante entre os adolescentes e o livro, enri-
quecendo, assim, o processo e a relação de ensino, aprendizado e construção de uma nova realidade sem “véus”. 

Embora tenhamos selecionado esse livro e esses artigos específicos por acreditar que eles nos ajudam a abordar essa 
temática, acreditamos que, no cotidiano escolar, trabalhar com livros, filmes e apresentações de palestras nem sempre trazem 
a realidade necessária para os alunos. Foi constatado um elevado número de gravidez nas meninas do ensino médio, porém a 
escola oferece campanhas sobre prevenção, informações de sexualidade e livros bem descritivos que podem ser encontrados 
na biblioteca. Contudo, mesmo com tais iniciativas e livros para conhecimento e prevenção não só da gravidez mas também 
de doenças, esse índice vem, cada vez mais, se elevando.

Sabemos que a gravidez não planejada, na adolescência, é considerada como um obstáculo e talvez um fator que pode 
desviar esse adolescente daquilo que tinha como projeto de vida. Considera-se que os programas de educação sexual nas esco-
las permitam diminuir o número de gravidez, mas o fenômeno não é tão simples assim, porque a problemática é abrangente 
e multidimensional. Nela intervêm aspectos como o econômico, social, cultural, educacional, psicológico, religioso, de gênero, 
entre outros, que apontam para uma possível solução, ou seja, uma adequada educação sexual pode contribuir para diminuir 
a gravidez na adolescência.

De acordo com Lopes e Maia (2001, p. 57):

Mediar a leitura é estar no meio de uma atividade essencial à escola, à vida, sem tomar nas 
mãos as rédeas do processo, como se fosse o professor o único a saber o caminho; é estar presente 
mesmo que sutilmente ausente; é saber que o ato de ler é condicionado por condições e características 
psicológicas, sociais, econômicas e intelectuais de cada indivíduo e, nesse sentido, cada leitura faz parte 
de um todo maior.



As oficinas tiveram como objetivo saber como os jovens percebem a diversidade no cotidiano escolar; como lidam com 
igualdade e diferença; e o que pensam sobre as questões de gênero, opções religiosas, diversidade racial, pluralidade cultural e 
educação especial. Essa estratégia metodológica também pode evidenciar a relação dos adolescentes com o mundo da leitura. 
Acreditamos que a leitura é um processo social e cultural e, como estratégia metodológica de pesquisa, pode trazer para o 
estudo uma riqueza de caminhos para pensarmos a diversidade na vivência juvenil e na realidade escolar.

Algumas questões que orientaram a elaboração das oficinas foram:

I. Como são vistas pelos adolescentes as questões que se relacionam com a temática da Diversidade na escola? 
(Questões de gênero, religiosas, raciais, culturais, gravidez, educação especial, etc.)
II. O que falam os jovens sobre igualdade e diferença?
III. Como se manifestam diante da opinião dos colegas?
IV. Que argumentos utilizam para justificar suas opiniões sobre os temas em questão?
V. A leitura pode contribuir para o conhecimento e esclarecer os caminhos?
VI. Qual o papel da escola?
VII. Há preconceitos e discriminações na escola?
VIII. Já discriminou ou já foi discriminado?
IX. A escola tem papel de preparar para a vida profissional?
X. O que os jovens falam sobre as disciplinas e suas dificuldades?
XI. Como os jovens veem o professor?
XII. Como enxergam a pluralidade cultural presente nas relações sociais?

Essa é uma pesquisa qualitativa que, conforme afirma Minayo (1994), caracteriza-se pela preocupação com as dimen-
sões sociais e que não podem ser quantificadas. 

Assim, pode-se observar que:

Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de legitimação da escola como espaço social de culturas e de saberes que 
pode contribuir para a democratização da educação e construção da cidadania nos jovens, especialmente no que se refere ao 
respeito e valorização da diversidade. Neste sentido, é importante a realização de pesquisa que se dedique à integração dos 
saberes, ao respeito e cultivo das diferenças e à valorização da diversidade no espaço educativo.

O encontro entre os jovens, o livro e os artigos

O primeiro encontro teve como estratégia a leitura de partes do livro Somos todos iguais? de Candau (2012, p. 20), 
conforme trecho abaixo:

Apesar de a gravidez na adolescência nem sempre ser percebida como um problema, o senso 
comum a vê como um problema social sério, onde a adolescente consequentemente é afastada dos es-
tudos e dos amigos e, é vista de maneira negativa pela família, pela vizinhança e pela escola. O cuidar 
de seu filho passa a ser prioridade. Esse afastamento social, ainda para o senso comum, é uma forma 
de punição por ter engravidado precocemente.

Ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, 
o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 1994, p. 21-22).

O cotidiano da escola é palco de diferentes relações sociais e reflete a diversidade cultural 
presente na sociedade. Assim, diferentes visões de mundo, estilos de vida, crenças, costumes, cores, 
etnia e todos os aspectos que compõem a cultura frequentam, diariamente, as salas de aula. 



Através deste e de outros trechos do livro os adolescentes puderam refletir sobre suas realidades. O livro vai apresen-
tando uma diversidade de características, atitudes, posturas e maneiras de ser com as quais os adolescentes podem ou não se 
identificar. A oficina buscou ouvir os jovens sobre o que eles têm a dizer dos temas e suas histórias. Para isso os jovens preci-
saram analisar algumas questões, tais como: o que pensam sobre a diversidade?; como é lidar com o diferente na prática?; que 
desafios as diferentes características pessoais apresentam para o convívio coletivo?; como lidam com o preconceito?; e se já 
discriminaram ou já foram discriminados?

A segunda oficina teve como ponto de partida a história O patinho feio24 de Hans Christian Andersen. O livro que 
utilizamos foi uma recontagem de Canton (2005, p. 129). De acordo com Canton (2005): 

Após a história do patinho feio, apresentamos aos alunos o artigo Direitos Humanos, Educação e Interculturali-
dade, de Candau (2008). Neste artigo a autora disserta sobre uma sociedade multicultural que se constrói a partir de deter-
minados parâmetros. Ela distingue as diferentes concepções que podem inspirar esta construção, referindo-se, unicamente, a 
três perspectivas que considera fundamental e que estão na base das diversas propostas: o multiculturalismo assimilacionista, 
o multiculturalismo diferencialista ou monoculturalismo plural e o multiculturalismo interativo, também denominado inter-
culturalidade.

A abordagem assimilacionista parte da afirmação de que vivemos numa sociedade multicultural, no sentido descriti-
vo. Nessa sociedade multicultural nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades; não existe igualdade de oportunidade. 
Há grupos, como os indígenas, negros, homossexuais, pessoas oriundas de determinadas regiões geográficas do próprio país 
ou de outros países e de classes populares e/ou com baixos níveis de escolarização, que não tem o mesmo acesso a determi-
nados serviços, bens, direitos fundamentais que outros grupos sociais, em geral, de classe média ou alta, brancos e com altos 
níveis de escolarização. Uma política assimilacionista – perspectiva prescritiva – vai favorecer que todos se integrem na socie-
dade e sejam incorporados à cultura hegemônica. No entanto, não se mexe na matriz da sociedade, procura-se, tão somente, 
assimilar os grupos marginalizados e discriminados aos valores, mentalidades e conhecimentos socialmente valorizados pela 
cultura hegemônica.

O multiculturalismo diferencialista ou, segundo Amartya Sen (2006), a monocultura plural propõe colocar a ênfase 
no reconhecimento da diferença e, para garantir a expressão das diferentes identidades culturais presentes num determinado 
contexto, garantir espaços em que estas possam se expressar. Afirmar-se que somente assim os diferentes grupos socioculturais 
poderão manter suas matrizes culturais de base. São, então, enfatizados o acesso a direitos sociais e econômicos e, ao mesmo 
tempo, privilegiada a formação de comunidades culturais homogêneas com suas próprias organizações – bairros, escolas, 
igrejas, clubes, associações, etc. Na prática, em muitas sociedades atuais, terminou-se por favorecer a criação de verdadeiros 
apartheid socioculturais.

Estas duas posições são as mais desenvolvidas nas sociedades em que vivemos. Algumas vezes convivem de maneira 
tensa e conflitiva. São elas que em geral são focalizadas nas polêmicas sobre a problemática multicultural. No entanto, Candau 
(2012) posiciona-se na terceira perspectiva, que propõe um multiculturalismo aberto e interativo, que acentua a intercultura-
lidade por considerá-la a mais adequada para a construção de sociedades democráticas e inclusivas, que articulem políticas de 
igualdade com políticas de identidade.

Sobre a Perspectiva Intercultural, Candau (2012) menciona algumas características. A primeira é a promoção delibe-
24 Disponível em vídeo no endereço https://www.youtube.com/watch?v=ph3Q8bs3ny8. Acesso em 07/03/2014.

Numa bela fazenda, Dona Pata choca seus ovos ansiosos a espera de seus filhotes. Algo neste 
processo chama a atenção de todos, pois no meio da ninhada existia um ovo muito grande, incomum 
aos outros.

Todos os ovos quebraram e os patinhos saiam para o mundo a fora, o ovo maior demorou 
tanto para trazer a vida do patinho que sua mãe teve de quebrá-lo. Desde o nascimento o patinho feio 
passou por rejeições e humilhações. E assim foi até encontrar seu espaço e também seus pares onde se 
tornou um lindo cisne curtindo a felicidade e o carinho que lhe ofereciam.



rada da interpelação entre diferentes grupos culturais presentes em uma determinada sociedade. Neste sentido, esta posição se 
situa em confronto com todas as visões diferencialistas que favorecem processos radicais de afirmação de identidades culturais 
especificas, assim como com as perspectivas assimilacionistas que não valorizam a explicitação da riqueza das diferenças cultu-
rais. A segunda rompe com uma visão essencialista das culturas e das identidades culturais. Concebe as culturas em contínuo 
processo de elaboração, de construção e reconstrução. Certamente, cada cultura tem suas raízes, mas estas raízes são históricas 
e dinâmicas. Não fixam as pessoas em determinado padrão cultural.

Uma terceira característica está constituída pela afirmação de que nas sociedades em que vivemos os processos de 
hibridização cultural são intensos e mobilizadores da construção de identidades abertas, em construção permanente, o que 
supõe que as culturas não são puras. Sempre que a humanidade pretendeu promover a pureza cultural e étnica, as consequên-
cias foram trágicas, tais como a ocorrência de genocídio, holocausto, eliminação e negação do outro. A hibridização cultural é 
um elemento importante para se levar em consideração na dinâmica dos diferentes grupos socioculturais.

A perspectiva intercultural que Candau (2012) defende quer promover uma educação para o reconhecimento do “ou-
tro”, para o diálogo entre os diferentes grupos sociais e culturais. Uma educação para a negociação cultural enfrenta os confli-
tos provocados pela assimetria de poder entre os diferentes grupos socioculturais nas nossas sociedades e é capaz de favorecer 
a construção de um projeto comum pelo qual as diferenças sejam dialeticamente integradas. A perspectiva intercultural está 
orientada para a construção de uma sociedade democrática, plural, humana, que articule políticas de igualdade com políticas 
de identidade.

Para Boaventura Sousa Santos (2006), as premissas anteriores constituem a base de um diálogo intercultural, impres-
cindível para a ressignificação dos Direitos Humanos a partir das questões colocadas pelo multiculturalismo. Este diálogo vai 
exigir o desenvolvimento do que ele denomina de uma hermenêutica diatópica, segundo o qual:

       A hermenêutica diatópica baseia-se na ideia de que os topoi25 de uma dada  
       cultura, por mais fortes que sejam, são tão incompletos quanto a própria cul  
       tura a que pertencem [...]. O objetivo da hermenêutica diatópica não é, porém,  atin 
       gir a completude – um objetivo inatingível, mas, pelo contrário, ampliar ao máximo a  
       consciência de incompletude mútua através de um diálogo que se desenrola, por assim  
       dizer, com um pé numa cultura e outro, noutra. Nisto reside seu caráter diatópico (San 
       tos, 2006, pag. 448).

Com base neste artigo e na história do patinho feio podemos afirmar que os alunos perceberam, por meio de um conto 
infantil, como a discriminação do diferente acontece, como a simples exemplificação do único “patinho” não amarelo sofre 
por não estar nos padrões vistos como naturais e como tais processos de padronização podem afetar cada ser. Logo, promover 
processos de desnaturalização e explicitação da rede de estereótipos e preconceitos, que povoam nossos imaginários sociais em 
relação aos diferentes grupos socioculturais, é um elemento fundamental.

O artigo Diversidade e Exclusão na Escola: Em busca da inclusão de Drago e Rodrigues (2008) foi a inspiração para a 
terceira oficina. Neste artigo, os autores abordam relações entre inclusão, diversidade e exclusão do contexto escolar. Eles ba-
seiam-se na valorização da diversidade como mola propulsora dos processos de inclusão de indivíduos que têm experimentado 
exclusões em seus processos educacionais pelo fato de serem diferentes das idealizações de aluno ideal.

Considerações finais

Tendo as estratégias metodológicas definidas e apresentadas, vemos que no campo da educação, inclusive no espaço 
escolar, podem-se encontrar diferenças culturais, étnicas, de gênero, políticas, religiosas e de orientação sexual, entre muitas 
outras de outras naturezas. As questões são múltiplas e o suporte para tratar a diversidade nestes espaços nem sempre são 
eficazes, isso quando não passam despercebidas as ações que cercam os educandos.

25 Os topoi são lugares comuns que as pessoas utilizam como ponto de partida de uma argumentação. A tópica surgiu na Grécia antiga através 
de Aristóteles. Disponível em http://jus.com.br/artigos/45/comunicacao-docente-e-o-uso-dos-topoi. Publicado por Lúcio Ronaldo Pereira Ribei-
ro,1998 em1998. Acessado em: 15/07/2015.



Neste sentido Mantoan (2003, p. 16) aponta que:

Ainda hoje a cultura escolar é fundamentada no uniforme e no homogêneo, em uma matriz político-social que alicerça 
os elementos da vida em conjunto, no qual a diferença é ignorada e sua relação com as políticas e práticas são consideradas 
como um problema em questão.

De acordo com Candau (2005, p. 19), “não se deve contrapor igualdade a diferença. De fato, a igualdade não está 
oposta à diferença, e sim à desigualdade; e diferença não se opõe à igualdade, e sim à padronização, à produção em série, à 
uniformidade, a sempre o “mesmo”, à mesmice”. Nas falas dos jovens, o tema da diversidade surge em diálogo com outros 
temas, tais como alteridade26, heterogeneidade e multiculturalismo, trazendo assim o entendimento de igualdades e diferenças 
e também a inclusão dos excluídos no ambiente escolar. 

Esta pesquisa pode reafirmar que, quanto maior for o nível de escolaridade e o acesso ao conhecimento, menor tenderá 
a ser o processo de negação ao próximo. Além disso, demonstrou que reconhecer a diversidade é fundamental e que o currículo 
tem uma importante contribuição no processo de inculcação dos valores no imaginário dos alunos e alunas.
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CINEMA E CONVERSAS NA ESCOLA:
ASSISTINDO FILMES COM JOVENS DA BAIXADA FLUMINENSE

              Aristóteles Berino27

                       Carla Marçal y Guthierrez28

                
Essa máquina não seria a mais absurda que podia existir,

já que só serve para projetar imagens pelo prazer de ver imagens?
Edgar Morin (2014, p. 28)

Luzes e sombras

O “cinema no beco” é uma dessas experiências que nos faz pensar na original e poderosa força de atração das imagens 
na sala escura. Para empresas e negócios, uma vasta oportunidade para a mobilização e a criação de desejos. No entanto, apesar 
de organizado largamente por uma indústria - a indústria do cinema - que atravessou o século XX e segue planetarizada e 
monopolizada na sua produção e distribuição, um mercado disciplinado pela  lógica do star system e do blockbuster, o cinema 
permanece encantatório mesmo nas suas reproduções mais modestas - mesmo nas formas mais simples de exibição. Apesar de 
todo o aparato tecnológico que cerca a produção cinematográfica, parece que parte considerável da sua potência se encontra 
na ancestral e irreprimível satisfação de mostrar e ver imagens.

O músico Begha Silva, morador do Complexo de favelas da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, escolhe um dos 
becos da comunidade e exibe, para dezenas de crianças, durante três noites da semana, filmes a céu aberto, recriando a sala 
escura sob a lua. Para sustentar seu projeto, recolhe óleo usado pelos moradores e vende por R$ 0,80 o litro. A iniciativa foi 
contemplada em um edital da Prefeitura, o que permitirá alguma melhoria nas suas condições de  realização - que inclui um 
projetor preso à bicicleta e uma gambiarra para o fornecimento de energia. Os filmes são produções escolhidas pelas crianças, 
reproduzidos em DVDs piratas. O serviço conta ainda com a distribição de refrigerantes e pipocas, também oferecidos pelos 
moradores (BIANCHI, on-line).

As sessões de cinema conduzidas por Begha Silva resultam, antes de tudo, de um encontro entre a sua vontade de “exi-
bidor” com a “audiência” infantil interessada nos filmes. Parece não existir qualquer ambição especialmente formadora de um 
público para o cinema como arte. Entre os filmes mostrados, as conhecidas animações, como Shrek ou Frozen. Com certeza, 
filmes que de algum modo já foram vistos pelas crianças. O que parece valer mesmo é a própria experiência da “sala de cine-
ma”. Essa é mais rara nas periferias. Otávio Junior (2011, p. 53), morador do Complexo da Penha, também na zona norte do 
Rio de Janeiro, criador do projeto Ler é 10 - Leia favela, conta-nos que apesar da existência das “locadoras de DVDs, cheias 
de novidades pirateadas” nas localidades, em tantas comunidades existem crianças que “nunca foram ao cinema, ao teatro, ao 
circo”.

Então, apesar de o cinema mobilizar negócios em todo planeta e figurar de forma onipresente em nossas vidas, sua fre-
quência é uma experiência que nem é tão comum assim para tantas pessoas. A verdade é que trata-se também de uma ativida-
de econômica que seduz tanto quando exclui. A subjetividade do cinema é penetrante, mas o ingresso não é para todo mundo. 
A forma cinema como empresa é bastante segmentada na geografia urbana. No Brasil, nas grandes cidades, são poucas salas 
e concentradas em shopping centers. E a produção exibida não é representativa do cinema mundial e nem mesmo daquela 
feita no país, Na cidade de Nova Iguaçu, onde o autor do artigo trabalha em uma universidade e a autora fez o seu mestrado 

27 Licenciado em História (UFF) e Doutor em Educação (UFF). Professor do Curso de Pedagogia no Campus Nova Iguaçu da UFRRJ e do 
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Culturais em Educação e Arte. Email: berino@ufrrj.br
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em educação, com uma população de mais de 800 mil pessoas, há apenas um cinema, com três salas, em um shopping center.

Sala de aula

 Diferente de Begha Silva, educadores nem precisam percorrer vielas e becos, a céu aberto, para  promover o cinema 
entre os alunos - ainda que o projeto de Begha guarde uma fascinante singularidade. É que existe uma curiosa semelhança 
entre o cinema e a aula, propícia para uma exploração pedagógica. Fisicamente, salas de cinema e salas de aula são bem pa-
recidas. Nem é preciso explicar. Homologia que percebemos ainda com maior clareza quando transferimos a experiência do 
cinema para o lugar. Nessas ocasiões não é incomum que a audiência de alunos inclusive se comporte como se estivesse no 
cinema, combinando entre eles a pipoca, por exemplo. É que a experiência do cinema não é só o filme, mas também todo o 
enredo que cerca a frequência à sala de cinema.  

 Acreditamos que esse encontro entre o cinema e a educação não apenas é oportuno pelas capacidades estritamente 
pedagógicas do uso do audiovisual, mas também pelas condições mais do que favoráveis à sua utilização, possibilidades que 
vão além da assimilação de conteúdos e  ensino do currículo, encontrando, assim, entusiasmada recepção entre os alunos. O 
cinema, no beco de uma favela ou na sala de aula, lida diretamente, sem receios, com aspectos que são tanto intelectuais como 
corpóreos, coletiva e culturalmente. A relação do cinema com a educação conta com uma vasta bibliografia para esse encontro 
(DUARTE, 2006; NAPOLITANO 2009; FRESQUET, 2013). O que gostaríamos apenas de destacar aqui é a sua capacida-
de múltipla de formação, quando a escola muitas vezes se fixa em programas específicos de ensino, elegendo o saber letrado e 
instruído como aquele que realmente vale a pena se dedicar.

 O cinema na escola, no entanto, é uma atividade desafiadora até pelos preconceitos que ainda precisa vencer. Uma 
visão depressiva sobre o que é uma aula, corrente nas escolas e até no ensino superior, descarta atividades como assistir filme 
como trabalho educativo. Muitas vezes ouvimos “vai ter aula ou passar filme?” Tal pergunta contém a desconfiança sobre o 
valor mesmo da exibição de filme nas instituições de ensino. Não é que as pessoas não gostem de filmes, mas sendo uma 
diversão, não são percebidos como tendopossuem assim um valor muito significativo para a formação. E mesmo vencido esse 
desafio mais imediato para o uso do cinema nas aulas, outra expectativa se cria: Quais filmes? Ou seja, se é educativo, não pode 
ser qualquer filme. Ficamos, então, com a questão: Para os melhores fins educativos, precisa ser filme de “arte”?

No Meio da Rua 

“Eu gostei.”

“É o primeiro filme brasileiro que gostei. Porque não teve palavrão. Todos os filmes que assisti tinham palavrão. Acho 
que é pra ficar engraçado. Eu não gosto.”

         “Eu gostei do filme. Só não gostei da irmã daquele garoto. Ô garotinha chata, patricinha metida…” (Risos)

Sobre a amizade entre Leo e Kiko, os dois protagonistas do filme, garotos que vivem condições sociais distintas:

“Eu achei a maior mentira. Só filme mesmo. Nunca que alguém ia emprestar um jogo importado pra alguém desco-
nhecido.”

         
Questionado sobre a sua resposta, completou: “Porque os filmes são assim... são muita ficção.”



Figura 1: Assistindo filmes na escola

Fonte: Arquivo do Grupo de Pesquisa

Indagados, então, sobre a ficção no cinema, dizem:
 
“Eu acho ótimo. Senão não teria graça...”
 
“Eu faço teatro e a ficção tem que fazer parte das cenas e, claro, junto com a realidade. Muitas cenas do filme são reais. 

Pelo menos tentam mostrar a realidade. Eu aprendi que na peça nós temos que emocionar o espectador.”
 
Questionada há quanto tempo fazia teatro, respondeu:

“Há dois anos. Eu amo! Amo tudo de artes. A aula de artes, teatro, cinema, dança... Adoro!”
 
Foi a única jovem dessa turma que relacionou o cinema com a arte. 

Perguntados sobre a mãe do Kiko, que nunca apareceu em cena, dizem:
 
“Porque estava trabalhando...”
 
“Não. Aquela garota mais velha era a mãe.”
 
“Claro que não. Ela era a irmã mais velha. Era um monte de irmãos.”
 
Foram, entao, questionados se alguém ali vivia a mesma situação, com a mãe trabalhando fora de casa
 



“Minha mãe tá sempre em casa.”
                                                               
“É mesmo. Ela vem até trazer você e sua irmã pra escola....” (Todos riram) 
 
“Pô! A mãe vem buscar no nono ano. Eu não deixo minha mãe fazer isso.”
 
Provocados a  pensar sobre os hábitos particulares de cada família, um dos jovens afirmou:

“Eu não quero esse hábito.”
 
         Perguntados sobre a frequência ao cinema, responderam:
 
         “Eu vou bastante.”
 
“Com sua mãe.”
 
“E daí, seu invejoso?”
 
“Eu até gostaria, mas acho caro. Prefiro baixar na internet e assistir em casa. Vocês querem o site?”
 
“Vou escrever num papelzinho.”
 
Indagamos se algum professor exibia filmes para eles.
 
         “Só a professora de História. Ela faz isso pra ensinar a matéria.”
         
 “Eu acho bom. Eu aprendo.”
 
“Eu não aprendo nada. Fica todo mundo conversando na hora do filme.”
 
“Também, só filme chato. Só filme de História. Chatão!”



As Aventuras de Pi

Figura 2: Assistindo filmes na escola

Fonte: Arquivo do Grupo de Pesquisa

“Como disse, esse filme é o melhor. Por isso, ganhou o Oscar.”
 
  “Pi tinha várias religiões. Tem gente que é assim. Tenho uma tia que é católica e macumbeira.” (Todos riram).
 
“Eu percebi que Pi era muito curioso. Lembra daquela parte que ele entrou na Igreja? Então, deu pra perceber isso.”
 
         Perguntados sobre o pai de Pi, se também era religioso: 
 
“Não era nada. Ele ficava junto do irmão dele falando mal das religiões.”
 
“Ele teve uma doença e Deus não curou ele. Só os remédios...” 
 
 “Eu achei muito maneiro ele lutando com o tigre. Ele falou que o tigre que não deixou ele morrer. Forte isso!” (Fala 

sorrindo)
 
São solicitados a comentar o episódio em que Pi conta a história verdadeira do naufrágio aos empresários.
 
“Então, ele inventou uma história. Ué, aí eles acreditaram na mentira.”
 
“ Mas não foi bem uma mentira. Ele só colocou gente no lugar de animais.”
 
O sinal tocou e foi necessário encerrar. A professora de Artes mostrou-se bastante receptiva às exibições. Dois alunos 

espontaneamente colaboraram, desmontando o equipamento. Perceptível o envolvimento dos alunos e o prazer em assistir 
filmes, mesmo entre aqueles que não falavam na roda de conversa. Neles também era possível perceber o envolvimento pelas 
suas expressões.



 
Ao sair da sala, um aluno disse: “Professora, não deixa de vir na semana que vem.”

Planeta dos Macacos: A Origem 

“Eu adorei. Não sabia que era tão bom, só achei o final triste. Ai, eu queria que o César voltasse para casa...”
 
“Garota, ele foi para casa dele, na selva. Lugar de macaco é lá.”
 
“Eu sei, mas acho que ele era mais feliz na casa. Também não gostei do velhinho ter morrido.”
 
“Mas, para o macaco, o final foi feliz.”
 
Um dos jovens diz que o macaco estava sofrendo bullying. Perguntados quem era, o rapaz se apresenta:

 “Fui eu. Pô, puro bullying... Aqui na escola vira e mexe tem isso. Eu, graças a Deus, nunca sofri. Mas o Fabinho...” 
(Todos riram)

 
Fabinho é, então, provocado a dizer se realmente sofria bullying ou algum outro tipo de preconceito: 

“Não. Esses caras ficam de zoação, eu não ligo. Se eu ficasse ‘puto’, aí sim seria.”

Encontros
 
 Na dissertação de mestrado  Cinema, imagens e narrativas com jovens da Baixada Fluminense, apresentada no Programa 

de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporaneos e Demandas Populares (PPGEduc/UFRRJ), Carla Marçal 
(2015) pesquisou sobre/com jovens alunos do ensino fundamental a audiência do cinema. Diante do propósito de problema-
tizar o uso do cinema na escola, ouviu dezenas de jovens estudantes de uma escola pública da cidade de Nova Iguaçu, na faixa 
etária 12-17 anos. Mais do que ouvir, conversou com eles.  A ideia desses encontros é a oportunidade de produzir um material 
singular, representativo do interesse dos jovens pelo cinema, narrado dentro da própria escola. A metodologia foi a “roda de 
conversas” no final de cada filme, no horário da aula, em tempos cedidos para  a pesquisa,

 As participações aqui reproduzidas são parte desse material, três encontros e três filmes: No Meio da Rua (BRA, 
2006), filme de Antonio Carlos da Fontoura; As Aventuras de Pi (USA, 2012), filme de Ang Lee; Planeta dos Macacos: A 
Origem (USA, 2011), filme de Rupert Wyatt. No Meio da Rua foi uma sugestão do orientador da dissertação, Aristóteles 
Berino. Os demais filmes foram escolhidos com os alunos. O valor que atribuímos a essas conversas – no lugar, por exemplo, 
de trabalhar com questionário – extraímos de outro trabalho desenvolvido. Na pesquisa Juventudes: circulação das imagens e 
fruição de identidades entreatos curriculares, realizada entre 2010 e 2013, em algumas oportunidades exibimos filmes para alu-
nos do CTUR – Colégio Técnico da UFRRJ, em Seropédica. Ali desenvolvemos a nossa prática de usar filmes com alunos na 
educação básica nas pesquisas.

Nesses encontros percebemos o interesse dos alunos não apenas pela exibição filmes, mas também pelas conversas no 
final de cada exibição. E não se importavam se haviam assistido o filme antes. A disponibilidade para participar assistindo 
novamente e conversar depois existia sempre. Outra coisa que extraímos dessa experiência foi o proveito exatamente dessas 
conversas, dos diálogos com os alunos sobre os filmes exibidos. Gostavam de sugerir títulos também, inclusive informando as 
preferências dos alunos. Então, na pesquisa do mestrado, valorizamos o interesse dos alunos também, sem querer impor filmes 



para pedagogizar as exibições estética ou moralmente. Não era nosso objetivo. Estávamos mais interessados no aproveita-
mento dos diálogos, respeitando as práticas prévias de audiência. Não negamos a oportunidade de “oferecer” filmes buscando 
apresentar o cinema na sua variedade e importância cinematográfica. Mas partindo sempre do diálogo sem querer corrigir os 
gostos manifestados pelos alunos.

Conversas

 Embora, para tantos professores interessados no uso do cinema na educação, não faça sentido o preconceito contra o 
cinema nacional, ele existe e é possível identificar isso entre os mais jovens: “É o primeiro filme brasileiro que gostei. Porque 
não teve palavrão”. Entendemos que faz parte da “negociação” com os alunos sobre os filmes que são exibidos a pesquisa de 
filmes que poderiam surpreendê-los. Com classificação indicativa para 12 anos, No Meio da Rua é um filme que trata de as-
suntos sociais de modo bem sugestivo, inclusive para um público jovem. Interessante também que na conversa, “ficção” e “arte” 
apareceram como temas relacionados ao filme. Associações que mostram a oportunidade de discutir características narrativas 
e estéticas do cinema, sem a pretensão de impor uma direção prévia que antecede ao encontro entre o filme e os alunos. Não 
é “espontaneidade”, mas saber esperar e ouvir os educandos, confiando na apreciação deles também.

 Questões sobre ética também aparecem, com frequência, provocadas pelos enredos, que geralmente envolvem perso-
nagem e suas escolhas nas histórias. Enquanto assistem aos filmes, não apenas assimilam as tramas, mas procuram penetrar 
nas circunstâncias que enlaçam os personagens, avaliando condutas, compreendendo os episódios: “Mas não foi bem uma 
mentira.”. Tentam também analisar os personagens a partir de critérios morais que orientam suas vidas: “Pô, puro bullying”. E 
fazem o movimento inverso, cruzando as histórias dos filmes com o que assistem nas suas convivências: “Aqui na escola vira e 
mexe tem isso”. Para jovens que estão na educação básica, formando convicções, desenhando suas visões de mundo, o cinema 
provoca um senso crítico inescapável. Se o filme chega primeiro pelos olhos, na verdade, excita todo o corpo. Mobiliza gestos 
e provoca pensamentos. Mais do que assistir, vivemos os filmes e gostamos de narrar seus acontecimentos como se fossem 
histórias das nossas vidas.  

 Esse encontro entre o cinema, professores e alunos nem sempre é pacífico: “Também, só filme chato. Só filme de His-
tória. Chatão!” Mas isso é um desafio pedagógico comum: A realização de atividades satisfatórias para o maior número de 
pessoas envolvidas. Acreditamos em dois caminhos complementares, já anunciados aqui. De um lado, não ignorar a cultura 
audiovisual do aluno, É um valioso ponto de partida para um longo percurso cinematográfico nas escolas. Mas não ignorar 
ainda que a escolha de um filme para ser apresentado envolve pesquisas e conhecimentos dos professores. Não é só mostrar o 
filme que gostamos e acreditamos importante. Bom avaliar a oportunidade de cada escolha, a originalidade do professor para 
esse encontro que vai mediar entre os jovens e as imagens do cinema. Pedagogicamente falando, trata-se de uma tessitura, 
nunca de uma imposição.
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VIDAS QUE PRATICAM MUNDOS: 
O MOVIMENTO ESTUDANTIL COMO ACONTECIMENTO

Eduardo Simonini29

Marisa de Fátima Souza30

O que seria um acontecimento? Para Ricoeur (2006, p. 141 – tradução nossa) o acontecimento é “simplesmente o ines-
perado, o surpreendente; só se converte em parte integrante da história quando é compreendido depois, uma vez transfigurado 
pela necessidade, de alguma forma indireta, que procede da totalidade temporal chegada a seu término”. 

Marcado pela surpresa e pelo inesperado, um acontecimento emerge em jogos de força e múltiplas influências dis-
persas que, agenciando-se em um momento histórico e social específicosespecífico, trazem consigo efeitos que modificam 
determinado curso das circunstâncias. Se a surpresa existe nesse agenciar, é porque os elementos que confluem no surgir da 
expressão inédita não carregam consigo qualquer proposta teleológica ou efeito programável. Nesse sentido, Zizek (2014) 
apresenta o acontecimento como algo que choca, que parece surgir do nada e interrompe o fluxo normal das coisas; algo que 
surge sem causas imediatamente discerníveis ou fundações sólidas; e questiona: “é o acontecimento uma mudança no modo 
como a realidade se apresenta a nós, ou é uma transformação da realidade em si mesma?” (ZIZEK, 2014, p. 5 – tradução nos-
sa). Como que respondendo à questão levantada por Zizek, Deleuze (2006) considera que num, em um acontecimento, outras 
temporalidades são potencialmente partejadas e outras lógicas de realidade – que não apenas aquelas que se faziam estáveis 
em sua constância – são conjuradas. Para Deleuze, um acontecimento não apenas muda o ponto de vista sobre a realidade, 
mas produz outra realidade, rompendo a causalidade e inaugurando “uma condição instável a qual se abre a um novo campo 
de possíveis.(...)(...). O possível não preexiste; ele é criado pelo acontecimento. É uma questão de vida. O acontecimento cria 
uma nova existência; ele produz uma nova subjetividade” (2006, p. 233-234 – tradução nossa).

Foi, pois, como um acontecimento que, em 1918, em uma universidade argentina localizada na cidade de Córdoba, ga-
nhou forma e força um movimento discente que contagiou ações estudantis por toda a América Latina.  De acordo com Neto 
(2011), a Universidade de Córdoba, a mais antiga da Argentina, foi uma das primeiras a serem criadas no mundo hispano-a-
mericano, tendo sua fundação assinalada em 1621. Foi uma universidade marcada por uma forte tradição católica e monástica 
a cultivar hábitos seculares sustentados na hierarquização das relações de poder-saber, sendo que até o no início do século XX 
era forte na Universidade de Córdoba a tradição da cátedra vitalícia. A respeito desse fato, Neto (2011, 64) considera que:

O tradicionalismo da cidade e da Universidade de Córdoba minava muitos movimentos políticos contestatórios às 
ordenações vigentes, principalmente em uma Argentina que, no período pós-Primeira Guerra Mundial, vivia um momento 
de crítica aos imperialismos e uma abertura dos direitos políticos. Contudo, ações castradoras na Universidade de Córdoba – 
como o fechamento do internato da instituição e a imposição de maiores restrições à entrada de estudantes de classe média na 
Faculdade de Engenharia – produziram um movimento de greve estudantil que objetivava, entre outros pedidos, a revisão do 
sistema de cátedras. O governo argentino empreendeu, então, uma intervenção naquela universidade, mas esta não produziu 
os efeitos democratizantes esperados pelos estudantes, o que os motivou a divulgar, em 21 de junho de 1918, o manifesto “Da 
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Se por um lado a cátedra era uma garantia para que a docência pudesse ser exercida sem 
pressões externas à questão acadêmica, por outro, ela significava a perpetuação de nomes ligados à 
oligarquia local, sem o debate intelectual e o mérito ao qual deveria estar relacionada. As cátedras eram 
quase “hereditárias” e preenchidas por “ilustres” que se enraizavam na estrutura universitária em busca 
de prestígio político na principal cidade do interior argentino (NETO, 2011, p.64).



juventude argentina de Córdoba aos homens livres da América31”, onde anunciavam que:

Aquela manifestação pela reforma universitária teve como reivindicação uma maior abertura da universidade à po-
pulação, maior flexibilidade do sistema de cátedras, maior democratização das reuniões, melhoria da assistência estudantil, 
participação estudantil na estrutura administrativa, dentre outras questões. Assumida como um acontecimento, a ação local 
daqueles discentes provocou movimentos em toda a América Latina, interferindo tanto na organização estudantil quanto 
burocrática de todas as universidades do continente. E a partir daquele movimento, os estudantes, então considerados seres de 
passiva modelagem, passaram a ser compreendidos como sujeitos de ação e crítica que, em suas mobilizações, podiam ativar 
muito mais do que apenas questões internas da universidade, mas igualmente questões políticas e sociais de um país e talvez 
de todo um continente.

De acordo com Mesquita (2009), no Brasil, o efeito mais significativo do acontecimento de Córdoba foi a criação, em 
13 de agosto de 1937, da União Nacional dos Estudantes (UNE), quando as temáticas referentes à democratização do ensino 
e à reforma universitária foram incorporadas às pautas de discussão do movimento estudantil brasileiro. Se antes da criação da 
UNE existiam agremiações estudantis, estas se caracterizavam por serserem transitórias e restritas a limites regionais, lidando 
com temáticas específicas (alforria dos escravos, antimonarquismo, abolicionismo, etc),.), e se desfazendo assim que tais ques-
tões não mais ativavam a mobilização grupal. De acordo com Poerner (1995, p. 124-125), até a década de 1930:

Contudo, tal contexto de desagregação do movimento estudantil mudaria quando um grupo de alunos32 da Faculdade 
de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, ligados à Juventude Comunista33, venceu, em 1932, as eleições para o diretório 
acadêmico da faculdade, conseguindo mobilizar uma grande e inédita participação dos outros discentes para a referida eleição. 
Tal representatividade facilitou com que esse mesmo grupo organizasse o 1º. Congresso da Juventude Operária Estudantil 
que, conclamando os jovens à luta contra o fascismo, favoreceu a constituição de células daquele mesmo movimento estudan-
til em diferentes estados da federação. O amadurecimento dessas articulações discentes culminaria na criação, em agosto de 
1937, da União Nacional dos Estudantes (UNE), quando da instalação do 1º. Congresso Nacional de Estudantes, na Escola 
Nacional de Belas Artes/RJ. Já a primeira diretoria da UNE foi eleita e empossada em 1938, durante o 2º. Congresso Nacio-
nal de Estudantes, quando as pautas sobre o analfabetismo, a industrialização, o fascismo e a reforma educacional ganharam 
vulto nos debates.

O papel da UNE – que, em sua organização, não foi poupada de conflitos – se configurou, nos anos seguintes, como 
de grande relevância para a constituição de um referencial mais orgânico do movimento estudantil brasileiro, a ponto de, em 
1941, a referida organização estudantil já contar com:

31 http://www.midiaindependente.org/pt/red/2007/10/399447.shtml
32 Dentre eles o político Carlos Lacerda e o futuro romancista Jorge Amado.
33 Segundo Poerner (1995, p. 125), “este grupo conseguira formar, na faculdade, uma frente única antifascista, nela congregando a ‘ala das artes’ 
– composta por literatos e boêmios – e a ‘ala das ciências’ – integrada pelos teóricos e ativistas políticos, em sua maioria comunistas.

Baldadas haviam sido todas as tentativas de organização nacional do movimento estudantil, 
entre as quais o 1º. Congresso Nacional de Estudantes, realizado em São Paulo, em 1910, e a cam-
panha por uma Federação de Estudantes Brasileiros, lançada em 1924, através de A Época, revista 
dos acadêmicos da Faculdade Nacional de Direito, impressionados com o estágio de organização já 
logrado, então, pelo movimento estudantil argentino.

A juventude não pede. Exige que se reconheça o direito de exteriorizar esse pensamento pró-
prio nos corpos universitários por meio de seus representantes. Está cansada de suportar os tiranos. Se 
foi capaz de realizar uma revolução nas consciências, não pode desconhecer-se a capacidade de intervir 
no governo de sua própria casa.



Se a UNE – e o movimento estudantil por ela aglutinado – teve participação significativa nas lutas contra a constitui-
ção de regimes fascistas dentro e fora do Brasil, foi, porém, a partir da década de 1960 que a história da União Nacional dos 
Estudantes ficou marcadamente ligada às lutas contra as repressões à liberdade e contra o intervencionismo estrangeiro. Tal 
marca já se fez presente em 1º. de abril de 1964, quando o Brasil acordou com a notícia do Golpe Militar. Naquele mesmo 
dia a sede da UNE34 foi invadida, saqueada e queimada, indicando a indisposição dos aliados daquele novo regime de governo 
para com a postura contestatória e conectada a orientações socialistas de muitos que militavam no movimento estudantil. 
Segundo Martins (2005, p. 94), “quem queimou o prédio da UNE foram os membros do CCC (Comando de Caça aos Co-
munistas) que saíram da Faculdade de Ciências Econômicas”. E com a promulgação da Lei No. 4464, de 9 de novembro de 
1964 (Lei Suplicy de Lacerda35) – que, em seu artigo 14, anunciava a proibição de qualquer ação, manifestação ou propaganda 
de caráter político-partidário por parte dos órgãos de representação estudantil – os militares desmontaram toda a autonomia 
das organizações estudantis, subordinando-as ao Ministério da Educação. Assim, a UNE, as Uniões Estaduais dos Estudantes 
e, consequentemente, os movimentos estudantis por eles representados; caíram na clandestinidade, levando posteriormente à 
guerrilha alguns de seus militantes. 

Para substituir a UNE, o Governo Federal criou o Diretório Nacional dos Estudantes, o qual, por sua vez, coorde-
naria os Diretórios Estaduais, aosos quais eram subordinados aos Diretórios Centrais dos Estudantes a organizarem os, na 
organização dos Diretórios Acadêmicos de cada curso. Regulando o movimento estudantil, o governo pretendia promover o 
controle das discussões nele desenvolvidas, as quais deviam pautarser pautadas pelo respeito às regras, pela moralidade, pela 
harmonia com as diferentes áreas da universidade e, principalmente, pela promoção de debates de ordem técnica.

Contudo, mesmo com as proibições, a mobilização estudantil de afronta ao governo se fazia presente e, de acordo com 
Martins (2005, p. 95), no Rio de Janeiro:

MasNo entanto, com os contínuos enfrentamentos e conflitos, a repressão militar sobre as mobilizações estudantis teve 
seu agravo em um acontecimento – ocorrido em 1968 no Restaurante Central dos Estudantes (RCE) – a que modificou os 
rumos não apenas do movimento estudantil brasileiro, mas também de toda a nação.  . 

O Restaurante Central dos Estudantes era um estabelecimento que pertencia ao Ministério da Educação, tendo sido 
inaugurado em 1951 na então sede ada UNE na Praia do Flamengo, vindo a ser transferido pouco tempo depois para um 
local (na Avenida Infante Dom Henrique) que os estudantes acreditavam ser uma antiga prisão de escravos. Foi a partir 
dessa crença que o RCE passou a ser conhecido como Restaurante “Calabouço”. Ali, nas décadas de 1950-1960, era servida 
alimentação de baixo custo para estudantes de baixa renda e o fato de aquele refeitório ter se configurado como um local de 
aglomeração estudantil, fez com que, durante a Ditadura Militar, rapidamente o Calabouço se transformasse em um território 
de encontro – (e igualmente ponto de organização de manifestações –) de estudantes cariocas.

Logo após o Golpe Militar e com o ataque à sede da UNE, o Calabouço ficou três meses fechado, sendo sua estru-
tura destruída em 1967. Sob pressão estudantil, um novo Calabouço foi inaugurado em agosto daquele mesmo ano, sendo 
edificado em anexo ao Instituto Cooperativo de Ensino. Era neste instituto que Edson Luiz de Lima Souto, então discente 

34 A sede da UNE se localizava na Praia do Flamengo, 132 (Rio de Janeiro).
35 http://www.gedm.ifcs.ufrj.br/upload/legislacao/357.pdf

Entre 1964, na época do golpe, e 1967, havia uma camada de estudantes contrária à ditadura, 
muito mobilizada e atuante. Ela fazia de tudo, distribuía panfletos, pichava paredes, fazia assembleias, 
participava de manifestações de rua. Mas, de certa forma, era um corpo estranho dentro das faculda-
des, relativamente isolado. Até tinha algum apoio da maioria dos estudantes, mas um apoio frouxo, 
não mais do que uma simpatia (...).

(...) 144 organizações representativas oficiais, 44 culturais e 13 assistenciais, além de sete 
Federações Esportivas, quatro Uniões Femininas, seis Centros Estudantis (Pará, Maranhão, Piauí, 
Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba) e as Uniões Estaduais recém fundadas, isso somente no que 
concerne aos institutos de ensino superior (POERNER, 1995, p. 145-146).



secundarista de 18 anos recém-completos, estudava quando, em 28 de março de 1968, policiais militares entraram de maneira 
violenta no Calabouço a fim de suprimir uma possível manifestação contra o Regime Militar. Os estudantes logo se organi-
zaram e revidaram com pedras e pedaços de madeira a investida da polícia. Esta, por sua vez, respondeu aà agressão fazendo 
uso de armas de fogo. Foi quando uma bala de revólver perfurou o coração de Edson e se alojou em sua coluna vertebral, 
provocando a morte instantânea do jovem. 

Apesar de os militares, nos três anos que sucederam o Golpe, já terem acumulado um histórico de torturas e agressões 
nos confrontos com os movimentos estudantis, um assassinato no meio discente era algo que ainda não acontecera desde a 
instalação do regime ditatorial. Diante, pois, daquele acontecimento, e temerosos que as forças armadas desaparecessem com 
o cadáver do adolescente (como ocorrera com tantos outros brasileiros após 1º. de abril de 1964):

Gélido sobre uma mesa de madeira da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o corpo de Edson foi cercado por 
fervorosos estudantes que ali fizeram seu velório, e que dali o levaram para o cemitério, sob cortejo de cerca de cinquenta mil 
pessoas36. Segundo Ventura (2013), a morte de Edson foi o primeiro fato que sensibilizou a opinião pública – especialmente 
a da classe média – para as pautas do movimento estudantil. E, ratificando as considerações de Ventura, a partir daquele “as-
sassinato-acontecimento” as manifestações públicas contra o Regime Militar recrudesceram, apresentando-se como um dos 
eventos mais marcantes daquele período a “Passeata dos 100 mil”, ocorrida em 26 de junho de 1968, no Rio de Janeiro, que 
respondeu aà convocação do movimento estudantil. Sobre aquela manifestação, Palmeira (2007, p. 40) apresentaafirma que:

Movimentos como este colaboraram compara que o Governo Federal impingisse uma forte repressão política aos mo-
vimentos contestatórios, baixando, em 13 de dezembro de 1968, o Ato Institucional No. 537 (AI-5). Este proibia as eleições 
sindicais, anulava o direito a manifestações, estabelecia a condição de liberdade vigiada à população, autorizava o presidente 
da República, em caráter excepcional e, portanto, sem apreciação judicial, a: 1) decretar o recesso do Congresso Nacional; 2) 
intervir nos estados e municípios; 3) cassar mandatos parlamentares; 4) suspender por dez anos os direitos políticos de qual-
quer cidadão; 5) decretar o confisco de bens considerados ilícitos; 6) suspender a garantia do habeas-corpus.

Com a repressão, a UNE se viu com muitas dificuldades em assumir uma coordenação orgânica do movimento es-
tudantil, ficando os estudantes esparsamente mobilizados. Contudo, segundo Sanfelice (1986), a clandestinidade de mais 
de dez anos imposta à UNE não significou o fim do movimento estudantil, mas sim um funcionamento restrito – e tantas 
vezes secreto – uma vez que o Regime Militar passou a praticar extrema violência na tentativa de inibir qualquer movimento 
contestador ao sistema hegemônico. Nesse sentido, muitos discentes foram perseguidos, torturados, mortos ou dados como 
desaparecidos, como foi o caso de Honestino Guimarães, da Universidade de Brasília, que, sendo eleito presidente da UNE 
em um micro congresso clandestino realizado em 1971, desapareceu pouco tempo depois, para nunca mais ser encontrado.

36 http://www.youtube.com/watch?v=adDkbpkhauA
37 O texto integral pode ser acessado em: http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=194620

O governo se viu em um impasse. O quadro apontava para a presença direta do Exército 
nas ruas. Afinal, decidiu-se por permitir a passeata, permissão expressa na televisão pelo governador 
Negrão de Lima, que, ao mesmo tempo, decretou ponto facultativo, para esvaziar a passeata. Não 
adiantou. Lá estava uma verdadeira multidão, não só de estudantes, mas também de todos os setores 
da população, embora com predominância acentuada da classe média.

Os estudantes saíram do restaurante carregando o corpo de Edson Luiz de Lima Souto e 
foram direto para a Assembleia Legislativa, onde o colocaram sobre uma mesa, no saguão. O governo 
estava em polvorosa (Negrão de Lima era o governador), e o superintendente da Polícia Executiva, 
general Osvaldo Niemeyer (demitido no dia seguinte por Negrão) declarara que, ao invadir o Cala-
bouço, a PM viu-se “inferiorizada em potência de fogo”. Como os estudantes não tivessem armas e os 
PMs apresentassem feridas por pedras e paus, os jornalistas perguntaram ao general o que significava 
“potência de fogo”. “Potência de fogo é tudo o que nos agride, é pedra” (UTZERI, 2007, p. 32).



Diante do clima de opressão, a retomada da UNE só começou a se desenhar a partir do ano de 1975, quando os es-
tudantes aproveitavam dos encontros científicos de suas áreas para se reorganizar enquanto grupo. E no período de 29 a 30 
de maio de 1979, com apoio do governo baiano, ocorreu em Salvador o congresso de reconstrução da entidade. No segundo 
semestre daquele mesmo ano, haveria a anistia dos presos políticos. Assim, a UNE retomava sua vitalidade, juntamente com 
uma maior abertura política do país.

No processo de redemocratização brasileira que se seguiu, o movimento estudantil também mudou, abraçando outras 
pautas de lutas e discussões que iam para muito além das questões universitárias. Aos debates sobre liberdade, autonomia, 
democracia e reforma universitária, foram se agregando temáticas sobre cultura, diversidade sexual, etnia, racismo, feminismo, 
gênero, as pautas do Movimento dos Sem Terra (MST) e do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), problemá-
ticas agroecológicas e da educação do campo, dentre outras, que fomentaram parcerias do movimento estudantil com outros 
movimentos sociais.

Souza (2008) considera que essa adesão de grande parte do movimento estudantil (ME) às lutas articuladas em di-
ferentes movimentos sociais pode ser explicada pelo fato de que, se o ME se destacou em vários momentos da história da 
educação brasileira como representante das lutas discentes por uma universidade pública, gratuita e de qualidade, também 
se implicou nas pautas de movimentos sociais que participavam da vida política do país. Exemplos disso foram os envolvi-
mentos discentes na campanha “O petróleo é nosso”, na luta contra o nazi-fascismo da década de 1940, na resistência contra 
a ditadura militar iniciada em 1964, nas manifestações pelas “Diretas Já”, nas lutas pela anistia dos presos políticos, dentre 
outras manifestações. Da mesma maneira, em várias ações a favor da melhoria da educação, outros movimentos sociais so-
maram forças ao movimento estudantil, com ele trançando possibilidades, afetando vidas e fomentando outras realidades na 
promoção de acontecimentos como os que transversalizaram a existência de Flora38, então estudante de Comunicação Social 
na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais.

As implicações de Flora

A Universidade Federal de Viçosa (UFV) foi concebida –, quando ainda era denominada Escola Superior de Agri-
cultura e Veterinária do Estado de Minas Gerais (ESAV) –), para ser uma referência nacional nas ciências agrárias. A preo-
cupação acadêmica era com a formação de técnicos, de agrônomos e de veterinários que pudessem promover transformações 
na vida campesina na intenção de qualificar o agronegócio brasileiro. A concepção científica que organizava o ethos daquela 
instituição, desconsiderava, pois, o saber do homem do campo, qualificando-o como empirismo ingênuo a ser exterminado 
pela aplicação da verdade da ciência. 

Apesar das exigências acadêmicas e técnicas, por ser uma universidade situada em uma cidade do interior de Minas 
Gerais e por oportunizar, desde a sua inauguração em 1926, um sistema de internato aos discentes da instituição, os arranjos 
estudantis sempre foram intensos, uma vez que os estudantes estabeleciam convívios muito próximos tanto pela questão ge-
ográfica quanto habitacional (com a presença dos alojamentos dentro da instituição). Desta forma, a cidade pequena e a vida 
em internato, colocaram – e ainda colocam – os estudantes em contínuo convívio, o que fez com que, no decorrer das décadas 
e com o crescimento institucional, a UFV se constituísse em um caldo de diversidade não pouco conflitivo, mas também re-
pleto de potencialidades inventivas.

Nesse sentido, os discentes da Universidade Federal de Viçosa não se ausentaram de participar no movimento estu-
dantil brasileiro39, oferecendo a este, com maior ou menosmenor intensidade, contínuas contribuições e articulações, princi-

38 O nome apresentado é um pseudônimo, a fim de preservar a privacidade da estudante apresentada.
39 Poerner (1995) indica que no ano de 1977 discentes da UFV – ressoando manifestações estudantis que ocorriam em todo o Brasil e que 
carregavam como mote a anistia aos presos políticos, o fim da exploração econômica e do arrocho salarial, a contestação às más condições de traba-

Um indivíduo, mesmo insignificante, é um grande campo de singularidades que só recebe 
seu nome próprio das operações que ele empreende sobre si mesmo e a sua volta, para tirar daí uma 
configuração que possa ser prolongada (DELEUZE, 1999, p. 43).



palmente no que se referia a interferências nas questões agrárias da nação. Contribuíram, assim, na organização de Estágios 
Interdisciplinares de Vivência40 (EIV) regionais e estaduais, no fomento de movimentos culturais, na articulação com outros 
movimentos sociais, nas lutas por melhoria nas condições de alimentação e moradia dos estudantes da instituição, nos debates 
sobre reforma universitária e políticas governamentais para a educação, etc.

Protestos, greves, paralisações, invasões da Reitoria, do Conselho Universitário, do Restaurante Universitário, foram 
ações praticadas em diferentes momentos e por diferentes atores do movimento estudantil da UFV. Contudo, muito dessas 
ações não passaram por qualquer registro, ou estes foram feitos de maneira precária, perdendo-se tantas vezes pela não valo-
rização da constituição de uma memória. O que, por sua vez, não evitou que o movimento estudantil construísse uma história 
significativa de influências no meio acadêmico, como foi o caso, por exemplo, de um grupo que participou ativamente do 
movimento estudantil da UFV e que recebia algumas vezes a alcunha de grupo dos “bicho-grilos”41”.. Este foi um movimento 
representado, durante mais de dez anos, por muitas chapas do Diretório Central dos Estudantes (DCE) que, apesar da troca 
de nomenclatura, e estando na situação ou oposição em relação ao DCE, mantinha proximidades com as ritmações políticas 
de realidade que animavam diferentes práticas agrárias alternativas (permacultura, agricultura orgânica, agricultura familiar); 
diferentes ações culturais, diferentes associações com movimentos sociais (como o MST, o Movimento dos Atingidos por 
Barragens, Marcha Mundial das Mulheres42, Via Campesina43, movimentos de diversidade sexual) ou filiações partidárias 
(como com o Partido dos Trabalhadores- – PT – e com a Consulta Popular44). Curiosamente, tal grupo se materializou em 
diversas chapas para o DCE/UFV que traziam como marca identitária um ponto de exclamação, símbolo de uma ação afir-
mativa, como mostram as figuras a seguir:

lho e à baixa qualidade de vida – também realizaram seus protestos.
40 O Estágio Interdisciplinar de Vivência (EIV) é uma atividade que surge fruto da articulação do Movimento Estudantil com outros movi-
mentos sociais como o MST, a Marcha Mundial das Mulheres, o Movimento dos Atingidos por Barragens, etc. O primeiro EIV a ocorrer no Brasil 
foi realizado entre dezembro de 1988 e janeiro de 1989 em Dourados (MS), numa parceria entre o Movimento dos Sem Terra (MST) e a Federação 
de Estudantes de Agronomia do Brasil (FEAB). A pauta defendida se referia a uma aproximação do estudante universitário da realidade do cotidia-
no campesino.
41 O personagem universitário “bicho-grilo”, enquanto um conceito construído no enredamento de diferentes dimensões expressivas e tendo 
influência da contracultura norte-americana, seria o “arquétipo” do estudante vinculado a grupos e saberes “alternativos”; usuário de substâncias ilíci-
tas; admirador de músicas “de raíz”, rocks alternativos e outras canções que estivessem fora da grande mídia; usuário de roupas despojadas, preferindo 
cabelos desgrenhados ou dreads; chinelos a tênis ou sapatos; questionador das lógicas capitalistas e, por conseguinte, tendendo a se aproximar de 
pautas políticas de orientação socialista.
42 A Marcha Mundial das mulheres é um movimento social que busca construir uma perspectiva feminista de realidade, afirmando o direito à 
auto-determinaçãoautodeterminação das mulheres.
43 A Via Campesina é um movimento internacional que tem como objetivo coordenar organizações de camponeses (de pequeno e médio 
porte), trabalhadores agrícolas e comunidades indígenas.
44 A Consulta Popular é um partido político que não prioriza a disputa eleitoral como um meio de se hegemonizar, valorizando mais a articu-
lação com movimentos sociais.



Figura 1 – chapas concorrentes ao DCE da UFV

Fonte: Arquivo pessoal dos autores

Foi a esse movimento exclamatório que Flora se filiou em 2008, um ano após sua entrada no campus da Universidade 
Federal de Viçosa. Mas quando ela, em 25 de março de 2007, adentrou pela primeira vez o referido campus a fim de fazer seu 
curso de Comunicação Social, nada conhecia sobre o movimento estudantil e tinha como principal proposta profissional a de 
se tornar uma jornalista reconhecida em uma grande empresa de comunicação. Deixara sua família e namorado em São João 
da Boa Vista/SP, mas trazia para a UFV o apoio dos mesmos ao seu projeto estudantil. Enfim, seu mundo tinha uma ritmação 
estável, o que não significava que este fosse ausente de conflitos, mas sim que suas lógicas de realidade respondiam à constru-
ção de um universo que lhe era seguro em sua constância e coerente em seus desdobramentos. Diante disso, Flora iniciou sua 
vida universitária nutrindo uma sensação de certeza a respeito da imagem que produzia de si mesma e da sociedade.

Contudo, seu universo de certeza começou a ser abalado no final do ano de 2007, quando decidiu participar da Semana 
Acadêmica de Comunicação organizada pelo Centro Acadêmico de Comunicação (CACOM – gestão Não Pare na Pista). 
Na referida Semana, ela foi apresentada a outras abordagens e significações sobre o curso que fazia, as quais não eram apre-
sentadas no currículo da Comunicação Social da UFV e muito menos representativas das maneiras como sonhava seu futuro 
profissional. Discutiam na Semana uma comunicação mais “alternativa”: o uso de fanzines; a comunicação nos movimentos 
sociais; o uso da internet como espaço de luta contra a ditadura das grandes mídias, dentre outras questões. Flora ficou es-
timulada e igualmente incomodada com os debates porque, até então, não problematizara a Comunicação Social como uma 
prática política de construção de mentalidades e passou a perceber que:

... a gente entra no curso de Comunicação para ser padronizado a uma demanda que existe. 
Essa demanda é dos grandes jornais, das grandes redes de televisão. Você precisa de gente para traba-
lhar nas grandes mídias e essas pessoas precisam ser moldadas enquanto estão nas faculdades. E para 
mim é isso que acontece, e eu era uma delas.



No momento em que se percebeu como uma pessoa em vias de se modelar às necessidades padronizantes do merca-
do de trabalho, passou a se inquietar com seu antigo projeto de realização profissional, o qual compactuava com o modelo 
mercadológico. Então, no início de 2008, sensibilizada pelas novas trajetórias de sentido profissional às quais foi apresentada 
na Semana Acadêmica do ano anterior, aceitou o convite de amigos para auxiliar na composição de uma chapa para o Cen-
tro Acadêmico. Assim, quando sua chapa foi eleita para o Centro Acadêmico de Comunicação 2008 (CACOM – gestão Se 
o Rádio Não Toca), Flora, que até então não fazia qualquer outra atividade fora de suas obrigações acadêmicas, passou a se 
aproximar do Movimento Estudantil da UFV ao participar de um Centro Acadêmico no qual, segundo ela, “as pessoas que 
estavam lá eram extremamente políticas, todas elas”.

A gestão do CACOM da qual Flora participou se orientava em diretivas políticas como: 1) luta pela democratização 
da comunicação; 2) questionamento das grandes mídias; 3) crítica à priorização curricular para uma formação mercadológica; 
4) fomento de uma maior aproximação das pautas da Comunicação Social com as dos movimentos sociais. Era, pois, um 
grupo que primava por uma discussão mais socialista, entendendo a prática da comunicação como sendo também um instru-
mento de transformação da sociedade.

E essa mentalidade ficou explícita na Semana Acadêmica que organizaram em setembro de 2008 sob o tema Comuni-
cação e Arte! Quem comeu nossa língua?, na qual pretendiam discutir a arte como sendo um instrumento de resistência política, 
social e cultural das minorias sociais, relacionando-a à indústria cultural e ao papel da Comunicação como instrumento de 
democratização da arte. Contudo, as palestras e mesas redondas planejadas para aquela Semana Acadêmica deixaram muitos 
discentes do curso descontentes, sendo que vários não se inscreveram naquele evento pelo fato de o Centro Acadêmico não 
ter privilegiado discussões profissionalizantes e empresariais, preferindo realizar um debate mais estético e político da prática 
da Comunicação Social. Outro descontentamento foi com o fato de o CACOM ter aberto a Semana para o diálogo com o 
Movimento dos Sem Terra. No realizar da discussão sobre arte e minorias sociais, convidaram uma representante do MST 
para discutir a relação da arte com a indústria cultural. Tal inserção do MST no evento discente da Comunicação era um claro 
indício do quanto aquele movimento social se capilarizava no Movimento Estudantil da UFV.

Todavia, o diálogo com o MST não se produzia sem conflitos dentro do próprio Movimento Estudantil. O ME 
era construído empor interesses e perspectivas muito plurais e nem todos os seus participantes viam com bons olhos uma 
aproximação muito acentuada com os movimentos sociais e com possíveis radicalismos revolucionários deles derivados. Por 
exemplo, no mês anterior àquela Semana Acadêmica do CACOM, o MST solicitou que se retirasse das pautas de discussão 
do Movimento Estudantil da UFV um pedido que havia feito ao DCE Giramundo. Nesse pedido, solicitava ao Giramundo 
a ocupação temporária de uma das salas usadas pelo Movimento Estudantil na universidade, que, então, estava vazia. Tal re-
tirada do pedido se deu porque o mesmo suscitou uma série de discussões dentro do ME a respeito das consequências de se 
aproximar as políticas estudantis de movimentos sociais como o MST. 

Apesar de o DCE Giramundo apoiar a presença do Movimento dos Sem Terra dentro do campus, houve, nos debates 
que se seguiram junto aos Centros Acadêmicos e Diretórios Acadêmicos da instituição – (que, em conjunto com o Diretório 
Central dos Estudantes, compõem o Movimento Estudantil –,) posições que inclusive sustentavam que os movimentos so-
ciais não deveriam estar dentro da UFV e muito menos dentro do ME. Não desejando produzir uma crise pelo aumento da 
animosidade discente em torno do tema da ocupação de uma sala, o MST, como dito, declinou de sua solicitação.

Naquela ocasião, o CACOM Se o Rádio não Toca foi ativo participante dessas discussões, tendo sido um dos CAs que 
apoiou a ocupação do MST de uma das salas.  E o envolvimento de Flora nesses debates sobre o fomento de parcerias do 
ME com movimentos sociais a levou inclusive a se comprometer em manifestações políticas fora da UFV, contribuindo na 
jornada de lutas do MST, em Belo Horizonte. Nesta, junto aos Sem Terra, aos seus amigos de CACOM e a membros do 
DCE Giramundo, atuou na paralisação de um trem da mineradora Vale do Rio Doce. Tais ações a aproximaram das pautas 
revolucionárias de alguns movimentos sociais e também aumentaram sua cumplicidade relacional com os membros de seu 
Centro Acadêmico, o qual se estabilizara, então, num engendramento de cerca de treze discentes a comporem um pequeno 



“gueto” de amigos. Segundo ela:

Era um grupo que solidificou sua união em meio a experiências compartilhadas nas lutas políticas, no convívio no 
CA, nas vivências em sala de aula, tendendo, assim, a fomentar uma intimidade que também oportunizava o incremento de 
relacionamentos amorosos. E foi em uma das festas daquele grupo que Flora foi apresentada a uma prática que até então lhe 
era impensável: a homossexualidade. Isso porque, se havia uma fervura militante naquela dinâmica grupal, Flora igualmente 
esclarece que:

Foi “doido” porque, para ela, o envolvimento homossexual representou o ápice do movimento de desmonte da estabi-
lidade de sua experiência de “eu” enquanto instância construída no agenciamento entre territorialidades familiaristas, sexuais, 
sociais e profissionais que até então faziam o chão de suas certezas. Sentiu-se na aceleração caótica em que diferentes mundos, 
culpabilizações, sentimentos e orientações de conduta se chocavam, contradiziam-se, digladiavam-se. Tudo o que antes lhe 
parecia certo e coerente, deixou de sê-lo; o que a levou a outra dimensão de angústias envoltas em movimentos desterritoriali-
zantes muito complexos para seu universo adolescente. Eram angústias relacionadas à multiplicação de linhas de errância que 
desmontavam seu território existencial no mesmo movimento em que deixavam indícios de trajetos possíveis para um novo 
mundo: aquele que construía em suas relações universitárias. Todavia, esse novo mundo ainda não possuía formas tão bem 
definidas nas quais ela se sentisse plenamente apoiada.

Assim, inúmeras vezes se encontrou desconhecendo a si própria, questionando as escolhas que fizera, não mais saben-
do o que realizava com sua própria vida. A crise daquela estudante, ao envolver intensificações que desmanchavam a estabi-
lidade de sua experiência de “eu”, lançou-a de encontro a diferentes modos de subjetivação e suas consequentes realidades às 
vezes incomunicáveis: a realidade composta junto aà sua família e seus amigos em São Paulo; a realidade compartilhada com 
seu Curso Superior; a realidade concebida em comunhão com seus colegas de Centro Acadêmico; a conflitualidade social 
em suas contradições e desigualdades; a experiência de inquietante ineditismo de sua vivência bissexual. Assim, sua realidade 
não mais se traduzia num corpo unitário e coerente em si mesmo como ela acreditava que as coisas deveriam ser; como ela 
acreditava que ela própria deveria ser.

Não queria mais seguir os rumos profissionais que idealizara quando entrou na UFV, uma vez que não se pretendia 
padronizável; contudo, não via para si um trajeto profissional claro a lhe oferecer a sensação de controle do seu futuro. Sexu-
almente, também, seu projeto de se casar e constituir uma família tradicional começou a ruir no instante em que, aproximan-
do-se de homens e de mulheres, via-se cada vez mais atraída para o convívio sexual com aqueles do mesmo sexo. Assim, não 
sabia se era uma heterossexual confusa, uma lésbica reprimida ou uma bissexual em descoberta. Também as problematizações 
sociais com as quais se envolveu fizeram com que ela passasse a questionar as perspectivas culturais, religiosas, políticas, fa-
miliaristas, sexuais e econômicas que sustentavam a certeza dos valores que a haviam construído numa sociedade que agora 
criticava. Com suas verdades se fragmentando, necessitava ser reorganizada, resignificada, enfim, reinventada: talvez para 
construir outras certezas “absolutas”; talvez para habitar mundos onde aceitasse a transitoriedade de suas garantias.

As minhas vinculações aqui estavam se tornando mais fortes, uma espécie de criação de uma 
família, que eram aquelas treze pessoas dentro do CACOM que me davam segurança, que me davam 
carinho; que eu tinha, de certa forma, uma família mesmo ali, que eu podia desabafar, que eu podia 
conversar, que eu podia rir, que eu podia sair, enfim...

(...) as pessoas dentro do CA também eram uma efervescência com relação à sexualidade. 
Todo mundo que estava ali tinha uma certa liberdade com a sua sexualidade. E aí tinham festas nos-
sas (festa interna, só nossa) em que isso era mais aberto; as pessoas ficavam entre si, enfim... Eu digo 
homem e mulher. Homem com homem nunca aconteceu; os meninos eram bem mais travados; mas 
entre as meninas acontecia mais. Foi aí que eu comecei..., que eu fiquei com uma menina e a gente foi 
se envolvendo. Aí começou essa questão do CA, de misturar amizade com a questão de descoberta da 
sexualidade. Esse ano [2008] foi um ano muito doido pra mim. 



Quando, portanto, aventuramo-nos a pensar a realidade pelo âmbito da invenção, deparamo-nos com o entendimento 
de que, ao encontrar com a produção de mundo de um indivíduo, de um processo grupal ou de uma cultura, não estamos 
lidando com uma tradução, uma interpretação ou com um ponto de vista a corresponder a uma variação possível do real. 
Encontramo-nos, sim, com uma prática, uma poiesis, uma construção de realidade e regimes de verdade. Considerando, pois, 
que “um mundo não pode ser formado e pensado senão em torno de indivíduos que o ocupam ou o preenchem” (DELEUZE, 
1998, p. 113-114), nós nos aproximamos do pensamento de Nietzsche (1966, p. 291) quando este propôs que:

Pensando, portanto, com Nietzsche, não consideramos sensato avaliar qual produção de realidade é mais completa 
ou “mais real” porque inexiste uma realidade final a fundamentar tal métrica, mas efeitos de realidade a inaugurarem ações 
distintas que não necessariamente colocam em movimento os mesmos mundos de sentido, podendo estes estar, inclusive, em 
franca contradição.

Assim sendo, os entendimentos que Flora, que sua família ou que as dinâmicas do CACOM ou do ME construíam 
sobre o mundo diziam respeito não a uma representação ou tradução da realidade (considerada como independente e exte-
rior a seus praticantes), mas à invenção de realidades que, ao (des)estabilizarem práticas de existir, organizavam diferentes 
paisagens territoriais, pequenas canções existenciais, outras composições possíveis de mundo. Dessa maneira, o território exis-
tencial que organizava a experiência paulista de mundo de Flora começou a erodir quando de sua imersão na vida discente 
da UFV. E quando, em janeiro de 2009, passou as férias universitárias em sua cidade natal, descobriu que nem mesmo a casa 
materna se apresentava como um abrigo totalmente seguro contra as crises, angústias e rupturas que contagiaram as lógicas 
de realidade que até 2007 explicavam a ela tão bem “o” mundo.

Essa passagem pela casa materna, em janeiro/fevereiro de 2009, foi precedida, contudo, por sua primeira experiência 
em um EIV estadual, quando passou por uma formação marxista e socialista, seguida de duas semanas de convivência junto 
àqueles atingidos por barragens. Como vários amigos haviam passado pelo estágio de vivência, considerou aquela participação 
como uma experiência importante para sua formação política, social e acadêmica. Suas amigas de São João da Boa Vista, por 
sua vez, brincavam que ela iria invadir e provocar ocupações pelo fato de estar tendo contato com o socialismo. Tal atitude 
das amigas demonstrou a Flora o abismo que estava se construindo entre sua experiência paulista de vida e a produção de 
realidade que vivenciava em seus enredamentos discentes a partir de sua inserção no Movimento Estudantil. 

As amizades que possuía em São Paulo, e que haviam feito parte das referências seguras de sua existência, agora lhe 
pareciam marcadas pela superficialidade, uma vez que as discussões em torno dos problemas sociais, do modelamento capi-
talista e das implicações políticas voltadas para questionamentos dos padrões instituídos não sustentavam por muito tempo o 
interesse de suas amigas, sendo que as conversas logo se deslocavam para “coisas mais banais”. Sentia que suas amigas:

Suas amigas de São João não compreendiam, portanto, que o Movimento Estudantil era paradoxalmente para ela tan-

(...) se prenderam ao que a universidade oferece, curricularmente falando, e não saíram disso. 
E a visão política delas hoje é muito próxima daquela que a gente tinha no terceiro ano do colégio. 
Faziam piadinhas, zoavam [das escolhas políticas de Flora] e eu levava numa boa..., enfim, eu ia vol-
tar para Viçosa mesmo, né?! Em Viçosa os meus amigos me compreendem; entendem o que estou 
falando.

A “verdade” não é, consequentemente, algo que exista e que devemos encontrar e descobrir 
– mas algo que é preciso criar, que dá seu nome a uma operação, melhor ainda, à vontade de conquis-
tar uma vitória, vontade que, por si mesma, é sem finalidade: introduzir a verdade é um processus in 
infinitum, uma determinação ativa – e não a manifestação na consciência de algo que seja em si fixo 
e determinado. (...) O homem projeta, de alguma forma, fora de si, seu instinto de verdade, seu “alvo” 
para construir o mundo “que é”, o mundo metafísico, a “cousa em si”, o mundo de antemão existente. 
Sua necessidade de criador inventa de antemão o mundo no qual trabalha, atencipa-o: esta antecipa-
ção (esta “fé” na verdade) é o seu sustentáculo.



to crise quanto abrigo, sendo que Flora estava fortemente envolvida em processos de subjetivação, articulados a novas relações 
de amizade e de política, que eram agora um novo chão e uma nova referência de universo. Essa nova referência a motivou, 
principalmente no momento em que seu grupo de CACOM se dispersou no final de 2008 –, a continuar nas sendas da polí-
tica estudantil e a estreitar ainda mais as relações com aqueles que compunham o DCE Giramundo e que se organizavam na 
chapa Avante para concorrer à eleição para o DCE 200945. 

Suas amigas de São Paulo não compreendiam o que significava um EIV e, após as devidas explicações de quais eram 
as propostas ali trabalhadas, questionavam o que Flora pretendia de concreto em sua vida ao fazer um estágio de vivência. 
Mas, como Flora mesma disse, os amigos conquistados em suas vinculações discentes na UFV a entendiam e a acolhiam nas 
maneiras como engendrava seu mundo: fosse na militância estudantil; nas formas de sonhar a vida e a sociedade; ou mesmo 
em sua progressiva aceitação da sua homossexualidade (tema ainda ocultado aos de São Paulo).

E foi na busca de compreender sua homoafetividade que, no retorno à UFV no início do ano letivo de 2009, Flora es-
treitou vínculos com um grupo de diversidade sexual – denominado de Primavera nos Dentes – construído também por aque-
les envolvidos com o Movimento Estudantil da UFV. E se no início ela se aproximou do Primavera para conhecer suas pautas 
de debates, logo passou a também ser ativa naquele grupo, auxiliando na promoção do “Seminário de Discussão LGBT46” e na 
organização (fruto de uma parceria entre o Primavera e discentes participantes da Marcha Mundial das Mulheres) de eventos 
contra a homofobia e o machismo na universidade. Assim, se em meio à turbulência socioafetiva na qual havia se visto imersa 
Flora já se enxergava como mulher, bissexual e militante política, passou também a ver nas pautas em discussão no feminismo 
da Marcha das Mulheres o fundamento teórico que lhe faltava para justificar sua homossexualidade não apenas como desejo 
carnal, mas também como ação contra-hegemônica. Segundo Flora:

Foi, portanto, em meio a cinco entrelaçados engendramentos grupais vinculados ao Movimento Estudantil da UFV 
– o Primavera nos Dentes, a Marcha Mundial das Mulheres, o EIV, o CACOM e o DCE Giramundo – que Flora se 
reinventou, agenciando-se num tipo de produção de vida que remodelou seus modos de sentir e de pensar, produzindo nela 
uma diferente experiência de “eu”.

O que formou Flora não foi, portanto, apenas o currículo oficial de seu curso, mas toda uma trama na qual ela se eno-
velou e que estava, por sua vez, urdida em uma complexa história do Movimento Estudantil nas universidades e seus enre-
damentos com outros movimentos sociais. O que nos faz concluir que os estudantes, nas escolhas que realizam;, nas políticas 
que articulam; e nos confrontos que fomentam quando do anseio de conhecer e criar para além do que é ensinado nas salas 
de aula, promovem, na diversidade conflitante do Movimento Estudantil, vivências cotidianas ricas em conexões a fomentar 
territórios existenciais diversos. Alguns destes, às vezes, confluem para pontos de tensão; às vezes se fragilizam em expressões 
dispersas facilmente ignoradas e ou invisibilizadas. Contudo, esses trajetos e agenciamentos estudantis, estabilizando-se em 
dinâmicas consistentes ou desaparecendo em sua fugacidade, muitas vezes atualizam acontecimentos produtores de vidas: 
vidas que inauguram outras realidades; vidas que praticam mundos.

45 Na referida eleição, o grupo da Avante foi derrotado pela chapa Com a Cara do Estudante (formado por discentes filiados à União da 
Juventude Socialista do PC do B), após terem permanecido por quatro anos à frente
46 LGBT é uma sigla que significa Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros.

Sem perceber, eu comecei a entrar no grupo [da Marcha Mundial das Mulheres]. Comecei a 
entender um pouco a que o feminismo se propõe. O que me tocou mais foi a questão do machismo em 
si, porque a partir do momento em que você começa a conversar sobre isso com outras mulheres, sobre 
machismo, sobre o quanto uma simples conversa te revela o quão machistas são as pessoas –  uma 
mulher está falando e um homem se sobrepõe à sua fala – isso já começou a me incomodar muito. E 
aí, depois, me tocou a questão LGBT mesmo, de como duas mulheres não podem se gostar se não for 
a serviço de um homem. Por que uma relação entre mulheres não é legitimada porque não tem o papel 
masculino? Aí eu pensei: “olha, faz muito sentido isso”.
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ENSINAR & APRENDER COM OS CORPOS & ARTEFATOS NAS ES-
COLAS

Aldo Victorio Filho47

Terezinha Maria de Castro Vilela48

Nossa pesquisa é uma aventura intelectual e poética, na medida em que se debruça, investiga e se apoia nas imagens e 
estéticas contemporâneas. Entretanto, ela acontece longe dos espaços institucionais exclusivos do sistema das Artes, de suas 
fronteiras e de leis tributárias à uma economia específica de identificação expressa com as classes dominantes (Bourdieu, 2004, 
p.33).

Certamente, mais afinada com a insubordinada produção poética contemporânea, ela aposta nos frequentes aspectos 
estéticos da vida cotidiana para, no encontro e envolvimentos entre a Arte e a Educação, a Cultura Visual e o Cotidiano, 
todos tomados como campos de saberes abertos, complexos e de múltiplas conexões, conhecer, no ambiente específico de 
uma escola pública popular, os interesses dos estudantes e de suas visualidades no âmbito das Artes e da Cultura visuais, a 
partir de determinadas realizações dos protagonistas da pesquisa e da escola, que são estes estudantes jovens e adultos. Nessa 
perspectiva, buscamos observar como os estudantes se veem e como querem ser vistos, o que remete ao corpo e aos artefatos 
visuais, e apostamos na abundanciaabundância de informações relevantes à Educação, sobretudo  na participação curricular 
do ensino das Artes, no aparentemente restrito território visual do uniforme escolar. Observando as propostas metodológicas 
das pesquisas em Cultura Visual, privilegiamos as narrativas visuais na composição deste artigo, no qual as imagens não são 
reduzidas àa meras ilustrações, mas, são convocadas por sua força narrativa e suas potencialidades epistemológicas. Portanto, 
identificamos nosso trabalho como propõe Martins (2012, p. 223), quantoquando toma a Cultura Visual, eixo maior da pes-
quisa dana qual produzimos este artigo, entendida como orientação epistemológica, que oferece um conjunto interdisciplinar 
e diagonal de referenciais possíveis para àsas aproximações dos assuntos eleitos para investigação.

O uniforme escolar é um artefato visual, de certa forma contraditório, na medida no qualem que, geralmente, os estu-
dantes evidenciam suas tentativas de subversão da ordem institucional, a fim de driblar o que tenta lhes controlar, ou seja, as 
regras de disciplina impostaimpostas por décadas no universo das instituições de ensino. Entre as regras disciplinares, estão as 
geradas pelo “uso obrigatório” do uniforme escolar, o que é sabido por quase todos que tenham estudado, em algum momen-
to, numa escola formal. Entretanto, a despeito do rigor histórico da uniformização, as táticas e as estratégias (CERTEAU, 
2007)), presentes em todos os acontecimentos que forjam os cotidianos, se manifestam nesse território supostamente restrito. 
Tais modos de fazer, conduzidos por tais táticas e estratégias (idem, 2007)), interessam à nossa pesquisa, pois, no cotidiano, 
“as maneiras de” são constantemente inventadas, reinventadas e ressignificadas, produzindo saberes e criações que entendemos 
como altamente relevantes à atualização da Educação formal e nesta o ensino das Artes. Nossa investigação, que parte do 
“uniforme escolar”, não se restringe às camisas, calças e calçados – pensamos osnos corpos que as portam e as recriam a cada 
uso singular e no jogo de interação coletivo, o qual, comumente, parece não conquistar lugar nas discussões na escola e na 
educação de uma forma geral, para além das estratégias de controle e rigor de sua imposição.

Iniciamos nossa reflexão com uma recuperação, não no sentido histórico, mas em uma pretensiosa condução benjami-
niana, a contrapelo, e assim encontramos na pesquisa de Silva (2006) alguns dados importantes sobre o uniforme. Segundo 
a autora, o exército seria uma das primeiras instituições, no século XV, a usar o mesmo tipo de vestimenta que uniformizava 
47 Doutor em Educação (UERJ). Professor Adjunto do Instituto de Artes da UERJ. Docente dos Programas de Pós-Graduação em Educa-
ção - PROPED - e de Artes - PPGARTES, ambos da UERJ. Mestre em Educação, Graduado em Gravura pela Escola de Belas Artes - UFRJ - e 
Licenciado em Educação Artística. Atualmente é coordenador do curso de Licenciatura em Artes Visuais do Instituto de Artes e do Laboratório  de 
Ensino da Arte UERJ. Líder do GRPESQ Estudos Culturais em Educação e Arte.
48 Doutoranda em Artes pelo Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mestre em Artes Visuais pelo Programa Asso-
ciado de Pós-Graduação da Universidade Federal da Paraíba - UFPB - e da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. Especialização em Arte, 
Educação e Tecnologias Contemporâneas pela Universidade de Brasília - UnB. Graduada em Educação Artística com habilitação em História da 
Arte pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Professora de Artes da Rede Municipal de Duque de Caxias (RJ)).



visualmente as tropas; depois vieram as instituições médicas, os presídios, as escolas e os asilos psiquiátricos. No Brasil, con-
forme explica Marcon (2010), a partir do século XIX, o uniforme escolar passou a ser usado com as mesmas características 
dos modelos militares da época. Depois, na década de 1930, a maioria das escolas passou a adotar o uniforme, tendo em vista 
que antes apenas algumas escolas tradicionais faziam, de fato, o seu uso.

Imagem 1

Fonte: Arquivo do GRPESQ Estudos Culturais em Educação e Arte.
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Fonte: Arquivo do GRPESQ Estudos Culturais em Educação e Arte.

Desse modo, as instituições, sobretudo as escolares, buscam, por meio do recurso à imposição da mesma indumentária 
ou fardamento, a uniformização dos estudantes, tentando fazer, a partir de uma visualidade padrão, com que os estudantes se 
tornem “uniformes”, no sentido de suposta igualdade, semelhança e homogeneidade que reflitam ou, de certa forma, realizem 
o protocolo de condições generalizadas, as quais, por sua vez, atestem direitos e deveres rígidos e monolíticos, como os promo-
vidos pelas crenças do início da modernidade. SistemaEste sistema ou programa revela-se indiferente àa qualquer evidência 
de força positiva da ação individual e das singularidades inerentes à condição humana. IndiferenteÉ indiferente, portanto, ao 
que é, na visão de Santos (2005, p.107) é,), em cada indivíduo, uma rede de sujeitos, na qual se combinam várias subjetividades 
correspondentes às várias formas básicas de poder que circulam na sociedade, e, aventamos que, consequentemente, remetem 
também àa diversas composições e configurações estéticas diretamente relacionadas às dinâmicas culturais emergentes nos 
desdobramentos sociais.

Nessas dinâmicas, talvez, os estudantes necessitem e procurem visibilidade para além do “uniforme” e desejem ser 
“vistos” de uma maneira diferenciada, singularizada, que afirme suas localizações e caminhos de empoderamento. Para que 
isso aconteça, comumente procuram transgredir a “ordem” imposta e inventam as maneiras de fazer inerentes às práticas 
cotidianas para realizarem as suas visualidades e conquistarem a imprescindível visibilidade. Assim, alguns customizam suas 
camisas para que seu corpo alcance destaque em meio à semelhança imposta. JogoEste é um jogo curioso, na medida em que, 
na perscrutação dessas visualidades, não será surpreendente encontrar uma contrastante e contraditória diferença compondo 
a igualdade. Em outra angulação, a tentativa de transgressão à padronização visual acaba por criar outro padrão, no qual a 
originalidade e a semelhança constituirão a imagem comum. 

Atentos às realizações estéticas, observamos intervenções diversas, dentre as quais é frequente esconder a camisa do 
uniforme com sobreposições de camisas e uso de casacos ou entrar pelo portão, sob o olhar do funcionário responsável pela 
fiscalização, com a camisa do uniforme e depois a sobrepor, de modo que a camisa do uniforme fique totalmente “invisível” 
sob a camisa de uso “civil”. O calçado, por vezes, é substituído por outro após a passagem pelo portão de entrada. As “táticas” 
ainda são ampliadas quando atividades diversificadas acontecem em outros espaços da escola, como na quadra esportiva, e 



intensificadas em atividades de visita a outros espaços.
Outros artefatos também fazem parte da produção dos estudantes em suas visualidades, como o uso do boné. Em 

alguns momentos, a escola proíbe o uso do boné na escola/sala de aula, mas ele se torna um aliado, no sentido de ser um di-
ferenciador da homogeneização “imposta”.. O boné veicula densa simbologia, mediante cores, marcas e modelos, assim como 
de acordo com as posições em que os bonés são usados, com abas para frente, para trás, ou de lado.

Imagem 8

Fonte: Arquivo do GRPESQ Estudos Culturais em Educação e Arte.

Uma das marcas de bonés que os estudantes usam chamou-nos a atenção, a qual, embora seja uma marca brasileira, 
toda a publicidade em torno dela é semelhante a de uma “grife internacional”,, considerando seu logotipo, o seu slogan “Made 
in Heaven” e suas campanhas publicitárias são com pessoas e ambientes americanizados. Entretanto, isso não é novidade, pois 
outras marcas nacionais utilizaram essa mesma “fórmula”, como descrito na reportagem com o título “madeMade in brazil”, 
emBrazil. Esta reportagem revela que se destaca que aesta grife brasileira atual “faz sucesso entre jovens que gostam de roupas 
importadas”, destacando que um dos jovens entrevistados diz ter descoberto “o segredo dos caras mais populares para con-
quistar as meninas”, nesse caso, fazendo o uso do boné dessa marca (DINIZ, 2014, p. 47). 

Em 2015, mesmo após a “proibição” do uso do boné pela equipe gestora da Escola Municipal Expedicionário Aquino 
de Araújo, onde a pesquisa se realizou, um dos estudantes de uma turma do sexto ano do turno diurno levou um boné da 
referida marca. Bastante para a escola. Por estar bastante desconfiado, este aluno não permitiu que, na abordagem àa respeito 
deste artefato, pegássemos em seu boné, o que somente aconteceu em encontro posterior, quando pedimos para fotografá-lo.

O imaginário, uma encruzilhada dos mais diversos saberes e, que diz respeito ao conhecimento como um todo (PIT-
TA, 2005, p.13) e que envolve e valora objetos, visualidades e performances sociais, é relevantemente ativo na escola, e nas 
situações do cotidiano que são atravessadas, a todo instante, por experiências, presenças e sentidos diversos. Infelizmente, no 
nosso entendimento, a  simples proibição do “uso do boné” aborta qualquer reflexão na escola sobre essas e outras represen-



tações. Podemos encontrar nessas ““fórmulas”” de controle resquícios coloniais implícitos, que sobrepõem bonés e qualquer 
outro artefato significativo à reflexão sobre como elas são construídas, isto é, sobre como nos construíram e como continuamos 
a nos construir, estudantes e professores, em meio à estratégia que combina prescrições e proibições.

Para Hall (1997, p. 16), a cultura sempre foi importante para as ciências humanas e sociais, porém nem sempre foi 
dado a ela “uma centralidade substantiva ou o peso epistemológico que ela merece.””. O autor explica como “substantivo” o 
que ele chama de lugar da cultura, que seriam as relações culturais, as instituições e o “epistemológico”, no que se refere às 
questões de “conhecimento e conceitualização”. Assim, os aspectos “substantivos” estariam apresentados a partir de uma di-
mensão global, na qual as tecnologias e a revolução da informação têm desempenhado um papel importante.

Na década de 1960, a ascensão dos estudos culturais sobre cultura como elemento central, em pesquisas realizadas 
no Centro de Estudos Culturais Contemporâneos, na Universidade de Birmingham, na Inglaterra, em 1964 (HALL, 1997; 
MARTINS, 2007), possibilitou ampliar a análise textual (visual e verbal). A partir desses estudos, Stuart Hall (1997) colabo-
rou para as pesquisas, fazendo parteparticipando como um dos diretores do Centro de Estudos Culturais Contemporâneos 
e atuando, principalmente, no quadro de fundadores dos estudos culturais, sendo considerado como o quarto homem, depois 
de Richard Hoggart, Raymond Williams e Edward Thompson (MATTELART; NEVEU, 2004). 

A partir dos estudos culturais, aconteceu um deslocamento em que sujeitos, temas e focos – que anteriormente não 
eram contemplados nas pesquisas acadêmicas – passam a ser aceitos nesses espaços. O, o que possibilitou investigações como 
esta. De acordo com Mattelart e Neveu (2004), o Centro de Estudos Culturais Contemporâneos ““foi um caldeirão de cultura 
de importações teóricas, de trabalhos inovadores com objetos julgados até então indignos do trabalho acadêmico”. Ainda a 
esse respeito, os autores afirmam: “Uma que “uma rara combinação de comprometimento social e político e de ambição in-
telectual produziu durante mais de quinze anos uma impressionante massa de trabalhos”” (MATTELART; NEVEU, 2004, 
p. 56).

Nesse sentido, mostra-se relevante a rápida e constante circulação das imagens que passa a acontecer, no final do século 
XX, com a colaboração da mídia e com “os avanços ininterruptos das tecnologias de comunicação em cumplicidade com a 
radicalização do mercado” (RODRIGUES; VICTORIO, 2014, p. 116).

Imagem 9

Fonte: Arquivo GRPESQ Estudos Culturais em Educação e Arte.



No horizonte de possibilidades então aberto, inúmeros aspectos culturais puderam emergir de suposta irrelevância 
e oferecer entendimento profundo e complexoscomplexo de muitos ambientes e demais relações sociais e culturais. Nessa 
perspectiva, pudemos observar e valorizar inúmeros indícios e pistas (GINZBURG, 1989, p.151) oferecidas pelos estudantes 
do “Aquino” sobre suas realidades e formas de viver a escola, aspectos indispensáveis à própria atualização dessa instituição, 
conforme viemos defendendo.

Investimos, então, nosso olhar sobre as superfícies profundas das visualidades juvenis dos estudantes, e encontramos 
o porte frequente de bolsas de modelos variados, geralmente nas cores azul, vermelho e branco, com a inscrição “Tommy”. 
Para Hall (1997, p. 22), “tornou-se bastante acessível obter-se informação acerca de – nossas imagens de – outros povos, 
outros mundos, outros modos de vida, diferentes dos nossos; a transformação do universo visual do meio urbano”. A marca 
““Tommy”” é de origem americana e foi fundada na década de 1980 por Thomas Jacob Hilfiger, a qual, segundo informações 
presentes na web, tem “presença global, e alcança 85 países”49. Geralmente, os acessórios apresentam as cores da marca, que são 
inspiradas nas cores da bandeira dos Estados Unidos.  Dessa forma: “Os, “os elementos da linguagem visual não são as letras 
[...],(...), mas as linhas, as formas, as cores [...].(...). Os discursos visuais obedecem a uma ordem própria de construção para 
dizerem aquilo que querem dizer” (BUORO; COSTA, 2007, p. 261).

Nesse sentido, a bolsa “Tommy” não seria, então, apenas um exemplo de influências que surgem multiplicadas e 
acessíveis, como possibilidade  de fazer parte de uma sintonia cultural de destaque, mas, uma ressignificação a partir dos 
atravessamentos locais que apontam para uma complexidade superior a mera colonização mercadológica e ideológica. Antes, 
estariam certamente mais relacionadas às mudanças implícitas no jogo estético imagético importante e indissociável das vi-
vências juvenis. Seria, portanto, mais que a sujeição passiva aos apelos de consumo e dea sempre ameaçadora ““homogeniza-
ção cultural”.  Aproveitando essas considerações e as transpondo às aulas de Artes Visuais, julgamos pertinente, ao fazer um 
estudo sobre cor, por exemplo, propiciar uma reflexão coletiva nas turmas sobre essas questões, o que consistirá ou decorrerá 
em ponderar em como se veem, como pretenderiam ser vistos e como programariam ser vistos em seus coletivos ou micro 
culturas.microculturas. Ainda nesse sentido, Martins (2009, p. 116) leva-nos a pensar sobre as escolhas, pois, “se nenhuma 
visualidade é neutra, ou inocente, tampouco as práticas sociais o são. Cabe-nos, portanto, perguntar pela natureza das nossas 
próprias escolhas e orientações, e das escolhas de nossos alunos”. Proposição queEsta proposição exige considerar, no jogo 
das visualidades escolares, todos os seus habitantes, docentes e demais funcionários, reconhecendo a interligação entre essas 
imagens e os imaginários que as produzem. O, sendo que uma leva à contestação, afirmação ou condenação da outra, nos 
intermináveis e produtivos diálogos, nem sempre pacíficos, das diversas instâncias curriculares que constituem as realidades e 
realizações escolares.

Ainda segundo Stuart Hall (1997), a dita “chamada “virada cultural”” inicia uma mudança em relação à linguagem, 
e às práticas de representação, em que os objetos existem também fora do sistema de significação. Assim, “a virada cultural” 
amplia-se para a vida social, o que seria uma reconfiguração de alguns elementos estruturalistas, funcionalistas e empiristas. 
Martins (2007, p. 23) corrobora esse pensamento ao mencionar que “a virada cultural passou a impulsionar uma mudança 
paradigmática do conhecimento na contemporaneidade, diluindo fronteiras de significado e gerando uma expansão conceitu-
al”. Em um texto anterior, Martins (2005, p. 135) destaca que essa expansão das ciências sociais, e, especialmente das ciências 
humanas, estaria “vivendo um espaço transdisciplinar, intertextual e multimidiático”.  

49 Disponível em: <http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/05/tommy-hilfiger-estilo-americano.html>. Acesso em: 20 jun. 2014.
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A Cultura Visual – enquanto campo transdisciplinar – contribui para analisar a importância das visualidades na cons-
trução de novos olhares, se não imprescindíveis, muito oportunos à elucidação de várias questões contemporâneas. Conforme 
assinala Hernández (2007, p. 42), nas últimas décadas, “apareceu uma série de perspectivas sobre as maneiras de olhar, de 
representar e sobre a própria concepção da imagem”. As contribuições de Stuart Hall (1997) para os estudos da Cultura Vi-
sual são percebidas nas palavras de Fernando Hernández (2013, p. 80): “A80), segundo o qual “a leitura de alguns capítulos 
da recopilação de Hall (1997) sobre a representação [...](...) nos brinda com alguns fundamentos do rumo visual nas Ciências 
Sociais e Humanas”. O autor continuaainda afirma que a “virada cultural” influenciou, na década de 1990, a “virada visual””, 
contribuindo para “além da irrupção dos métodos visuais na pesquisa, ao surgimento dos campos de estudo híbridos e não 
disciplinares que hoje conhecemos como estudos da cultura visual e/ou estudos visuais” (HERNÁNDEZ, 2013, p. 80).

Algumas reflexões e outros problemas, provavelmente, ainda estarão presentes nas redes de relações implicadas neste 
texto. Gostaríamos de evidenciar alguns pontos que julgamos relevantes, ainda que dentro dos limites impostos ao formato 
do artigo. Na perspectiva dos cursos da Educação de Jovens e Adultos, interessa, principalmente no caminho de nossas pon-
derações e reflexões, o trecho da Resolução do Conselho Nacional de Educação da Câmara de Educação Básica 4/2010, dono 
artigo 28, ao qual destaca que o ensino do curso de Educação de Jovens e Adultos: “deve pautar-se pela flexibilidade, tanto de 
currículo quanto de tempo e espaço”.50 

Em nossa concepção, a flexibilidade do currículo pode estar presente, em procedimentos diversos, nas imagens que são 
produzidas no e atravessam o cotidiano escolar, nas conexões dos fluxos imagéticoimagéticos que recheiam as visadas cotidia-
nas, nos artefatos visuais, nas visualidades dos estudantes e demais habitantes e atravessantes dos espaços e tempos escolares, 
nas vibrações coletivas, nos “encantos” das salas de aula, dos pátios e demais espaços escolares...

entar conhecer as tramas de interesses dos estudantes implica, necessariamente em, considerar a rede de relações pre-
ciosas à pesquisa nos/dos/com os cotidianos com e sobre imagens. Ainda, para Hernández (2013, p. 92), a pesquisa com e sobre 
imagens intenciona, a partir da Cultura Visual, “explorar nossa relação com as práticas do olhar, as relações de poder em que 
somos colocados, e questionar as representações que construímos de nossas relações com os outros”. De acordo com o autor, 
50 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf>. Acesso em: 05 nov. 2014.



quando os pesquisadores, que recorrem aos métodos visuais nas suas pesquisas, não podem compreender e intervir no mundo, 
seria devido à incapacidade de decodificações, interpretações ou leituras outras dos relatos naturalizados.

Entre momentos dos cotidianos, entrelaçados por afetos, poéticas e resistências, a pesquisa com os estudantes deixam 
seus registros e seus rastros, nas escolas, nos muros, nos documentários e nesta escrita. Imagens, são visualidades fartas de 
saberes úteis à criação da Educação escolar, compatível com a atualidade das realidades de estudantes, professores e seus co-
letivos.

Imagem 11

Fonte: Arquivo do GRPESQ Estudos Culturais em Educação e Arte.



Imagem 12

Fonte: Arquivo do GRPESQ Estudos Culturais em Educação e Arte.
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‘MINHA MÚSICA’: APONTAMENTOS SOBRE JUVENTUDES, PRO-
DUÇÕES DOCUMENTAIS, MÍDIAS HEGEMÔNICAS E ACONTECI-
MENTOS AUDIOVISUAIS OU DA SOBREVIVÊNCIA DE ALGUNS VA-

GALUMES

Vanessa Maia Barbosa de Paiva51 

“Minha música não quer ser bela./ Não quer ser má./ Minha música não quer nascer pronta” (Adriana Calcanhoto) 52 

Todas as ideias deste texto foram geradas a partir de desânimos e provocações causados pelo atual conteúdo apre-
sentado nas mídias hegemônicas e, ao mesmo tempo, a partir da necessidade de trabalhar conteúdos audiovisuais de mídia 
com jovens alunos do curso de Comunicação. Assim, este texto pretende ser uma breve apresentação de trabalhos e propostas 
documentais (geradas a partir da produção de documentários) que trouxeram, em seus conteúdos, para além de roteiros e 
temáticas, angústias contemporâneas de uma juventude que se debruça sobre questões como padrões de beleza, sexualidades, 
cor da pele, estilos de vida, entre outros temas53.

Neste texto apresentaremos três documentários54 que se constituíram como um acontecimento na vida de jovens que 
cresceram e se formaram tendo como agenciamento importante de enunciação a grande mídia ou o que anteriormente o 
que chamávamos de mídia de massa, especificamente, a tevê aberta. Estamos entendendo o acontecimento aqui mencionado 
como algo que instala uma fissura, uma rachadura capaz de promover uma mutação que conduz “a uma nova distribuição 
entre o bom e o mau, o deleitável e o insuportável”55.

Acreditamos que olhar esta produção documental destes jovens nos ajudará entender quais são as linhas de fuga que 
estão sendo utilizadas por estes alunos-/produtores para driblar o engessamento das temáticas na produção de audiovisual que 
tem visibilidade, essencialmente, na televisão aberta.

Uma corrente de pensadores, sobretudo os latino-americanos Jesús Martín-Barbero (1997), Nestor García Canclini 
(1990) e Omar Rincón (2006, 2011), compartilhamcompartilha de uma análise lúcida sobre a produção audiovisual contem-
porânea, enfatizando um cenário desalentador das produções exibidas pela televisão. De acordo com estes autores, há um 
descontentamento com os relatos, gostos, políticas, conteúdos e estéticas proporcionados pela produção audiovisual televisiva.

Esta produção hoje, segundo os autores acima mencionados, serve ao entretenimento, repleta de reality shows e cenas 
constrangedoras. Na avaliação destes teóricos, a televisão nos aborrece. E a consequência desse aborrecimento é a fuga das 
pessoas para os canais a cabo, para a internet, para o Facebook, o YouTube, o Twitter e o celular. Com esta fuga e a demanda por 
consumo de conteúdos e informações, estão criadas as condições para o surgimento de produtos audiovisuais que expressem 
angústias contemporâneas dos jovens, que possam ser apresentadas e compartilhadas como questões, pela internet.

Fugimos da tevê aberta, segundo Canclini (1990), Barbero (1997) e Rincón (2006, 2011), porque os canais abertos nos 

51 Professora das disciplinas de Documentário para TV; Teorias do Telejornalismo e Oficina de Telejornalismo do curso de Comunicação 
Social – Jornalismo da UFSJ/MG.
52 Esta citação, bem como as demais, da cantora e compositora Adriana Calcanhoto são da faixa Minha Música, última faixa do disco Fábrica 
do Poema, Sony Music, 1994.
53 A produção audiovisual que procura romper com a hegemonia temática das máquinas midiáticas já é tema da terceira pesquisa que aprova-
mos em iniciação científica com o apoio do CNPq; Fapemig e UFSJ.
54 Documentários: Beleza além da estampa; e (Trans)Fobias e Série documental Poéticas dos Encontros. Os dois primeiros foram realizados 
sob minha orientação como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e a Série documental foi alvo de pesquisa em iniciação científica, na qual uma 
das produtoras foi bolsista CNPq.
55 ZOURABICHVILI, François. Deleuze e o possível: sobre o involuntarismo na política. In: ALLIEZ, Eric (Org.). Gilles Deleuze: uma 
vida filosófica. Tradução Ana Lúcia de Oliveira. São Paulo. Ed. 34, 2000, p. 348.



oferecem produções de entretenimento débil e uma estrutura de informação frágil, que anda a reboque das declarações ofi-
ciais quando estas são convenientes para embasar opiniões dos veículos. A justificativa para esse tipo de conteúdo audiovisual 
sempre se baseia na premissa de que a tevê aberta está a serviço dos índices de audiência, como se esta não estivesse pronta e 
desejosa para consumir conteúdos ficcionais e informativos de qualidade.

Assim sendo, a televisão aberta, atualmente, encontra-se com problemas de narrar as diferenças culturais de um país. 
Esta tevê aberta que temos não produz conteúdos. Antes, faz negócios. Anunciantes determinam atores da ficção, governos 
e partidos dão o tom dos noticiários. Montadoras de carros e motocicletas nos fazem ver na tela pessoas comendo insetos, 
deitando em camas de ratos, mergulhando em piscinas com baratas.

O conteúdo de produções audiovisuais da tevê aberta tem nos desapossado do mundo. Como seria possível então para 
alunos que estão sendo formados para trabalhar com o audiovisual uma outra vida possível que os retirem da clausura que está 
colocada diante dos conteúdos televisivos? Como seria possível expandir a vida a partir do desejo do estudo, da produção, do 
trabalho e de outros modos de sensibilidade estética? Como não ser capturado por formas padronizadas e gastas de se pro-
duzir audiovisual? São muitas as questões que nos inquietam, mas é fato também que um novo audiovisual, múltiplo, dotado 
de experiências narrativas diferentes, de novas maneiras de contar e de mostrar, está surgindo. E esse nascimento deu-se com 
a chegada da internet 2.0 que mudou o esquema de comunicação que antes era de um para todos e agora passa a ser de todos 
para todos ( JENKINS, 2009).

Como seria possível expandir a vida a partir do desejo do estudo, da produção, do trabalho e de outros modos de 
sensibilidade estética? Como não ser capturado por formas padronizadas e gastas de se produzir audiovisual? São muitas as 
questões que nos inquietam, mas é fato também que um novo audiovisual, múltiplo, dotado de experiências narrativas dife-
rentes, de novas maneiras de contar e de mostrar, está surgindo. E esse nascimento deu-se com a chegada da internet 2.0 que 
mudou o esquema de comunicação que antes era de um para todos e agora passa a ser de todos para todos ( JENKINS, 2009).

Beleza além da estampa

Minha música quer estar./ Além dos gosto./ Não quer ter rosto./ Não quer ser cultura.../(Idem).

O documentário Beleza além da Estampa tem 12 minutos. Questiona o “modelo” de mulher bonita ao apresentar uma 
proposta híbrida de ensaio fotográfico e documentário. Nele, quatro estudantes universitárias se desnudam para as lentes das 
alunas/produtoras. Utilizamos a palavra “desnudar” propositalmente, pois, embora tenham posado para o ensaio de calcinha e 
sutiã, as fotografadas também falam de suas características físicas e demonstram, com muita rigidez, críticas ao próprio corpo, 
ao cabelo, ao tamanho de órgãos, etc. 

Depois da primeira abordagem sobre a aparência do próprio corpo com as alunas/personagens, algumas fotos, poste-
riormente, foram mostradas às outras participantes do documentário. Com este método, as alunas /produtoras quiseram que 
as estudantes personagens do documentário avaliassem o próprio corpo e o corpo das outras meninas que também estavam 
envolvidas no documentário, embora elas não tivessem contato entre si no momento em que esta dinâmica acontecia.

Como resultado, que foi gravado e consta da montagem do documentário, em geral as estudantes eram muito mais 
generosas com os atributos físicos das outras meninas (cujas fotografias tinham em mãos) do que com suas autodescrições.

Este audiovisual trouxe, para além das questões óbvias de padrões de beleza na atual sociedade, aceitação e estima, o 
engessamento que os modelos e padrões de beleza produzem nas mulheres. Ou sejaPortanto, a questão de fundo do docu-
mentário Beleza além da Estampa é que modelos não fazem pensar, só aderir. E, assim, vamos fazendo de nossa vida, uma vida 
aprisionada. Segundo Domingues (2010):



No processo de produção do documentário, as alunas realizadoras do audiovisual narram o estranhamento que tive-
ram entre a fala e a conduta das estudantes apresentadas no filme. “Percebemos que as entrevistadas acreditam que não são 
influenciadas pelo mito da beleza e o recusam como ideal, mas inconscientemente se revelam seguindo o padrão, o modelo de 
beleza imposto” (Santos e Velloso, 2014, p. 06). O documentário mostra que as meninas não “tomaram posse” de sua beleza. 
Precisam ser legitimadas por outras meninas para que consigam se enxergar. 

O que o documentário nos faz notar e pensar é que há, na atualidade, um desinvestimento de contemplação da di-
ferença. Daí os modelos impostos de padrões de beleza, de conduta, de aparências e de sexualidades. E a nossa hipótese nas 
pesquisas em andamento é que a televisão aberta tem sido a grande agenciadora dessa enunciação, que não contempla o que 
difere. Daí a aposta em projetos documentais que tenham como base as inquietações não presentes ou silenciadas na/pela 
mídia de massa.

Quando realizamos estes projetos, habitamos outras telas, ou melhor, as infinitas teletelas que se multiplicam com a 
emissão de todos para todos em plataformas como YouTube e Vimeo e nos transformamos em prosumers56, ou seja, aqueles que 
são, ao mesmo tempo, consumidores e produtores de conteúdo.

Quando produzimos este tipo de audiovisual, um audiovisual que coloca em cena questões e temas que precisam ser 
debatidos, saímos do silenciamento, do torpor, do estado de vitimização e passamos a tomar, disputando espaço nas telas e a 
atenção do público, posses de mundos. E é preciso “tomar posse do mundo, ou melhor, de inventar mundos. O que implica 
em avaliações e escolhas ético-estético-políticas pela potência e não pelo poder. A invenção de mundos é o caminho que nos 
leva a fugir do império do intolerável” (DOMINGUES, 2010, p. 27).

(Trans)Fobias

“Minha música quer ser./ De categoria nenhuma./ Minha música quer./ Só ser música./ Minha música./ Não quer pouco.../ 
(Idem).

A invisibilidade, o anonimato, a vergonha. O documentário (Trans)fobias, como diz o verso da música de Calcanhoto, 
“não quer pouco”. Com 12 minutos de duração e sete entrevistados, mostra a luta das pessoas transgêneros para conseguir viver 
em sociedade. Questões que deveriam ser simples, mas que já não o são, para a população comum, como o direito ao atendi-
mento médico, por exemplo, se complicam ainda mais quando as pessoas são transgêneros.

O filme mostra a recusa da sociedade em adotar o nome social escolhido pela pessoa, a luta para conseguir o emprego, 
a invisibilidade imposta pela família. Enfim, as frequentes situações de transfobias praticadas por uma sociedade que não 
reconhece nas pessoas trans sujeitos de direitos, não só de deveres.

O filme, segundo seu autor, “busca colocar em funcionamento a visibilidade destes grupos minoritários, inferiorizados 
e estigmatizados; lutando por representatividade, legitimidade, empoderamento, inclusão e reconhecimento social.”” (TEI-
XEIRA, 2014, p. 02). O documentário (Trans)fobias apresenta nos relatos situações de exclusão e negação. Mostra, a partir da 
fala dos entrevistados, como seus corpos são transformados pelo discurso social da normatização em uma abjeção (GIVIGI, 
2014, s/p. Mimeo).

“Minha mãe pediu para que eu saísse de casa ou ficasse no quarto quando a visita chegasse (...). Eu tinha conseguido o trabalho, 
mas quando ela mandou eu trazer meu certificado de reservista e eu disse que não tinha porque tinha nascido mulher, perdi o emprego.”

A temática dos gêneros está longe de ser um assunto de tevê aberta. Quando abordados, tais assuntos são citados de 
56 Conceito formulado por Henry Jenkins no livro A Cultura da Convergência, Aleph, 2009.

É neste sentido que a vida se torna enclausurada. A expansão da vida, a potência de diferen-
ciação, que nos permite criar outras formas de existência, é capturada por formas padronizadas de se 
estar na vida. (...) [...]. De um jeito ou de outro o que está em funcionamento são modelos. E o que 
acontece é que modelos não criam, não inventam outras soluções. Os modelos não nos fazem pensar, 
e, sim, aderir. (DOMINGUES, 2010, p.26)).



maneira capturada. Seja pelo binarismo héterohetero-homo; seja pelo viés gays devem ter dinheiro. Exemplos rasos não nos 
faltam:, tais como Félix, o filho rico de um grande empresário de saúde; Teresa, a advogada renomada; e Estela, a galerista 
elegante. Os dois exemplos foram retirados de novelas do horário nobre da Rede Globo de Televisão.

Não trabalhamos com a noção de documentário como retrato do real. Antes, nos embasamos nos estudos de Nichols 
(2005, p. 27), que nos diz que “os documentários dão-nos a capacidade de ver questões oportunas que necessitam de atenção. 
Vemos ‘visões’ de mundo.””. Trabalhamos, portanto, com a noção de documentário-máquina, inspirada por Deleuze57. Afir-
mamos que o documentário mobiliza indiferenças, colocando em funcionamento noções diferenciadas de ser e de estar no 
mundo com outras noções contrastantes.

Afinal, segundo proposta do próprio Deleuze (2008, p. 313), “nada é neutro, nem passivo”. Tendo em conta essa pre-
missa, o autor do documentário (Trans)fobias afirmou que também foi um de seus objetivos demonstrar as situações constran-
gedoras – e porque não dizer adoecedoras – que os sujeitos transgêneros enfrentam cotidianamente.”” (TEIXEIRA, 2014, p. 
01). 

Assim como Calcanhoto, a ‘“música” de Yan não quer pouco, embora queira o mínimo.

Série documental Poéticas dos Encontros

“Minha música não quer./ Me pertencer./ Não quer ser sucesso./ Não quer ser reflexo./ Não quer revelar nada./”(Idem)

 A série de documentários intitulada Poéticas dos Encontros é composta por sete documentários que variam de 3 a 8 
minutos. Foi realizada pelo Coletivo Audiovisual Sem Eira-Nem Beira, criado em maio de 2012, por alunos do curso de Co-
municação Social – Jornalismo de São João del-Rei. Traz em sua premissa a ideia de inteligência coletiva de Pierre Levy, que 
seria uma inteligência que mobiliza diversas competências e tem como base o reconhecimento e o enriquecimento mútuo das 
pessoas (LÉVY, 2007, p. 28-29).

O Coletivo Sem Eira Nem Beira trabalha no investimento, na potencialização de uma cultura local comum. Em uma 
cidade história e profundamente católica, são constantes na mídia local artistas restauradores, integrantes das ordens religio-
sas, autoridades, pessoas ligadas à Igreja e, na maioria das vezes, também ligadas à política. Mas, e as pessoas comuns? Onde 
estão as pessoas comuns? Então, dessa gente, o coletivo quis fazer sua poesia. Ou melhor, seu audiovisual.

Incentivados pela vontade de contrapor as próprias produções à das máquinas midiáticas, trabalharam com a valori-
zação de histórias e gentes que antes estavam silenciadossilenciadas. Com estes objetivos, em 2013, o grupo se inscreveu no 
projeto Paralaxe Lab58 e conseguiu emplacar a série documental Poéticas dos Encontros.

A aposta temática da série é a potência que acontece em cada encontro. Sem agendamento prévio, membros do Cole-
tivo foram às ruas em busca de personagens. Os documentários apresentam a visão dos personagens “anônimos” de São João 
del-Rei. Com estéticas, edições e concepções diversas, a série documental dialoga entre si na medida em que constitui um 
mapa afetivo e humano da cidade.

 Estas vidas anônimas, consideradas sem valor, que, segundo Foucault, estavam destinadas a passar ao lado de todo o 
discurso e a desaparecer sem nunca terem sido ditas (FOUCAULT, 1992), são o foco dos documentários, sem que para isso 
precisem ser adjetivadas, legitimadas ou autorizados por qualquer instância cultural ou de capital simbólico da cidade. 

 Eles estão lá porque são da cidade e narram a cidade no momento em que narram suas histórias. Ou sejaPortanto, é 
mais uma proposta de rompimento com a homogeneidade temática das máquinas mídiaticasmidiáticas que só colocam em 
cena personagens famosos por seus feitos ou celebridades atribuídas por outrem. Este é o caso, por exemplo, do quadro do 
57 DELEUZE, Gilles. O frio e o quente. In: A Ilha Deserta. Tradução Luiz B. L. Orlandi. Iluminuras, São Paulo, 2008, p. 313-318.
58 O Paralaxe Lab é um projeto de audiovisual voltado para o público jovem mineiro, pautado pela produção de conteúdo audiovisual, promo-
ção de ações em rede e formação de jovens talentos. É patrocinado pelo Programa Vivo arte.mov através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de 
Minas Gerais. Aprovado, juntamente com mais nove outros coletivos culturais mineiros, o Coletivo Sem Eira nem Beira propôs o tema: Poéticas dos 
Encontros.



Fantástico, O que vi da vida, levado ao ar em 2012.
 Ao contrário da escolha de O que vi da vida, o “Poéticas dos Encontros” valoriza as histórias de pessoas comuns como, 

por exemplo, “Antônio” que conta que saiu de sua cidade natal, passou por dificuldades para conseguir trabalho, e hoje vive 
como um lavrador no interior de Minas Gerais.

Entre os vídeos produzidos escolhemos 4 (quarto) para citar. São eles: “Romilda”, “Fungão”, “Antônio” e “Tiririca”. Os 
vídeos desses personagens foram escolhidos por serem vidas singulares, que por algum acaso tornaram-se estranhos poemas 
(FOUCAULT, 1992).

 A simplicidade do relato de Antônio, por exemplo, é o que o torna emocionante. O personagem perdeu um braço ao 
longo da vida, e cita isso na entrevista de forma espontânea, dizendo que uma santa o ajudou com esse “problema de morrer”. 
Não há no vídeo a explicação de como ele perdeu o braço, já que ele não quis citar, não quer que tenham pena, o interesse dele 
(e do Coletivo) não é comover. O relato de Romilda toca na questão de interesse público quando fala sobre a dificuldade de 
se encontrar emprego no interior, o que a levou a se tornar moto- taxista. Alémmototaxista, além de contar do acidente de 
trabalho, que é algo comum aos moto-boysmotoboys de todo o Brasil.

 Outra característica marcante dos vídeos do “Poéticas”Poéticas dos Encontros é que seguem a dinâmica do personagem. 
Em “Fungão”, o vídeo tem o ritmo do bar em um dia comum e o andamento da fala de Fungão dá cadência ao vídeo. “Fungão”, 
fala sobre os alunos que vieram em um encontro de estudantes e fizeram um grande cigarro de maconha, sendo que cada um 
colocou um pouquinho, e todo mundo fumou. O contexto em que ele dizdescreve não faz apologia nem critica acrítica ao 
comportamento, só representa o relato de um dia divertido em seu bar.

Romilda: é uma moto-taxistamototaxista sanjoanense. Entre suas histórias, conta que em um acidente de trabalho já 
teve o pescoço cortado por uma linha com cerol, que já morou na Amazônia e teve sua casa incendiada. O vídeo tem aspecto 
social, levantando a dificuldade do trabalhador brasileiro, que, apesar dos pesares, ainda vê a vida com bom humor.

 Fungão: dono de um bar há 25 anos, Fungão é um personagem marcante de São João de del-Rei. Em um depoimento 
sincero, o dono de um estabelecimento do tipo “copo sujo”,” conta sobre sua religiosidade, misturando catolicismo com as 
influências do candomblé. Conta ainda sobre momentos marcantes do bar, mostrando a simplicidade de seu dia- a- dia, em 
situações inusitadas e divertidas.

 Antônio: é um personagem regido pela poética da simplicidade. Morador e admirador de São João del-Rei há muitos 
anos, ele quase se esquece de onde começou sua história, no interior de Mato Grosso. Com a vontade de “andar um trecho”, ele 
resolve trabalhar na rede ferroviária e termina como lavrador em Minas Gerais. Ele traz o resgate do homem do interior, que 
se sustenta de sua própria lavoura e diz que deve sua própria vida a um milagre de uma santa. Em depoimento emocionante, 
ele demonstra não resgatar suas memórias com frequência, a ponto de quase perdê-las.

Tiririca: Donoé o dono da loja de antiguidades “Túnel do Tempo”. Ganhou esse apelido desde criança. Em meio a 
montes de peças antigas, ele pede desculpa pela bagunça, porque tinha perdido o pai no dia anterior à entrevista. Utilizando 
estética diferenciada, o vídeo se concentra no cotidiano do “Túnel do Tempo”, com pequenos contos sobre as peças que estão 
lá.

Diante das produções aqui descritas, me faço a seguinte pergunta: - o que podemos levar destas pequenas experiências 
audiovisuais para nossa prática comunicacional? ParaE para nossa prática epistemologica?epistemológica? O que podemos 
levar para nossos currículos? ParaE para nossas escolas? ParaE para nossos fazeres? Sempre me debato com estas questões. 
Qual o propósito, afinal, de tudo isso? 

 Nesses momentos de desânimo, desalento e de falta de esperança, me refugio no conselho que, se pudesse, Didi-Hu-
berman (2011) teria dado ao cineasta e ativista politicopolítico Pasolini: não foram os vaga-lumes que desapareceram, mas 
sua capacidade de enxergá-los.

 Assim sendo, penso que os praticantes desse audiovisual são vaga-lumes que brilham diante da luz cega de uma mídia 
que os desabita do mundo, que ofusca sua existência, que ofusca a existência das diferenças, tornando tudo invisível.  Então, 
para enxergar os vaga-lumes sigo o conselho de Didi-Huberman: “é preciso vê-los dançar vivos no meio da noite, ainda que 



esta noite seja varrida por alguns ferozes projetores” (Didi-Hubermann, 2011:, p.52).
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Links para acessar documentários por ordem de citação no texto:

Documentário Beleza além da estampa, de Ana Luiza Oliveira e Mariele Velloso.
https://drive.google.com/file/d/0B1DTwdLhFqebRUtxRHI3eEtSVXM/edit?usp=sharing

Documentário (Trans)fobias de Yan Teixeira.
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Introdução 

A narrativa é uma temática fundamental em vários debates das ciências humanas. Crapanzano (1984, p.86) destaca 
que, apesar de ser um tipo de textualidade central para compreensão da experiência, das identidades e da realidade social, as 
narrativas são contraditórias e de difícil encaixe em moldes disciplinares, pois é “mais literária que científica – e ainda sim, 
mais científica que literária” (CRAPANZANO, 1984, p. 86) . Desse modo, o estudo da narrativa parece colocar em xeque o 
pressuposto da impessoalidade e da objetividade, exigida em muitos campos do saber. 

Porém, adotando, uma abordagem “desconstrutivista” (BAUMAN; BRIGGS, 1990) ou um pressuposto chamado de 
“virada narrativa” (CLANDININ; CONNELY, 2011), pesquisadores de várias áreas, como por exemplo da educação, da 
antropologia, da psicologia, da linguística, e da história, vem trabalhando com o que denominam de “narrativas” ou  “histo-
rias“histórias de vida.” (cf. ” (CLANDININ; CONNELY, 2011; MOITA LOPES, 2009; BRIGGS, 2007; JOSSELSON; 
LIEBLICH, 1993).  Mais do que perscrutar por uma verdade imanente e natural dos acontecimentos e da vida das pessoas, 
esses estudos destacam que a experiência torna-se significativa e acessível ao ser narrada pelos sujeitos; e tal narração, por sua 
vez, só pode ser conhecida ao ser interpretada, (re)contextualizada e (res)significada pelos próprios pesquisadores. 

De uma maneira geral, entendemos que os significados da vida não podem ser determinados fora das histórias que 
são contadas sobre ela. Assim, a vida não pode ser vista como algo independente de sua adequação em histórias, tampouco as 
histórias podem ser compreendidas independentemente de sua conexão com a vida e a forma pela qual é vivida.

Vida e história não são fenômenos separados; elas são parte de uma mesma fábrica em que a vida informa e é infor-
mada por histórias (WIDDERSHOVEN, 1993). 

Entretanto, conceber a vida e a narrativa como fenômenos intrinsecamente relacionados, não significa dizer que essas 
possuam uma relação especular, isto é, uma narração não é um espelho fiel do que ocorreu, tampouco o próprio “eu” da nar-
rativa é um reflexo de um “self ” interior e exterior à narratividade. Compartilhamos a visão de alguns autores da antropolo-
gia  (BAUMAN; BRIGGS, 1990) e da linguística (MOITA LOPES, 2009; SILVA, 2014)), na qual a narrativa é entendida 
como uma performance, ou seja, no momento em que as pessoas narram suas histórias estão relacionando “não só eventos 
de uma narrativa (os eventos narrados), mas também estão envolvidos na performance de quem são na experiência de contar 
a narrativa (o evento de narrar)” (MOITA LOPES, 2009, p.134-135).Vale destacar ainda que o termo performance não é 
aqui utilizado para designar uma forma artificial de comunicação habilidosa (BAUMAN, BRIGGS, 1990). Performances são 
sobretudo a atos performativos, isto é,  são narrativas por meio das quais os sujeitos reinventam, reiteram e modificam a si 
mesmos, a suas próprias experiências, bem como ao contexto em que vivem.

As performances narrativas são fundamentalmente intertextuais, ou seja, as histórias que contamos sobre nós mesmos 
são sempre influenciadas por histórias de outras pessoas. Em nossas vidas, estamos citando a nós mesmos e aos outros, criando 
sempre novos padrões de significados. Performances narrativas são como os signos linguísticos, que, de acordo com o filósofo 
Jacques Derrida (1990),  provocam uma “differánce”,, ou melhor, uma disseminação de sentidos. 
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Nas palavras de Derrida (p.25),:

Assim, em cada performance narrativa que produzimos, estamos transferindo e colocando a nossa experiência em ou-
tros contextos e em outras redes de relações. Como destacam Bauman e Briggs (1990, p.189), uma dada performance, apesar 
de única e singular, está sempre ligada a outras que a precedem e a sucedem – “performances passadas, leituras de textos, ne-
gociações, ensaios, fofoca, relatos, críticas, desafios, performances subsequentes, e similares.”(p. 189).”. Assim a vida seria um 
processo infinito de “differánce” (DERRIDA, 1990), em que os sujeitos (re)criam histórias de outras histórias, (res)significam 
narrativas únicas ou rupturas particulares, parciais e contingentes, sempre historicamente situadas. 

 Trabalhar com narrativas é, então, situar-se politicamente, decidir, fazer escolhas entre performances narrativas pos-
síveis. Assim, cabe nos perguntarmos quais narrativas pretendemos tecer? Segundo Briggs (2007)), há um mapa de comu-
nicabilidade em que algumas narrativas são constituídas por discursos  preferíveis e “entextualizados”, enquanto outros são 
marginalizadasmarginalizados ou silenciados; alguns discursos são considerados verdades, outros mentiras, falsidades ou nem 
sequer são ouvidos.

Como destaca Silva (2014), Bauman e Briggs (1990), inspirados por Jacques Derrida, (1990), criam o termo “entextu-
alização” para designar a viagem do signo, sua caraterística disseminadora. De acordo com os próprios autores, “entextulização” 
é a característica que possui todo o discurso de capturar o discurso “extraível, de fazer de um trecho [(stretch]) de produção 
linguística uma unidade – um texto – que pode ser levada [(lifted out]) para fora de seu evento interacional.”” (BAUMAN,; 
BRIGGS, 1990, P.73).  Utilizamos “entextualização” aqui por capturar bem a ideia de que, ao contar histórias, estamos deslo-
cando, (re)contextualizando, selecionando ou silenciando aspectos de tantastantos outros discursos, de tantas outras histórias. 
Todo texto carrega a história de seu uso consigo. 

 Sem pretender estabelecer uma “autoridade etnográfica” (CLIFFORD, 1986) na interpretação das histórias, esse texto 
busca costurar narrativas, ou melhor, trazer à tona histórias de vida que contam histórias diferentes, muitas vezes silenciadas, 
sobre a leitura e a escrita; histórias que desafiam certa concepção “escolarizada e/ou pedagogizada do letramento.””62 (STRE-
ET, 2014). Trata-se de narrativas que são resultados de um diálogo entre uma professora universitária, que vem pesquisando e 
trabalhando com  “letramentos marginais e/ou vernaculares” (STREET, 2014)), e dois de seus alunos, atuantes em interven-
ções culturais periféricas, colaboradores de pesquisa e, também, autores deste artigo.

Portanto, não são textos que foram encontrados ou descobertos em nosso campo de pesquisa, mas emergiram como 
resultado de nossas interações, negociações e demandas, que aconteceram, principalmente, ao longo deste últimodo ano de 
2015. Diríamos que se trata de um exercício de “colocar-se diante do outro”, numa espécie de “tradução cultural” (ASAD, 
1986) em que importa compreender as diversas formas pelas quais os sujeitos, envolvidos nesta produção textual, traduzem 
seus contextos, ou melhor, “entextualizam discursos” (BAUMAN; BRIGGS, 1990) ou histórias que constituem suas experi-
ências e cotidianos.

Para tanto, dividiremos este artigo em algumas cenas. Destacaremos na ‘Cena 1: demandaDemanda por narrativas’, a re-
lação entre os autores deste texto e, ainda, de que maneira foi colocada a demanda para a produção de narrativas; uma demanda 
que é definitiva no formato do próprio texto. Na ‘Cena 2: Sobrevivências’ e na ‘Cena  3: Nascimentos’, Calazans e Janaína tomam 
àa palavra e performativizam a suas histórias de leitura e de escrita ou de letramentos na primeira pessoa do singular. Por fim, na 
‘Cena 4: teorizandoTeorizando nascimentos e sobrevivências’, voltamos para a primeira pessoa do plural e, como resultado de nos-
sa interação e das histórias narradas,  elaboramos uma concepção de leitura e escrita que chamaremos de “letramentos de ruptura”.

62 Vale destacar que a tradução de ‘literacy’literacy por letramento foi cunhada por Mary Kato no livro “No mundo da escrita. Uma perspectiva 
sociolinguística”,, de 1986. Desde então, o tema do letramento já conta com uma tradição nos campos da linguística, linguística aplicada e educação 
(KLEIMAN, 1995; MARCUSCHI, 2000; SIGNORINI, 2001; SOARES, 2004).

Todo signo, linguístico ou não linguístico, falado ou escrito, no sentido corrente dessa opo-
sição, em pequena ou grande escala, pode ser citado, posto entre aspas. Por isso ele pode romper com 
todo o contexto dado, engendrar infinitos novos contextos de modo absolutamente não saturável. 
(DERRIDA, 1990, p.25). 



Cena 1: Demanda por narrativas63

Calazans, jovem, negro, nascido no Complexo do Alemão, MC do Funk, cursa desde de 2013 ServiçosServiço Social 
na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  Janaína, jovem, branca, nascida na Baixada Fluminense, organizadora 
de um dos Saraus que aconteceacontecem na cidade de Nova Iguaçu, cursa Letras na Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (UFRRJ). Mesmo morando e estudando em lugares distintos, os dois se conhecem, pois participam (ou participaram) 
de partidos políticos de esquerda e de grupos militantes pelos direitos humanos, mais especificamente de coletivos que traba-
lham com cultura, violência e juventude. Ambos fizeram parte da Associação de Profissionais e Amigos do Funk (Apafunk), 
um coletivo que, entre outras coisas, procurou criar canais alternativos de comunicação com a sociedade, buscando combater 
estigmas ligados às produções culturais periféricas, principalmente discursos e práticas que criminalizam o Funk Carioca.

Calazans, Janaína e eu tivemos nossas histórias cruzadas na Apafunk. Não só fui uma de suasdas sócias fundadoras de 
tal Associaçãoassociação, mas também escrevi um livro ondeno qual destaquei que, com a Apafunk, o funk passou a ser sig-
nificado como uma forma de mobilização social em torno da reivindicação e da promoção de direitos, não só para os artistas 
do funk, mas também para a juventude de periferias e favelas. Os artistas da Apafunk organizaram, por um longo período, 
eventos culturais pela cidade, tais como Rodas de Funk ou Saraus. Foi, nesse contexto, que nos conhecemos.

Por um certo período, Calazans passou a atuar diretamente na Apafunk, como MC, produzindo o que ele chamou 
de primeiro funk crítico às Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), presente na região onde ele mora. Janaína, por sua vez, 
entendeu que com os Saraus da Apafunk a poesia estava nas ruas. A partir da vivência nesses eventos, que aconteciam men-
salmente no centro da cidade do Rio de Janeiro, Janaína decidiu criar um Sarau em Nova Iguaçu, chamado Sarau “V” de 
Viral. MasEntretanto, o restante dessas histórias, apresentaremos nas próximas cenas...por Por hora voltaremos aà demanda 
de produção das narrativas.   

No primeiro semestre de 2015, convivi quase que semanalmente com cada um deles. Mas, mas, diferentemente de ou-
tros momentos, os nossos encontros, a partir de 2015, passaram a acontecer na Universidade.  Calazans foi um dos idealizado-
res do curso “Sobreviver/Sobrevivências””, que ministrei com a antropóloga Adriana Facina e o linguista Daniel Nascimento 
no curso de Pós-graduação em Antropologia Social no Museu Nacional da UFRJ. Janaína, por sua vez, começou a trabalhar 
comigo quinzenalmente na UFRRJ, na leitura da revisão bibliográfica para a elaboração de sua monografia, que tem como 
tema os letramentos e as identidades do Sarau “V.”. Esses encontros foram muito produtivos:, pois apesar de envolverem dois 
sujeitos únicos, mas queestes, aos poucos, pareciam tecer histórias de letramentos semelhantes em tantos pontos;. Estas his-
tórias que mostram algo que a escola quase sempre negligencia:, que aprender a escrever não é aprender uma técnica neutra, 
mas é aprender a posicionar-se no mundo a partir de uma determinada experiência singular e dos recursos disponíveis.

Ao final do semestre, solicitei que cada um deles produzisse uma narrativa sobre a sua história de letramento para que 
nós pudéssemos fazer um artigo em conjunto para ser publicado. Ambos, ficaram altamente empolgados com a ideia. São 
jovens que tem um gosto especial pela escrita e fazem isso cotidianamente. Parafraseando e juntando trechos das  narrativas 
de Calazans e de Janaína:, “são jovens que já escreviam, antes mesmo de aprender a escrever.”

Cena 2: Sobrevivências

 A minha história se confunde com a de muitos outros moleques, negros, pobres que, nascidos no início da década de 
1990; moleques que nasceram junto com o surgimento do ‘’símbolo favela’’“símbolo favela” e a sua circulação nos jornais e no 
imaginário da população do asfalto. Os morros da Zona Norte e Oeste, o mundo para além do Rebouças, antes desconhecidos 

63 Utilizo a expressão “demanda para uma narrativa” fazendo referência a um dos escritos de Jacques Derrida “, Living on. Border Lines” 
(1979). Para o filósofo, já que as narrativas não têm a propriedade de dizer tudo como aconteceu “à risca”, deveríamos nos perguntar sobre “qual é a 
demanda para a produção de uma determinada narrativa?””. A resposta a essa pergunta, apesar de não estar explicitamente no texto, é constitutiva 
dos sentidos que ali serão ali tecidos. Por exemplo, a partir de qual demanda se produz uma narrativa? Uma demanda policial, escolar, amorosa, etc?.? 
Pensar qual é a demanda é compreender os efeitos de sentido que certa narrativa encena e provoca.



e reclusos, cada vez mais se aproximavam das terras nobres da Zona Sul. Muito, muito especialmente através do nascimento 
do Movimento Funk. Esse, quase um irmão gêmeo, que hoje é meu melhor amigo e minha mais potente arma, também foi 
meu primeiro professor; os bailes, a minha primeira escola, meu jornal, meu livro e minha caixa de depósito de tristezas e de 
saudades. Venho ao mundo, na década em que a favela começa a pular o muro da cidade partida, por isso, não à toa, toda mi-
nha caminhada tem sido nesse sentido: pular os muros, mas nunca esquecer o meu verdadeiro lado, até a completa derrubada 
desses muros.

Meu pai, José Carlos, ou como é conhecido, o ‘’Zé Borracha’’,“Zé Borracha”, saia de Santa Cruz, Zona Oeste do Rio 
de Janeiro, para trabalhar como borracheiro na Penha, bairro da Zona norteNorte. Como a viagem era longa, vez ou outra, 
ficava na casa de amigos, no conjunto de favelas do Complexo do Alemão. Lugar onde fez grandes amizades, passando a ser 
conhecido por todos da área. Mudou-se para lá com minha mãe e minha irmã mais velha. Minha mãe passou a ser zeladora 
de uma igreja presbiteriana. 

 No fundo dessa igreja nasci e tive meus primeiros contatos com o mundo. Devo à Igreja a barriga cheia, por nunca ter 
passado fome, à casa pequena, de um cômodo, que foi cedida à minha família. Mas o meu principal ganho foi o contato com 
a música gospel. Causava-me bastante emoção ver a música negra ecoando nas vozes graves das simpáticas senhoras e de um 
senhorzinho franzino, negro e pobre, tocando um contrabaixo.

 Ainda que a Igreja, a música Gospel e o Samba tivessem importante peso na minha trajetória, foi a vida no Complexo 
do Alemão em que eu, o “borrachinha”, filho do “Zé Borracha”, iniciei os grandes estudos da minha vida. Ruas, becos, amigos, 
brigas, aniversários, calote de ônibus, bailes, muitomuitos bailes. Vivendo entre o perigo dramático da violência no dia- a- dia 
das operações policiais e a correria cotidiana para inventar a sobrevivência, comecei a ler o mundo que estava ao meu redor. 
Se por um lado, a pobreza, a ausência de serviços públicos, e a falta de saneamento básico colocavam-se como prisões que não 
nos permitiam sair “desse lugar”;”, por outro lado, foi a partir dessa escassez que aprendi e comecei a me alfabetizar. 

 Tiê e Playboy, dois pretinhos, uma das primeiras duplas de MCs do já movimento bombástico da cidade, o Funk, 
foram as minhas inspirações primárias. No contexto de brigas nos bailes e de formação dos bondes no Alemão (o da Fazen-
dinha e o da Grota) ,), a dupla lançou uma música que virou febre na comunidade, o ‘’Rap“Rap da Mudança’’.Mudança”. Eles 
cantavam assim: “Se entre duas pedras nasce uma flor/Entre os funkeiros pode nascer o amor/Papapapapare pare pra pensar/
Papapapapare pare Dj pode soltar’’soltar”.

 Muito impactado por essa música, que falava de amor, pedra, favela, e briga:, coisas tão antagônicas entre si, mas que 
faziam todo o sentindo emsentido para quem vivia por aqui. Fui percebendo que nas favelas as dicotomias não faziam muito 
sentido. O traficante “mal”, “diabólico”, era o  colega que curtia as festas comigo. A pobreza, fome e a violência não impediam 
que existissem relações amorosas, embora nos filmes e nas novelas, o cenário de amor sempre fosse a “praia” ou um lugar 
“bonito”, “rico” e “harmônico”. Nesse sentido, meus amigos e eu, mesmo sem sabermos escrever, escrevíamos sobre tudo que 
vivenciávamos e sentíamos no Complexo. Eram brincadeiras de escrever ‘’rap’s’’,“raps” sobre esse mundo, onde os antagônicos 
encaixam-se e formam um quadro por meio do qual desenhamos a vida. Aqui, viver e morrer, chorar e rir, dor e alegria eram 
sinônimos. De, de modo que escrevíamos, colocávamos as letras que não combinavam e eram sem sentido, de acordo com a 
escrita escolarizada, mas eram os nossos sentimentos que davam sentido à caneta e ao papel. E, assim, após ser alfabetizado 
pelos becos, eu traduzi o meu primeiro rap: “Obá, obá , obá....ôôô...amigos de verdade, / é o nosso bonde, demoro./Aqui do 
beco da 10, /da Nova BrasiliaBrasília, /vejo a Danila/os meus olhos até brilha./ Se fosse um cara rico,/ um homem de valor,/ 
compraria até o sol/ e dava prá você, meu amor’’.

Porém, a favela é onde os meninos tornam-se homem mais cedo. E isso valeu para mim, quando, aos 12 anos de idade, 
após uma das operações mais violentas no Complexo do Alemão, perdi dois dos meus melhores amigos, além de um primo, 
sobrinho do meu pai, que morreu na nossa frente. Naquele momento, tive que optar por “ser alguém”, deixar de ter apelido e 
ter um nome. Deixar de andar nos becos e andar nas ruas; deixar de falar gíria e falar de acordo com a gramática. Ou seja, tive 
de deixar de escrever e ler a favela pelo funk e entrar para a escola.

 O chamado para isso veio pelo meus pais, já envelhecidos, doentes e preocupados comigo – a última esperança viva da 



família. Eles tinham medo de que eu me perdesse no morro e virasse estatística. Assim, minha mãe limparia o chão da igreja, 
mesmo que sua coluna estivesse já bastante comprometida, para pagar um cursinho preparatório. Seu sonho era que estudasse 
numa escola que me desse, no mínimo, a chance de pegar um ônibus para fora dos braços do Complexo do Alemão.

Já bastante emocionado pelas perdas dos amigos e opelo apelo da família, abracei o projeto com determinação. Mesmo 
sabendo que as chances eram muito poucas: de um filho da periferia carioca, filho de uma zeladora e de um pai borracheiro 
semianalfabetos, disputar vaga nas escolas mais tradicionais da cidade.

 Porém, embalado nos CD’sCDs dos Racionais, fugindo do drama para “não ser mais um preto fudido’’,fudido”, fui 
aprovado para cursar o ensino médio no Colégio Pedro II, onde conheci o grêmio e o movimento estudantisestudantil. No 
ano seguinte, no entanto, fui aprovado para a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) da Fundação Oswaldo 
Cruz. Foi lá que minha vida deu um giro. Como um dos poucos negros e pobres da escola, tive que forçar a minha ‘“intrusão 
social’’,social”, disputando com os demais alunos que estavam bem à frente de mim na escolarização. Compensei a dificuldade 
de leitura e escrita com muito esforço. Naquele lugar, vivi dez anos em três! 

 Por ser uma escola que pretende construir uma educação crítica, havia um grande incentivo à participação política dos 
alunos em movimentos sociais e na vida política da própria instituição. Lá eu conheci e participei de diversos movimentos 
sociais. Tive contato com a literatura marxista, participei de grupos de estudos. Ao circular pela cidade, encontrei pessoas e 
um mundo novo bem diferente e distinto do que tinha conhecido até então. Foram anos intensos de muitomuitos estudos, 
articulações e conhecimentos. Fui liderança do grêmio da escola, passei a ser um aluno respeitado pelo meu engajamento 
político.

Foi no ano de 2010, época da Campanha de reeleição do Deputado Marcelo Freixo do Partido Socialista e Liberdade 
(PSOL), que conheci outros movimentos populares definitivos na minha história. Grupos que organizavam suas reivindica-
ções em torno de críticas às Unidades de Polícias Pacificadoras (UPPs) instaladas em algumas favelas da cidade do Rio de 
Janeiro. Nesse contexto, conheci pessoas que estudavam a criminalização da pobreza, a cultura popular e grupos politico-cul-
turais que agitavam a cidade. Sem perceber a, estava voltando para a favela, agora de forma mais ampla, coletiva e crítica. Mal 
sabia que esses grupos e pessoas que ali encontrei – do qual destaco a Apafunk e a professora, Adriana Facina, o Fórum de 
Juventudes do Rio de Janeiro e o reencontro com meu parceiro de vida, Alan Brum, do Instituto Raízes em Movimento – 
seriam tão importantes. 

 Aos poucos, portanto, estava “voltando para o complexo’’.complexo”. A própria formação acadêmica me levou a isso:, 
o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o funk no Alemão – assim, a retomada do meu território foi imprescindível e 
inevitável.  Naquele momento, o Complexo iniciou um dos processos mais violentos da sua história: a instalação da UPP. Em 
27 de Novembro de 2010, as tropas militares invadiram e ocuparam o território. Foi o início de um novo contexto em que o 
dramático aumento das violações dos direitos foi acompanhado por múltiplas formas de resistência e sobrevivência criadas 
pelos atores sociais locais.

 Eu já não era o mesmo, nem o Complexo também era. Da minha geração, quase metade foi morta ou presa. Lugares, 
amigos, bailes, minha primeira e decisiva escola estavaestavam sob escombros. Eu mesmo, enquanto estudante, militante, já 
não tinha mais a “pegada dos becos”, talvez por ter me tornado um “pretinho tipo A”, como diz Mano Brown. Isso me trouxe 
uma série de confusões: de. De tanto criticar e me esforçar para compreender criticamente a sociedade, precisava eu mesmo 
passar por uma autocrítica: até que pontosponto valeu a pena minha ‘’intrusão social’’?“intrusão social”? Qual era a validade 
daquilo para o meu lugar? A autocrítica permanece comigo até os dias atuais, porém decidi voltar para o Complexo, de volta 
para o banco de aluno. Foi quando assumi minha profissão de MC, tendo gravado a música ‘’Polícia“Polícia Passa e fica a 
dor’’,dor”, a primeira música de crítica do funk à UPP. Voltei para o  Instituto Raízes em Movimento e passei a participar da 
vida política do território, num momento especial e delicado. Articulei coletivos, fracassei em muitos. Os bailes já não existiam 
e agora também não existem mais, porém ficou a luta por eles. Percebi que, ao pular o muro da cidade partida, me tornei um 
pouco como aqueles que moravam do outro lado do mundo e, de certa forma, demorei muito a voltar. E essa volta só assume 
sentido para mim se for para a derrubada completa desse muro.



Ao ler a favela e me alfabetizar pela  metodologia da cultura viva e criativa da sobrevivência, que reinventa a vida a 
partir daquilo que nega a própria vida, percebi que a ‘’Escola“Escola do asfalto’’asfalto” não é mais importante ou sofisticada 
e detentora do verdadeiro conhecimento. Durante um tempo confundi esses papéis e foi ondeno que mais perdi tempo. Para 
exemplificar isso termino com uma história, que é muito cara e significativa, por explicitar bem tudo isso. Nas minhas voltas 
da Fiocruz, eu sempre entrava no Alemão de jaleco e com livros na mão. Certa vez, um grande amigo, que naquela altura havia 
se tornado traficante, me pediu emprestado um “daqueles livros de política que eu sempre lia”. Nunca levei esse pedido a sério, 
uma vez que ele era semianalfabeto, tendo apenas estudado comigo nas ruas. Nunca entenderia o que aquele texto argumen-
tava, nem o que significavasignificavam as expressões neoliberalismo, capitalismo, etc,.. Tempo depois, na invasão do exército, 
ele morre. Fiquei triste por não tê-lo presenteado com o livro, mas dediquei a ele a minha monografia sobre funk e favela. Era 
um texto meu, sobre tudo aquilo que vivemos e, até certo ponto, sobrevivemos. Das nossas escritas, da nossa escola nos becos, 
dos nossos momentos e das dificuldades que enfrentamos. Esse é o preço de você abandonar os seus estudos e ir para escola. 
Preço que pago até hoje: o de refletir, por fora, tudo aquilo que você aprendeu e viveu, por dentro.

Cena 3: Nascimentos

A primeira vez que nasci foi nos anos de 1990. Cresci ouvindo funk melody, tomando Guaraná Simba e jogando um 
Super Nintendo velho que tinha passado de mão em mão. A vida no subúrbio do Rio, especificamente na cidade de Nova 
Iguaçu, lugar que cresci e vivo até hoje, foi boa, apesar dos grandes índices de violência que assombram essa região. A rua 
foi minha primeira escola, a minha primeira rotina. DiferenteDiferentemente de hoje, ela vivia cheia, de crianças correndo 
prapara todo lado e com os adultos no portão. A rua ajudou a costurar minha infância e a esquecer das brigas causadas pelo 
alcoolismo do meu pai e dos meus tios que davam trabalho. Eu brincava de tudo um pouco, pique-bandeira, queimada, pique-
-esconde e corria com medo dos bate-bolas no período de carnaval. Sempre me escondia atrás dos cabelos brancos e crespos 
da minha vó, que cheirava a leite de rosa e ficava sentada no portão tomando cerveja nas noites de verão. Mesmo de família 
humilde e a casa cheia, eu sempre gostei de estudar e tinha meus momentos introspectivos. E o que me iniciou na literatura 
foi a sensação da garotada daquela época: Harry Potter. Devorava a história daquele jovem bruxo europeu que era desprezado 
pelos tios, mas tinha um refúgio justamente na escola. Estudei até o último ano do ensino fundamental nessas escolas parti-
culares pequenas de bairro, em que todos conhecem a todos e a mensalidade sempre pode ser paga atrasada. Aprendi a ler e 
a escrever com 6 anos, lembro pouco desse período, mas guardei o nome e a fisionomia da minha primeira professora, Leila, 
que tinha covinha na bochecha e era muito paciente. Quando li minha primeira frase, nasci pela segunda vez.

DosNos meus muitos nascimentos, em quase todos, a figura do docente estava lá auxiliando no parto. Fabiana, minha 
primeira professora de redação, me viu crescer e acabou sendo minha professora, porque ela dava aula nesta escolinha de bair-
ro que mencionei acima. Contei que conseguia digitar rápido no meu computador usado 386, presente da minha irmã mais 
velha que vivia no Nordeste e tinha uma situação financeira melhor que a nossa, mas que não tinha internet. Ela me pediu 
prapara digitar um trabalho da graduação dela sobre Fernando Pessoa. E aí aconteceu a mágica. Fiquei fascinada com aquele 
português que tinha muitos heterônimos, que se multiplicava em vários, assim como a Horcrux (o bruxo insere em objetos 
partes de sua alma) nas histórias do Harry Potter. Fernando Pessoa faz isso com as palavras, transfere pedaços de sua alma 
empara cada poema, e eu, em estado de encantamento, fui presenteada por ela com o livro “A mensagem de Pessoa”.. Depois 
desse livro,  nasci pela terceira.

Dos fingimentos de ser poeta, acho que aprendi a (res)significar as dores da infância muito bem. Filha de costureira e 
neta de dona de casa, nunca tive incentivo direto dentro de casa para ler e escrever, mas minha família vivenciava o universo 
musical, alguns cantavam e outros compunham. Um dos meus tios chegou a participar do quadro de calouros do Chacrinha. 
Minha mãe cantou por um período curto de tempo em barzinhos. Mas, mas ninguém seguiu carreira musical, minha. Minha 
mãe continuou costurando e costura até hoje; um tio sobrevive como pintor em obras; um outro é pedreiro; o mais velho 
trabalha com dedetização e abriu uma pizzaria; e eu virei estudante de Letras. 



Mas como cheguei até aqui? Minha mãe cursou até a sétima série e meu pai até a quarta, ambos,. Ambos não possuem 
prática de leitura:, nem de jornal e nem de livros. Eles só trabalhavam e sofriam,; o gênero literário daqui de casa era o dra-
mático. A vida de minha mãe sempre foi rodeada de problemas e a válvula de escape era ouvir música e reunir a família nos 
churrascos dos finais de semana em casa. Não tive uma cultura de leitura dentro de casa, muito menos dentro da escola. Mas, 
mas o incentivo partiu dos professores. Eles foram figuras importantes e, então, tentei meu primeiro concurso:, um edital do 
Centro de Educação Federal Tecnológica (CEFET). Cursar o ensino médio em uma escola renomada e federal colocou tudo 
de cabeça para baixo. De certa forma, eu estava sendo privilegiada, ninguém da minha família cursou um ensino destes. Na 
escola, a escrita ia assumindo importância para mim, à medida que ia me politizando. Com quinze anos descobri o que era 
passeata, depois fui coordenadora de cultura do grêmio estudantil e promovi um evento com debates sobre Direitos Humanos 
e capoeira. Eu não sabia, mas já estava escondido em mim um lado de produtora cultural que anos depois iria se revelar. 

Em 2009, conheci a Apafunk e em 2010 me filiei ao PSOL. Como gremista estudantil me envolvi com movimento-
movimentos Estudantis e partidários. A Apafunk, conheci por meio de Guilherme Pimentel, que na época era estudante de 
direito da  Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e membro do movimento “Direito para Quem”. Lembro quando 
Guilherme falou sobre maioridade penal numa atividade do grêmio estudantil do CEFET de Nova Iguaçu. Neste momento, 
conheci vários grupos e partidos de esquerda. Foi quando nasci pela quarta vez.

Em 2011, me afastei dos movimentos sociais e, por problemas pessoais, parti para o Nordeste, onde vivevivia minha 
irmã mais velha (logo depois do falecimento da minha avó – quando morri pela primeira vez). Vivi um ano em Aracaju, cida-
de pequena, a menor capital do Brasil e bem diferente cultural e socialmente da Baixada Fluminense. Foi neste período que 
a palavra “território” entrou no meu vocabulário. Eu precisei sair da minha cidade para me reconhecer como iguaçuana. Foi 
em Aracaju, que percebi que, quando estava no Rio, morava na Baixada, mas vivia focada na capital, não olhava para o meu 
próprio lugar, habitava Nova Iguaçu de fora para dentro. 

Fui bolsista do Programa Universidade para Todos (Prouni) em uma faculdade particular, por lá e cursei um ano de 
Letras, mais como distração e terapia do que como paixão. Participei de um concurso de poesia (até aqui já estava escrevendo 
com frequência) e com o prêmio de primeiro lugar viajei para Salvador. Objetivo? Conhecer um sarau de poesia, recomendado 
por Mano Teko, que na época era presidente da Apafunk. Quando ouvi o poeta Nelson Maca vivendo, sentindo e incorpo-
rando a poesia, nasci pela quinta vez. Entendi que a escrita de “carne e osso” estava na rua.

Teko me contou da proposta de inserir intervenções poéticas nas rodas que a Apafunk estava promovendo por alguns 
espaços públicos da cidade do RJ. Daquela conversa, decidi voltar para Nova Iguaçu, lugar que sempre vivi mas que jamais 
conheci. Nasci pela sexta vez e, desta vez, eu não era mais carioca e sim “baixadense”.

O retorno foi difícil. Estávamos endividadas e ainda pagando empréstimo feito para bancar o caminhão de mudanças. 
Fui trabalhar como recepcionista num preparatório para concursos e, ao descobrir que era um curral eleitoral, pedi demissão. 
O jogo virou quando, finalmente, ingressei na UFRRJ – campus de Nova Iguaçu. Não prestei vestibular para nenhuma outra 
Universidade. Queria estudar no meu território! Entrar numa universidade pública, me fez nascer pela sétima vez. 

Começou a pesar no bolso e no psicológico eu ter que me deslocar de Nova Iguaçu até a Cinelândia tarde da noite e 
durante a semana para o Sarau Apafunk – principal espaço de lazer e referência prapara mim. Decidi, então, que faria algo 
parecido em algum espaço público da cidade de Nova Iguaçu. Surgiu, assim, o Sarau “V” de Viral.  Primeiro sarau de rua, de 
ocupação e intervenção do espaço público na cidade de Nova Iguaçu. Com o surgimento do Sarau, me projetei, conheci outros 
espaços culturais já existentes na cidade e adjacências e nasci pela oitava vez. Passei a viver a minha cidade de dentro para fora.

Como disse Galeano, nós não somos feitos de átomos, como acreditam os cientistas, somos feitos de histórias. E como 
se conhecer e se reconhecer sem saber a nossa própria história? Se historicamente ela sempre foi contada pelo vencedor, pelo 
branco e europeu? Entendi a importância dos espaços nas periferias. O Sarau “V” é um evento periférico ondeem que pode-
mos contar outras histórias. No Sarau “V,” me transformo em MC e o microfone, numa arma de palavras. No Sarau “V, ” o 
microfone é aberto e na rua:, local onde as pessoas temtêm a oportunidade de expandir-se através do contar-se para o outro. 

 Desde 2013, o Sarau “V” acontece, mensalmente, na Via Light, no Centro de Nova Iguaçu. O Sarau dialoga com di-



versas linguagens artísticas, tais como o teatro, o circo, a poesia, o funk, o hip-hop, a pichação e o grafite. É uma ação coletiva 
protagonizada por jovens da Baixada Fluminense; uma intervenção que busca escrever e constituir novos imaginários sobre 
e para a Baixada Fluminense. O “V”, como é conhecido, vem oxigenando a cena cultural da cidade de Nova Iguaçu, influen-
ciando outros movimentos que surgiram com o mesmo recorte e ocupando o espaço público em outras cidades da Baixada, 
como o Sarau Rua, em Nilópolis, e o Caldo de Cultura, em Mesquita.  No “V” a Baixada não é unicamente o lugar de mazelas 
e de violência, o lugar do “corpo estendido no chão”; no “V” reescrevemos o nosso território por um olhar de dentro, um olhar 
que desvela toda a  nossa criatividade e a nossa potencia,potência como poetas, como escritores, como fazedores de cultura e 
contadores de nossas próprias histórias.

Cena 4: Teorizando sobrevivências e nascimentos
  
 As narrativas de Calazans e Janaína interligam espaços e tempos, encenando “cronótoposcronotopos”, ou seja, “uma 

condensação e concretização espaciais dos índices do tempo – tempo da vida humana, tempo histórico – em regiões definidas 
do espaço.”” (BAKHTIN, 1988, p.355). O tempo dos nascimentos e das sobrevivências concretizam-se e condensam marcos 
espaciais que vão ganhando sentido no trânsito de Calazans e Janaína por vários territórios da cidade: estar ‘dentro e fora’ do 
Complexo; estar ‘dentro e fora’ de Nova Iguaçu; estar ‘dentro e fora’  da escola. É, portanto, nesse trânsito, que eles fragmen-
tam-se, reinventam-se, sobrevivem  erenasceme renascem em diversos contextos que encenam as “múltiplas redes educativas” 
(ALVES, 2010) nas quais eles estão inseridos. 

 Em suas histórias, a escrita é constituída de diversas maneiras – da escrita e da leitura do funk, nos becos da favela, à 
escrita e leitura da gramática, nos bancos escolares; da escrita da primeira professora, na escolinha de bairro,  à reescrita do 
próprio território e da própria identidade, nas ruas da cidade. Calazans e Janaína parecem tecer narrativas em que as múltiplas 
redes educativas são acompanhadas por múltiplos letramentos:, tanto aqueles que alguns pesquisadores dos “Novos Estudos 
de Letramentosdo Letramento” (STREET, 2014; MAHIRI, 2008; BARTON, UTA, 2010) chamam de “letramentos margi-
nais e/ou vernaculares”, quanto aqueleaqueles concebidos como “letramentos escolares e/ou hegemônicos.” Para a perspectiva 
dos “Novos Estudos dos Letramentosdo Letramento”, enquanto os letramentos hegemônicos são escolarizados, reconhecidos 
como a única forma legítima de escrita;, um índice de inteligência e prestígio;, “os letramentos vernaculares” estão relaciona-
dos com escritas incipientes e ordinárias e, além disso, são formas de letramentos, frequentemente, ignoradas e tidas como 
irrelevantes pelas instituições dominantes, principalmente pela a escola (STREET, 2014). 

Porém, entendemos que tentar situar a forma pela qual Calazans e Janaína narram a escrita e a leitura em uma dessas 
duas tipologias não dá conta de toda a  complexidade de significados que essa prática assume em suas trajetórias. Como já 
destacamos, é no trânsito  por espaços  físicos e/ou simbólicos, que eles se apropriam-se de letramentos hegemônicos e ver-
naculares. No entanto, esse transitar não é destituído de conflitos, mas é permeado por “muros”, como enfatiza Calazans, ou 
seja, é um movimento tecido por embates e relações de poder (o que contará como escrita e o que contará como saber serão 
sempre disputados localmente).  

Nos “mapas comunicáveis” (BRIGGS, 2004) das narrativas escolares, poderíamos dizer, com Brian Street (2014, p. 
130), que há um discurso que performativiza uma pedagogização do letramento, ou seja, tradicionalmente nas escolas, funda-
-se a falsa dicotomia oral/escrito e os processos sociais de leitura e escrita são indexicalizados por uma voz pedagógica como 
se fossem competências independentes, neutras e não carregadas de significação para as relações de poder e ideologia. Ainda 
de acordo com Street (2014), nesse processo, a língua é tratada como um código formal, fixo, descorporificado e exterior aos 
sujeitos que falam e escrevem. Porém, para Calazans e para Janaína, essa pedagogização é colocada em xeque em toda a sua 
trajetória, até mesmo no espaço-tempo escolar de suas vidas. Para eles, a escrita e a leitura parecem caminhar juntamente com 
o seu engajamento político – não é por um acaso que a própria escolarização desses dois jovens é permeada por suas partici-
pações em grêmios estudantis e movimentos sociais. 

 Os dois jovens entextualizam discursos oriundos de letramentos vernaculares, tão fundamentais em suas vidas, quanto 



a escola e os seus letramentos hegemônicos. Aqui vale destacar que Kleiman (1995), uma das principais pesquisadoras dos 
estudos dos letramentosdo letramento no Brasil, afirma que escola é a mais importante agenciaagência de letramento da so-
ciedade moderna, ou seja, seria principalmente na escola que os sujeitos se engajariam em atividades de leitura e escrita em 
prol de um objetivo comum. No entanto, acreditamos que deveríamos nos perguntar,: ela é a principal agenciaagência de que 
tipo de letramento? Ao assumirmos que a escrita não é apenas aquela que é tecida no interior da escola, mas que essa assume 
diversos significados e usos locais de acordo com as demandas, os recursos e as histórias pessoais, julgamos que tal afirmação é 
um tanto apressada, para não dizer etnocêntrica. Na história de vida de Janaína e de Calazans,  o funk, o samba, o hip-hop, o 
grafite, a pichação, e a rua são  “agentes de letramento” tão poderosos, quanto a professora de redação das escolinhas de bairro 
e os docentes de outras instituições escolares que cruzam os seus caminhos. Nesse transitar entre letramentos, a língua deixa 
de ser um código formal e exterior a eles; a língua  passa ser uma forma de ação no mundo, uma prática fundamentalmente 
dialógica de engajamento com o outro. Parafraseando MC Janaína,  nas ruas, a palavra vira arma, pois se expande e se demo-
cratiza. 

Inspirados pela crítica do filósofo Jacques Derrida (1991; 1999)  a uma noção etnocêntrica de escritura, cunhamos, 
aqui, a expressão “Letramentos de Ruptura” para tentar traduzir ou abarcar, ainda que parcialmente, toda complexidade e 
resistências que Janaína e Calazans  encenam em suas performances - tanto na “história narrada”, como também no pró-
prio “evento de  narrar” (MOITA LOPES, 2009). Primeiramente, cabe reconhecer que todo texto, assim como todo signo 
é, como, conforme já destacamos no início destadeste artigo, é uma citação, uma apropriação de textos ou signos anteriores. 
Desse modo, cada texto, e cada narrativa, ao serem enunciados, já trazem consigo uma ruptura:, “um texto engendra novos 
contextos de modo absolutamente não saturável” (Derrida,  1991, p. 25). Porém, para além disso, ao ouvirmos histórias, como 
a de Calazans e a de Janaína, compreendemos que há rupturas que entextualizam discursos de tal forma que criam narrativas 
contra-hegemônicas. 

 Escritas, para Calazans e para Janaína, são como os títulos de suas narrativas: ‘Nascimentos’“Nascimentos” ou ‘So-
brevivências’.“Sobrevivências”. Obviamente, os dois não estão se referindo a um sentido biológico de tais termos, mas ao seu 
sentido político. Trata-se de um nascimento ou de uma sobrevivência que ‘“vem depois’,depois”, ou melhor, do surgimento 
de uma vida de uma segunda natureza que não inaugura o puro e genuíno, mas que reescreve a vida a partir de uma inserção 
política no mundo, onde eles recontam sua própria história, suas próprias identidades e territórios.

É nessa repetição e nessa reinscrição que residem o que estamos de ruptura. Já que todo texto carrega a história de seu 
uso consigo, o signo ‘favela’,“favela”, ao ser enunciado por Calazans, carrega as marcas de um discurso que situa esse território 
unicamente como “o outro lado da cidade da cidade partida” – local da pobreza, da miséria e do crime. Porém, ele inverte essa 
perspectiva, entextualizado outros discursos, aqueles que entendem a favela não como o espaço da alteridade assustadora e 
irredutível, mas como o território de origem e de  habitação; o território do cotidiano e, como tal, o local onde se cria, se so-
brevive e se aprende: “onde se escreve, mesmo sem saber escrever.” Uma”. É uma escrita que, por uma perspectiva hegemônica 
e dicotomicadicotômica não faz um muito sentido, mas que “na favela faz todo sentido para quem vive por ali.” 

 De maneira semelhante, Janaína se apropria da escrita em diversos momentos de sua vida, mas ela vai ganhando um 
significado fundamental, “aà medida que ela vai se politizando.””. Assim, ela começa a (res)significar a si mesma e ao seu 
próprio território por uma perspectiva diferente, em suas próprias palavras: “de dentro para fora”. Nesse transitotrânsito de 
pontos de vistas, a Baixada também é (res)significada:, ela deixa de ser o lugar da “violência” e das “mazelas” e passa a ser “en-
textualizada” como o território “da criatividade”, da “potenciapotência juvenil” e da “poesia de carne e osso” que escrevem as 
ruas.



Palavras Finais

Esperamos que essas histórias sejam lidas como metáforas para outras histórias: , de “outros moleques, negros e pobres 
que (...) nasceram juntosjunto com o surgimento do símbolo favela” ou de outros jovens que participam de intervenções cul-
turais em territórios periféricos. Metáforas que causam estranhamento na forma pela qual essa juventude, frequentemente,  é 
representada na mídia corporativa, na política e até mesmo na escola, como sujeitos destituídos de habilidades e competências, 
marcados pelo “iletramento”, que necessitam ser colonizados, civilizados e educados. Buscamos costurar narrativas, na qual-
nas quais emergem traduções que constituem sentidos opostos a essas representações estigmatizantes. Aqui, as performances 
narrativas encenam o que essa juventude efetivamente faz em termos de cultura, de educação e de letramentosletramento. 
Mais do que observar a ‘“como o letramento hegemónico transformam os sujeitos’,hegemônico transforma os sujeitos”, nos-
so objetivo foi destacar ‘“como os sujeitos transformam os letramentos hegemonicos’.o letramento hegemônico”. Em outras 
palavras, procuramos trazer aà tona a forma pela qual esses sujeitos utilizam e (res)significam letramentos escolarizados e/ou 
hegemonicoshegemônicos, transformando-se em autores de suas próprias histórias.  

 Entendemos que expandir a nossa concepção de escritura e de letramento, poderá nos auxiliar a construir pedagogias 
mais sensíveis às formas pelas quais as estudantes e os estudantes mobilizam recursos simbólicos e materiais específicos no 
interior de suas comunidades, indo, muitas vezes, além dos saberes e da demandasdemanda de letramentos tradicionalmente 
exigidasexigidos pelas escolas.  Além disso, tal desconstrução é uma possibilidade de fornecer visibilidade para que os sujeitos 
possam encontrar na escola formas de diálogo – ‘“pontes e não muros’muros” – entre os diversos significados e usos da leitura 
e da escrita, bem como modos de empoderamento de suas próprias identidades e de práticas de letramento.
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ESCRITA PIXADORA: ESCREVENDO EM RUPTURA COM A ESCRITA

Gustavo Coelho64 

Imagem 1 – piXações em muro de pedra em Laranjeiras - Rio de Janeiro / RJ

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Se pensarmos no movimento primordial da linguagem, o da nomeação (esse mecanismo dinâmico que funda nossa 
relação inteligível com o mundo –,), pautado entre a operação significante designativa e a potência de imanência da coisa 
significada nunca plenamente capturável, embora sequer acessível senão por essa captura que nem tudo capta, é notório como 
esse ajuste sempre guardado de uma impossibilidade, recebe destacado interesse da filosofia e obviamente da linguística. 
Blanchot, em capítulo de seu “A Conversa Infinita”, dedicado a Heráclito, filósofo pré-socrático conhecido como “obscurso”, 
atribui essa obscuridade ao fato do filósofo reconhecer nesse limiar entre o movimento de expressão pela palavra e a reserva 
de indefinição inerente a todo nomeado, um estado de “diferença” que garante, pela dimensão indizível que essa materialidade 
do mundo resguarda, um devir vacilante, princípio de movimento que, por fim, é paradoxalmente causa de tudo o que se diz.

64 Doutor em Educação (UERJ). Professor Adjunto da Faculdade de Educação da UERJ. Docente do Programa de Pós-Graduação em 
Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas (FEBF/UERJ). Diretor do documentário Luz, Câmera, PICHAÇÃO (Prêmio Manuel 
Diegues Jr. 2011 - Menção Honrosa).

No fundo, para Heráclito, o que é linguagem, o que fala essencialmente nas coisas e nas pala-
vras e na passagem, contrariada ou harmoniosa, de umas às outras, enfim, em tudo que se mostra e em 
tudo que se esconde, é a própria Diferença, misteriosa porque sempre diferente daquilo que a exprime, 
e tal que não há nada que não a diga e não remeta a ela ao dizer, mas tal ainda que, mantendo-se in-
dizível, tudo fale por sua causa. (BLANCHOT, 2007, p. 19)



Essa “separação”, então, que para Blanchot “não detém nem separa, mas, ao contrário, reúne” (2007, p. 19) que), tam-
bém é para ele é o lugar do logos, “fazendo sinal em direção àquilo que de outro modo não aparece” (2007, p. 19). É nesse 
sentido, então, que vamos iniciar uma espécie de ensaio de inclinação linguística e filosófica sobre a piXação como escrita do 
indizível, digamos assim, como análoga ao que até agora “nomeamos”, ou “capturamos” como enigma que não se deixa captar. 
Para tanto, seguimos em Blanchot e sua concepção de logos, que nesse seu texto, trata-se de um substantivo que dá nome à 
origem enigmática do que for expresso, sobre o que, é sem dúvida bem melhor lê-loler diretamente de Blanchot:

Ouso tomar tal trecho aqui como definição do que quero trabalhar como a potencialidade da escrita piXação. Escrita, 
então, que, utilizando os mesmos termos de Blanchot, “fala em virtude do enigma””, mas sem “apaziguá-lo”, mantendo-o, 
portanto, enquanto tal. Que traços, que contornos, mesmo que nunca definitivos, sempre incompletos, sempre apequenados 
diante da imensidão fundante, é possível dar a esse caos primordial que origina toda escrita/fala, mas que encontra justamente 
nisso a que serve de origem, na forma legível da “palavra” e mais ainda do “conceito”, o obstáculo último ao seu devir-ilimi-
tado? Como empreender uma escrita que opere por uma paradoxal mostra do recuo, por uma forma disforme, mas que ainda 
assim seja letra, seja palavra, seja escrita? Tendo a prontamente levantar-me e dizer: o Xarpi!

                    Imagem 2 – piXações no Rio de Janeiro

              Fonte: Arquivo pessoal do autor

Sendo letras, sendo palavras, o Xarpi seria, então, representação de um sentido, isso se tais formas fossem por ele 
preservadas enquanto tais, garantindo, a priori, pela claridade do bem dispor de suas letras, sua decodificação comum. Em 
todo caso, o traço da escrita Xarpi, como vemos pelas imagens, não opera por sucessão, letra após letra, cuja linearidade te-
ria a chamada “letra de fôrma” como expressão por excelência da dinastia da transparência do sentido único, não por acaso 
tipografia utilizada quando se pretende fazer inscrições com intuitos políticos tradicionais, onde a forma da letra precisa ser 
absolutamente posta a serviço da informação clara, evitando equívocos e duplo sentidos, limpando assim suas bordas. Nesses 
casos, portanto, não à toa ela se dá por abertura, vai se esticando em sucessão, “desembolando”, mantendo espaços “sem tinta” 

Linguagem que fala em virtude do enigma, enigmática Diferença, mas sem comprazer-se 
nela sem apaziguá-la; ao contrário: fazendo-a falar e, ainda antes de ela ser palavra, denunciando-a 
já como logos, esse substantivo altamente singular no qual se retém a origem não falante daquilo que 
incita à fala e que, em seu nível mais alto, ali onde tudo é silêncio, “não fala, não esconde, mas faz sinal”. 
(BLANCHOT, 2007, p. 21)



entre cada letra, o que auxilia na dureza necessária ao alicerçamento de um único sentido, base defendida para a segurança de 
sua “identidade”,” ou de sua imediata “identificação”. Quando, então, o que está em jogo é um desejo de persuasão, quando é o 
convencimento que pauta nossa escrita, objetivo este que de forma protagonista parece movimentar a enunciação do homem 
com vontade de verdade hipertrofiada, é a ânsia de clareza que conduz a mão do escritor, deixando pelo caminho assim tipo-
grafias outras, iluminuras, e o que quer que por capricho não sucumba às ordens do esclarecimento. Sendo assim, junto com 
Barthes, como veremos, pode parecer estranho às concepções reduzidas da escrita, mas “ser clara” não é um valor fundante do 
acontecimento da linguagem, sendo, quando muito, apenas uma de suas ferramentas de contenção de si mesma, de segurança 
contra o germe de polissemia destrutiva que incessantemente nutre toda palavra. Indo em Barthes (2004, p. 50):

O Xarpi, ao contrário, parece empreender re-volta, re-“embolando” em direção a uma espécie de talhe primordial an-
cestral da letra, ainda que, no caso, já tendo passado por letra, tampouco a descarte, mas a deforma, retorce, lança uma sobre 
a outra, modificando-as até a impossibilidade da leitura linear, reagindo assim então, por justaposição enigmática, à sucessão 
reveladora, mas ainda assim mantendo-se todos eles, letras.

Imagem 3 – piXações no Rio de Janeiro

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Podemos, então, pensar numa operação de desintegração de posse do sentido daquela que seria sua obra por excelência, 
ou melhor, dessa obra humana que o tornou finamente expresso – a palavra. Entregue aos traços, desarmadurada do sentido 
único, o que emerge no seu manuseio é o devir movente que a precedia, do qual Blanchot e Heráclito falavam juntos anterior-
mente. Libertas, então, protegem-se de nova reintegração de posse do sentido, e pela retorção da forma, garantem a condição 
necessária a esse entrincheiramento – a condição de ilegível, indizível, porém ainda expresso, dito, feito presença. O enigma 
ganha forma pela afirmação em presença traçada da negação à subserviência ao sentido único que, como vimos, tratou-se de 
uma das propriedades mais bem consolidadas durante a modernidade e que tanto fundou nossa compreensão de indivíduo, 
assegurando a ele traços normativos, emblemas de sentido como gênero, profissão, partido, coerência, consciência, quanto fez 

Na realidade, a clareza é um atributo puramente retórico, não é uma qualidade geral da lin-
guagem, possível em todos os tempos e lugares, mas apenas o apêndice ideal de determinado discurso, 
aquele mesmo que está submetido a uma intenção permanente de persuasão. É porque a pré-burgue-
sia dos tempos monárquicos e a burguesia dos tempos pós-revolucionários, utilizando uma mesma 
escrita, desenvolveram uma mitologia essencialista do homem, que a escrita clássica, una e universal, 
abandonou todo tremor em benefício de um contínuo do qual cada parcela era uma escolha, quer dizer, 
eliminação radical de qualquer possível da linguagem. A autoridade política, o dogmatismo do Espí-
rito e a unidade da linguagem clássica são, portanto, as figuras de um mesmo movimento histórico. 



do expresso por esse homem, algo de seu pleno domínio, portanto tão mais bem expresso quanto mais claro, sendo a clareza 
aqui, a transparência mesma do sentido único sempre persuasivo. 

Em outros termos, se podemos nos ater à parcimônia com que esses jovens reconhecem, nas mais diversas formas, os 
limites da plena consciência, aceitando o papel efetivo de uma dimensão que escapa aos seus domínios nessa construção de 
si e, portanto, garantindo a esta, uma mobilidade, um devir plural escapado do pleno controle e compatível às irradiações da 
coletividade, agora sugerimos que dessa sensibilidade nasce então uma escrita análoga. Sugiro aqui, então, pensar os traços do 
Xarpi como uma definição que resguarda a potência do indefinido sem, para isso, privar-se do movimento de dar contornos 
definidos a este, de dar sinal, portanto, para recuperarmos o último trecho de Blanchot.

Cabe destacar ainda que, mesmo que cada piXador desenvolva um sinal/nome65 singular, a lógica da escrita só pôde 
constituir-se enquanto tal e tornar-se cultura popular jovem, – o que é evidente tanto pelo histórico ininterrupto de cerca de 
40 anos de existência, quanto pelo lastro geográfico que ocupa não só em todo o Rio de Janeiro, mas, com algumas variações, 
em todas as capitais do país e mesmo nas cidades não tão grandes assim, – graças ao bom nível de reverberação das irradia-
ções coletivas que um corpo, não mais subalternizado aos regimes da racionalidade objetiva e à dinastia da autoria, como o 
do piXador, possui. É, inclusive, dessa mesma capacidade de reverberação às irradiações coletivas, ou seja, do protagonismo 
da estética na composição da ética comum, que se alimenta e se expande qualquer cultura popular, o que acaba fazendo delas 
depositários férteis de uma sabedoria sem autoria, – dispersa, porém eloquente, – que ficaria retida caso só de individualidade 
fosse realmente composto o homem. Como sinalizou Castoriadis:

Em resumo, o homem moderno por excelência, se de fato fosse possível materializar-se e universalizar-se, interrom-
peria em definitivo o vitalismo necessário à continuidade da cultura popular, haja vista que teria conseguido tornar qualquer 
fragilização da sua consciência uma impossibilidade definitiva. É justamente, então, dessa mesma concepção de vida que, para 
Barthes, nasce e consolida-se uma escrita com afã pela unidade, pela dureza de uma forma assegurada de qualquer dilaceração. 
Em suas palavras: “Ver-se-á, por exemplo, que a unidade ideológica da burguesia produziu uma escrita única e que, nos tem-
pos burgueses (isto é, clássicos e românticos), a forma não podia ser dilacerada visto que a consciência não o era” (BARTHES, 
2004, p. 4). Nesse sentido, então, esse jogo da humanidade composta de sujeitos esclarecidos, desses que vivem como se não 
houvesse sombra não esclarecível, parece-me que a lógica privilegiada de funcionamento da linguagem e suas proposições, foi 
aquela que Deleuze chamou de designativa:

Pelo domínio dessa forma de proposição, então,  (o “devir-ilimitado” do “acontecimento”, para seguirmos usando os 
mesmos termos de Deleuze,), acachapado pela força da designação exclusiva, é lançado ao avesso, às profundezas, as quais, 
se nossa leitura estiver, toda ela, compreendida na estreiteza apenas do que fora designado, sequer ameaçaráameaçarão nossa 
percepção. Assim, leremos velozmente, apanágio da escrita “meramente” informativa, anseio da neutralidade e clareza jorna-
lísticas. Em todo caso:

65 Eles chamam de “nome”. “Vamos tacar nome” é como frequentemente convocam um amigo para piXar juntos.

[...] é próprio da linguagem, simultaneamente, estabelecer limites e ultrapassar os limites es-
tabelecidos: por isso compreende termos que não param de deslocar sua extensão e de tornar possível 
uma reversão da ligação em uma série considerada (assim, demasiado e insuficiente, muito e pouco). 
(DELEUZE, 2011, p. 9)

Mesmo que ela não seja feita explicitamente para durar, ela dura de fato, de um jeito ou de 
outro. Sua durabilidade é incorporada em seu modo de ser, em seu modo de transmissão, no modo 
de transmissão das “capacidades subjetivas” que a sustenta, no modo de ser da própria coletividade. 
(CASTORIADIS, 2009, p. 24)

A designação opera pela associação das próprias palavras com imagens particulares que devem 
“representar” o estado de coisas: entre todas aquelas que são associadas à palavra, tal ou tal palavra à 
proposição, é preciso escolher, selecionar as que correspondem ao complexo dado. A intuição designa-
dora exprime-se então sob a forma: “é isto”, “não é isto”. (DELEUZE, 2011, p. 13)



Desse modo, a linguagem, para Deleuze, sempre oferece resistência, guardando meios de impedir que o “devir” isole-se 
pelas forças da designação em uma profundidade inacessível, oferecendo-nos, para isso, a figura do paradoxo como possibili-
dade de uma espécie de nó na racionalidade cognitiva. Não por acaso, trata-se de uma figura frequente na artesania poética, 
assim como determinante ao pensamento trágico que precisa de meios para afirmar o duplo contraditório ao mesmo tempo, 
afirmando a negação, sim e não, todo e unidade. Assim, então, “o paradoxo aparece como destituição da profundidade, exibição 
dos acontecimentos na superfície, desdobramento da linguagem ao longo deste limite” (DELEUZE, 2011, p. 9), lançando na 
superfície, a determinação indeterminada necessária à aparição enigmática do “devir-louco, [do] devir-ilimitado [que] não 
é mais um fundo que murmura, mas sobe à superfície das coisas e se torna impassível.”” (DELEUZE, 2011, p. 8). Deleuze, 
por fim, chama a imagem do anel, da continuidade de borda entre seu lado direito e seu avesso para expressar essa elevação 
do devir ao nível da linguagem:

Imagem 4 – piXações no Rio de Janeiro

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Dessa reflexão, volto à escrita Xarpi para pensá-la em um lugar de liminaridade paradoxal na qual se dá sua formação; 
uma escrita da não escrita, uma expressão cujo sentido é oferecer formas ao não-sentido, e que, se voltarmos em Blanchot, 
justamente quando ele está preocupado em pensar alguma escrita fora da linguagem, encontraremos momentos de uma intui-
ção que fez ele, por pelo menos duas vezes, apontar os muros, a noite e o graffiti, como possíveis locais afeitos à sua aparição:

Tentando, então, se desgarrar de uma escrita ideológica, Blanchot (2007, p. 270-271) chega à conclusão de que “não 
está ainda jamais livre da ideologia, pois ainda não há escrita sem linguagem”. Continuando nessa reflexão, ele decide então 
assumir uma ideologia, aquela que o lançará numa busca por uma escrita não ideológica, uma ideologia, portanto, segundo 
ele, “humanista”, não no sentido habitual, nem filosófico, nem antropológico do termo, mas sim cavando “aquilo que mais [...] 

A continuidade do avesso e do direito substitui todos os níveis de profundidade; e os efeitos e 
superfície em um só e mesmo Acontecimento, que vale para todos os acontecimentos, fazem elevar-se 
ao nível da linguagem todo o devir e seus paradoxos. (DELEUZE, 2011, p. 12)

[...] escrevendo em ruptura com toda linguagem de fala e de escrita e desde então renuncian-
do tanto ao ideal da Obra bela quanto à riqueza da cultura transmitida e à validez do saber certo do 
verdadeiro. E, assim, escrevendo, mas não escrevendo, pois dessa escrita sempre exterior àquilo que se 
escreve, nenhum traço, nenhuma prova se inscreve visivelmente nos livros, talvez aqui e ali sobre os 
muros ou sobre a noite... (BLANCHOT, 2007, p. 270)



afastará [o homem] de uma linguagem” (BLANCHOT, 2007, p. 271). Algo do homem, então, próprio dele, mas que ainda 
estivesse o máximo possível recuado à linguagem, que guardasse um arcaísmo de devir primevo às palavras, ali então estaria 
o “humanismo por excelência”, segundo ele. Blanchot chega, portanto, ao grito, ao murmúrio. É aí então, que ele, ao tentar 
pensar uma escrita de “grito”, sugere mais uma vez os “grafites nos muros”:

Imagem 5 – piXações no Rio de Janeiro

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Parece-me, então, que a escrita Xarpi pode ser entendida como uma poética que se serve desse “grito” do divórcio 
com a linguagem, para mover seus traços enigmáticos, justamente porque traçam-se ali letras que desenham sua vontade de 
escapar das letras que desenham, numa fuga que, no entanto, precisa evitar a completa escapada, sob o risco de interromper 
qualquer traço e ver-se aprisionada na outra extremidade, a do mutismo suicida. Uma escrita, então, que vai da linguagem à 
coisa, retorcendo seus traços para fazer da letra, coisa, sem deixar de, no entanto, ser ainda letra. Uma linguagem, então, que 
figura uma força imanente que para Merleau-Ponty (2012, p. 30),) “todos veneramos secretamente [por] esse ideal de uma 
linguagem que, em última análise, nos livraria dela mesma ao nos entregar às coisas”.

Podemos também fazer uma analogia com Heidegger em “A origem da obra de arte”, especialmente nas passagens em 
que desenvolve a relação de afetamento recíproco entre o desabrochar do “mundo” por via das obras humanas, e o solo que 
o abriga, mas também o ameaça, em suas palavras: a “Terra”. Heidegger, então, chama a atenção dapara a complexidade do 
sentido que atribui ao termo ”Terra”, a fim de escapar às noções modernas e reducionistas de “natureza”. Para ele,

O que é então “o humanismo”? Por onde defini-lo sem comprometê-lo no logos de uma 
definição? Por aquilo que mais o afastará de uma linguagem: o grito (isto é, o murmúrio), grito da 
necessidade ou do protesto, grito sem palavra e sem silêncio, grito ignóbil ou, a rigor, o grito escrito, 
os grafites dos muros. (BLANCHOT, 2007, p. 271)



Em todo caso, é justamente pelo erguimento das obras, portanto, do mundo, que o homem se oferece-se a de fato sen-
tir a grandiloquência da Terra em sua imensidão de potências, com a qual está sempre em relação de composição partilhada. 
A tempestade também constrói uma obra arquitetônica, assim como a obra oferece superfície à tempestade que, portanto, 
tem sua força finalmente sentida. “Aí permanecendo, a obra arquitetônica resiste à tempestade que se abate furiosamente 
sobre ela e mostra deste modo a própria tempestade em sua força. [...] O erguer-se seguro torna visível o invisível espaço do 
ar” (HEIDEGGER, 2010, p. 103). Sendo assim, é somente pelo “mundo” que a “Terra” pode ser sentida em seu dinamismo 
construtivo e ameaçador, muito embora, esta mantenha com aquele sempre um estado de reserva. Se, então, aquele oferece à 
Terra superfícies de contato que desvelem sua aparição, esta será sempre resguardada pela condição paradoxalmente velada da 
Terra e suas potencias. Uma obra arquitetônica, portanto, pode, pelos efeitos de sua presença, nos ofertar com as sensações da 
força da tempestade, mas nunca poderá dar em nossas mãos a própria tempestade, o que, se fosse realmente possível, cessaria 
por completo todo o vir a ser das obras humanas, e, com isso, do mundo e por fim da Terra. Em resumo, tomar posse da Terra, 
se possível fosse, seria o mesmo que interromper a vida. Portanto, seguindo em Heidegger, a Terra “recua diante de qualquer 
tentativa de apreensão”:

Parece-me evidente aqui a crítica de Heidegger à racionalidade moderna e ao cientificismo de concepção cartesiana 
que, como já apontamos outras vezes, tomou a plena e definitiva apreensão da Terra como algo desejável e possível mediante 
rigoroso uso das capacidades cognitivas do homem. Para Heidegger, tal concepção de vida encontra no próprio dinamismo 
da Terra sua impossibilidade, seu limite conceitual, muito embora já sugira nas entrelinhas que o aprisionamento desse devir 
pela técnica tem um custo ao técnico e à comunidade técnica – o de justamente não perceber que de suas mãos tecnicamente 
habilidosas, escapara sem que ele desse conta, a maior parte daquilo que ele analisa – o íntimo vínculo vital entre o impensado 
e a vida. Voltando então à linguagem, para depois retomarmos a escrita piXadora, Blanchot chama atenção de uma “tentação 
do eterno”, dessa “recusa da morte”, como uma “necessidade verdadeiramente capital” que move o ato nomeador e que afasta 
do homem o contato com uma “escrita exterior à linguagem”, uma escrita da Terra, eu diria analogamente, diante da qual seria 
impossível sustentarmos nossas duras aparências, as quais garantem certa segurança diante do fantasma da completa dissolu-
ção que, ao mesmo tempo, assim como a Terra, a tudo ameaça para tudo erguer.

[...] pois é a morte, quer dizer, a recusa da morte, a tentação do eterno, tudo que conduz os 
homens a preparar um espaço de permanência onde possa ressuscitar a verdade, mesmo se ela perece. 
O conceito (toda linguagem, pois) é o instrumento neste empreendimento para instaurar o reino se-
guro. Incansavelmente, edificamos o mundo, a fim de que a secreta dissolução, a universal corrupção 
que rege o que “é”, seja esquecida em favor desta coerência de noções e de objetos, de relações e de 
formas, clara, definitiva, obra do homem tranquilo, onde o nada não poderia infiltrar-se e onde belos 
nomes – todos os nomes são belos – bastem para nos tornar felizes. (BLANCHOT, 2010, p. 73)

Do que que a palavra Terra aqui significa deve-se afastar tanto a representação de uma massa 
de matéria aglomerada como também, segundo a astronomia, a ideia de planeta. A Terra é aquilo em 
que se reabriga o desabrochar de tudo que, na verdade, como tal, desabrocha. Nisso que desabrocha, a 
Terra vige como a que abriga. (HEIDEGGER, 2010, p. 105)

Tentemos conceber isso de outro modo, colocando a pedra sobre a balança, então só trazemos 
o peso ao cálculo de quanto pesa. Talvez esta determinação bem exata da pedra permaneça um núme-
ro, mas o peso como tal nos escapou. A cor brilha e só quer brilhar. Quando nós a decompomos em 
frequências vibratórias através de medidas racionais, ela se vai. Ela apenas se mostra quando permane-
ce desvelada e sem esclarecimento. Assim, a Terra faz despedaçar-se contra ela mesma toda intromis-
são nela. Ela deixa toda impertinência apenas calculante transformar-se numa destruição. Mesmo que 
essa traga a aparência de domínio e progresso, na forma da objetivação técnico-científica da natureza, 
este domínio permanece, contudo, uma impotência da vontade. Aberta em sua claridade, a Terra 
somente se mostra como ela mesma ali onde a preservam e guardam como a que é essencialmente 
indecifrável e que recua diante de qualquer tentativa de apreensão, isto é, mantém-se constantemente 
fechada. (HEIDEGGER, 2010, p. 115-117)



Entendendo então que toda linguagem pode ser compreendida nesse dinamismo entre o inapreensível nomeado 
(significado) e a vontade de acabamento do nomeante (significante), parece-me que somente o iluminismo e seus desdobra-
mentos cientificistas puderam optar pelo monopólio de apenas um lado dessa balança. Pela primeira vez na história huma-
na, tomou-se como projeto de mundo, o seu encerramento acabado no ato nomeador, portanto, no “belo”, se seguirmos em 
Blanchot. Voltando em Heidegger, a Terra, então decifrada, finalmente se igualaria ao mundo, e a força tempestade estaria em 
definitivo domada em nossas mãos pelo nome. Dessa obra de durabilidade eterna se elevaria o reino da humanidade esclare-
cida. Em todo caso, essa sabedoria de progresso não atentou para uma sabedoria milenar e bem disseminada em nossos berços 
populares, aquela que “sabe” a força nutritiva da aceitação da dimensão enigmática na manutenção de um dinamismo vital ao 
erguimento de todas as coisas, mesmo dos nomes. Em outros termos, a própria premissa que norteou o projeto de reino, esta-
ria fadada a encontrar sua própria dissolução caso atingisse sucesso pleno em seu empreendimento, uma vez que, exorcizado 
o fantasma de sua dissolução pela segurança acabada do nome, como vimos, terminariam por testemunhar uma gradativa 
atrofia da linguagem, já que esta, pelo que diz Blanchot, precisa estar como que em ameaça de dilaceramento pelo nomeado 
para continuar nomeando. Resumidamente, no reino da humanidade esclarecida, dinastia do enunciado acabado, onde sendo 
tudo desvelado não se sabe mais o sentido da palavra “velado”, dentro de pouco tempo, não haveria mais qualquer enunciado.

É nesses termos então, que sugiro aqui compreendermos a escrita Xarpi como aquela que faz um caminho imprevisto 
aos planos de progresso dessa escrita designativa que deu páginas fundantes ao reino esclarecido. Se esta pretendeu libertar-
-se do mundo, das coisas, da presença, estabelecendo o sentido como obra última e definitiva, o Xarpi parece ser escrita da 
saturação desse processo, pois, sem deixar de ser escrita, dá forma escritural a essa vontade de escapar da dinastia do sentido, 
na qual tentou-se conter toda potência escriturística do mundo. Como podemos perceber pelas seis fotos abaixo, três com 
Xarpis dos anos 80 e outras três de Xarpis já dos anos 2000, trata-se inclusive de uma passagem gradativa, a meu ver. Nas 
fotos percebe-se como, pela separação mais notada das letras, aqueles nomes mais antigos, que já eram enigmas por estarem 
“soltos” nos muros sem propósito persuasivo aparente, podiam ainda assim, mesmo com alguma possível dificuldade, serem 
“lidos” a partir de um conhecimento alfabetizado na oficialidade da língua, o que não acontece nas três fotos seguintes, quando 
por aglutinação, frequente nos Xarpis atuais, a escrita radicaliza-se, furta-se a uma leitura pautada pela alfabetização escolar, 
fazendo da gramática oficial da cidade uma analfabeta, sendo para esta, portanto, algo “sem sentido”, mas não permitindo que 
se diga ser “sem presença”.

Imagem 6 – HAIR

Fonte: Arquivo pessoal do autor



Imagem 7 – NADO’S e FASO’S

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Imagem 8 - Runk

Fonte: Arquivo pessoal do autor
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Imagem 9 - FYT

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Imagem 10 – TOKAYA

Fonte: Arquivo pessoal do autor



Imagem 11 – VUTO

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Em resumo, se é apenas por desvelamento que a linguagem resultante de um movimento histórico-social-epistemoló-
gico de consagração da clareza permite desdobrar-se, a escrita piXadora, em especial essa carioca da qual trato aqui, recupera 
o velamento como modo de operação de seu traço, convocando o velado para “aparecer” na clareira da presença escrita, sendo 
“desvelamento”, “velamento” e “clareira”, termos usados por Heidegger para pensar o “sendo” de toda obra. Segundo ele, tudo 
o que “vem a ser”, todos os “sendos” quando se “mostram”, só podempode fazê-lo usando do “velamento” para se “desvelar”. 
Em outras palavras, tudo aquilo que se define, ao mesmo tempo, ao fazê-lo, vela a maior parte dos agenciamentos que o atra-
vessam. Toda definição, sendo assim, mostra escondendo e a escrita Xarpi parece aceitar isso ao propor-se como escrita que 
dilacera a escrita. Nas palavras de Heidegger (2010, p. 133): 

De tal forma, para Heidegger, a “verdade” não é uma oposição ao que seria “falso”, ou seja, não é um desvelamento 
“que se livrou de todo velado”, como é a concepção de verdade moderna alcançável pelo discurso, pelo conceito. Para ele, o 
desvelamento é todo “vir a ser” do “sendo” que, como vimos, se dá justamente por um processo de “velamento”, e a verdade é 
exatamente a presença dessa ambiguidade em todo desvelamento, não sendo portanto “nem uma propriedade das coisas, no 
sentido do sendo, [ou seja, que não está sob controle da coisa que se torna presente nesse desvelamento,] nem uma proprie-
dade das proposições [ou seja, nem é possível ser dita definitivamente pelo discurso sobre a coisa]” (HEIDEGGER, 2010, 
p. 137). A verdade para Heidegger, tem muito mais a ver com a presença, justamente por essa guardar em si a polissemia do 
velado, do que com o sentido atribuído pelo discurso, especialmente quando este opera pela designação. 

 Para finalizarmos, então, sugiro que toda a revolta mais ou menos disseminada da sociedade contra a piXação, repousa 
não somente nas justificativas mais repetidas, ou seja, naquelas da depredação do patrimônio público e particular ou dos danos 
ambientais, onde criminalmente a legislação a enquadra, mas especialmente nesse choque epistemológico que a subjetivida-
de da sua escrita nos impõe – a perda da propriedade do sentido, faculdade que fora necessário primeiro constituir-se como 
base das relações do homem moderno com o mundo, para a partir dela, empreender toda sua cruzada de acúmulos. Portanto, 

Todo sendo, que vem ao encontro e nos acompanha, submete-se a este estranho antagonismo 
da presença, na medida em que, ao mesmo tempo, sempre se mantém retraído num velamento. A 
clareira na qual o sendo se desvela é, em-si e ao mesmo tempo, velamento. 



a propriedade privada, em defesa da qual brada-se e levanta-se ferramentas de penalização, tortura e extermínio de jovens 
piXadores, assim como a concepção de espaço público e meio-ambiente, como espaços vigiados onde qualquer intervenção é, 
a princípio, um dano, são mais efeitos dessa propriedade anterior, a do sentido, do que causas primeiras da animosidade con-
tra a piXação. Tal raciocínio, a meu ver, fica mais evidente, quando percebemos que não há qualquer campanha de repressão 
contra as inscrições, tão ilegais quanto, que, movidas por uma vontade persuasiva, pretendem enunciar sentidos precisos, como 
por exemplo os “SÓ JESUS EXPULSA O DÊMONIO DAS PESSOAS”, “LEIA A BÍBLIA”, “COMPRO SEU CARRO 
BATIDO”, “JOGA-SE BÚZIOS”, “TRAGO A PESSOA AMADA”, que também povoam as superfícies de nossa cidade 
sem, por isso, convocarem seus desejos de extermínio. Objetarão que estes não escrevem sobre os muros das casas das pessoas, 
nem nas janelas dos apartamentos, apenas em muros das linhas dos trens, viadutos, postes, tapumes. Tudo bem, em todo caso, 
parece-me um tanto pouco crível que um policial possa retirar as roupas, pichar66 o rosto, violentar, alguém que esteja escre-
vendo “LEIA A BÍBLIA”, não importa onde. Ou seja, suspeito que as justificativas materiais sejam dissimulações discursivas 
que mantémmantêm veladas as razões epistemológicas mais decisivas à sustentação desse ódio.
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