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 “CONVERSA VAI E RISADAS VEM
 MAS TRISTEZA BATE E EU PRECISO DE ALGUÉM
 MINHA COROA, A FALTA QUE ME FAZ
 LÁGRIMAS CAÍRAM, UM DIA VÃO ACABAR
MÃE, CADEIA NUNCA MAIS!”

“ALI HAVIA 
UM MENINO 
DIZENDO QUE O 
AMOR É LINDO’. 
TRISTE PELOS 
CANTOS ELE 
FICAVA, POIS 
ALI HAVIA MAIS 
UM MENOR 
INFRATOR DA 
FUNDAÇÃO 
CASA.”
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apresentação

DESDE agosto de 2008, a Ação Educativa, por meio de con-

vênio com a Fundação CASA, realiza oficinas de arte e cultura para 1200 

adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação em 20 

unidades da Capital e no município de Ferraz de Vasconcelos, dentre as 

quais as duas únicas unidades femininas da Região Metropolitana de São 

Paulo: Parada de Taipas e Chiquinha Gonzaga (Mooca). Nesse mesmo 

período, e também por meio de convênios, duas organizações parceiras 

realizam as oficinas de arte e cultura nas demais unidades: o CENPEC 

– Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comu-

nitária, de São Paulo, e o CEDAP – Centro de Educação e Assessoria Po-

pular, de Campinas. O CENPEC, assim como a Ação Educativa, atua na 

Capital e Região Metropolitana, enquanto o CEDAP atua nas unidades da 

Região de Campinas, Vale do Paraíba e Litoral de São Paulo. São três or-

ganizações de direitos humanos que encaram o desafio de atuar em um 

ambiente institucional extremamente complexo, realizando um trabalho 

bastante desafiador, mas também gratificante, e com elas queremos divi-

dir a alegria de produzir este livro.

O convênio passou por duas renovações, sendo a última em 2016 ce-

lebrada nos termos do novo Marco Regulatório das Organizações da So-

ciedade Civil. Ao longo de toda essa década, mais de 150 educadores e 

técnicos passaram pelo Arte na Casa. Somente dois funcionários perma-

necem desde o início, Eleilson Leite que faz a coordenação geral e Fer-

nanda Nascimento que assumiu a coordenação técnica em 2013, no lugar 

de Rodrigo Medeiros, que foi um dos formuladores do projeto inicial, e a 

quem rendemos homenagem, bem como a todos e todas que contribuí-

ram para o projeto chegar até aqui.
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7APRESENTAÇÃO   ︲

A Ação Educativa é uma organização de afirmação e defesa de direi-

tos e concebe suas áreas programáticas – educação, juventude e cul-

tura – sobre o tripé: experimentação, incidência política e produção de 

conhecimento. Para garantir uma atuação coerente com seus princípios, 

a Ação Educativa desde o início atuou junto à Fundação CASA para ga-

rantir melhores condições de trabalho para os(as) arte-educadores(as). 

Foi assim que se assegurou a inclusão de três horas de formação na 

carga horária semanal dos(as) educadores(as), reservando um período 

tanto para o desenvolvimento de novos estudos como para o compar-

tilhamento de experiências, reconhecendo-os(as) como produtores(as) 

de conhecimento e valorizando os saberes que estão na base de suas 

propostas de aula. Foi a partir desse entendimento que os planos peda-

gógicos dos(as) educadores(as) foram reunidos no livro Arte na Medida, 

publicado em parceria com a Fundação CASA no ano de 2012, obra que 

terá uma nova edição ainda em 2018. 

Nos últimos anos, a percepção de que os saberes desenvolvidos por 

esses(as) educadores(as) quase nunca foram organizados de forma a 

poderem ser compartilhados levou a coordenação técnica a intensificar 

ainda mais a formação, introduzindo grupos de estudos e capacitações 

voltadas à escrita, estimulando a sistematização dos abundantes conheci-

mentos demonstrados por eles(as) nas aulas e nas formações. 

Desse processo surgiu a ideia de cada um(a) escrever um artigo, cujo 

resultado ganhou forma de livro por meio do apoio da Porticus, agên-

cia de cooperação internacional que valoriza o potencial da arte e da 

cultura para o desenvolvimento humano, especialmente daqueles que 

sofrem violações. Cabe destacar que a produção deste livro foi tarefa 

assumida pela instituição, envolvendo não apenas a Área de Cultura – 
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onde o projeto Arte na Casa foi gestado e onde sempre esteve alocado, 

mas também a Área de Educação, especialmente nas pessoas de Ednéia 

Gonçalves e de Dani Brait. 

Entregar este livro é, em primeiro lugar, um registro do reconhecimen-

to do rico trabalho feito por esses(as) arte-educadores(as), na certeza que 

será de grande contribuição para tantos outros profissionais que atuam 

nesse campo. Mas é também expressão de compromisso da Ação Educa-

tiva com os e as adolescentes que cumprem medida socioeducativa – seja 

por meio de internação, de semiliberdade, de liberdade assistida ou de 

prestação de serviços à comunidade. O vertiginoso crescimento da aplica-

ção de medidas socioeducativas se configura como um problema social, 

cuja visibilidade é inversamente proporcional à sua dimensão, gravidade 

e urgência. Existem no Brasil cerca de 200 mil adolescentes cumprindo 

medida socioeducativa. Mais de 40 mil deles em regime de internação, 

que é uma forma de encarceramento, especialmente da juventude negra 

e pobre das periferias urbanas. A Ação Educativa espera poder ampliar 

sua atuação nesse campo e colaborar efetivamente para a superação do 

quadro de criminalização que pesa sobre esse segmento social tão vulne-

rabilizado. O livro Na Linha Tênue é a expressão de nossa compreensão de 

que a arte pode contribuir muito nessa luta. 

 

Boa leitura!

MAGI FREITAS 
Coordenadora Geral da Ação Educativa

ELEILSON LEITE 
Coordenador da Área de Cultura da Ação Educativa
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“PEDINDO a todos que abram a cabeça e o 

coração para conhecer o que está além das fronteiras do aceitável, 

para pensar e repensar, para criar novas visões, celebro um ensino 

que permita as transgressões – um movimento contra as fronteiras 

e para além delas. É esse movimento que transforma a educação 

na prática da liberdade. ” (HOOKS, 2013)

Este livro é o resultado de um ano de reflexões em torno do que é tra-

balhar em uma instituição de garantia de direitos e ensinar arte para ado-

lescentes privados de liberdade. Durante este período, arte-educadoras(es) 

de diversas modalidades artísticas vêm discutindo qual o papel da arte 

dentro da Fundação CASA, mais especificamente, como trabalhar uma 

arte libertadora dentro de um espaço de internação de jovens. 

Quando iniciamos, em agosto de 2008, ainda não tínhamos a dimen-

são do que era trabalhar com arte na Fundação CASA ou de como fazê-lo. 

Tantos questionamentos, dúvidas e surpresas surgiram no primeiro ano 

do Projeto que nos vimos diante da necessidade de refletir sobre dois te-

mas: arte-educação e medida socioeducativa. Praticamente iniciamos do 

zero, quando se pensa o ensino de arte nesse contexto, após longas pes-

quisas pouco encontramos sobre o tema para subsidiar nossas(os) arte-

-educadoras(es). 

O primeiro passo foi convidar quatro profissionais de diferentes áreas 

artísticas – Luciane Ramos da Silva, para falar de artes do corpo, Allan da 

Rosa, para falar sobre artes da palavra, Celso Gitahy, para falar sobre artes 

visuais e, por fim, Sérgio Audy, para falar sobre artes cênicas – para realizar 

formações com as(os) arte-educadoras(es) e elaborar textos referenciais. 

Tendo em vista que um dos objetivos do Projeto é elaborar uma prática de 
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experimentação artística e cultural coletiva, era importante saber o que e 

como cada área iria desenvolver o seu trabalho.

No ano seguinte convidamos a pesquisadora Erika Tonelli de Araújo 

para visitar três unidades femininas – na época ainda atendíamos a unida-

de de internação provisória feminina – para elaborar um material sobre as 

adolescentes em privação de liberdade, sempre com a proposta de cons-

truir conhecimento e subsidiar as(os) arte-educadoras(es). Afinal, trabalhar 

com meninas requer um aprofundamento no que tange as relações de gê-

nero e suas opressões, particularmente no que diz respeito à sexualidade 

e maternidade juvenil. 

Em medidas socioeducativas, o cenário se agravou nestes últimos 10 

anos de Projeto. Aumento de adolescentes internados em centros de pri-

vação de liberdade por atos infracionais que, segundo a lei não seriam 

casos para internação, sucateamento dos espaços de atendimento e casos 

de violações denunciados internacionalmente. 

É nesse contexto que 20 arte-educadoras(es) fazem da sua arte a me-

diação entre o “mundão”, o que a humanidade produziu historicamente e 

o que se produz de trás das paredes da Fundação CASA. São infinitas as 

possibilidades de belíssimas criações, ainda que dentro desse ambiente tão 

hostil. É inexplicável o sentimento ao vermos jovens, em um momento tão 

cheio de potencialidades, como a adolescência, privados(as) de um direito 

tão essencial como a liberdade. Somente pessoas com imensa sensibilidade 

para traduzir dores em palavras sutis, delicadas e amorosas. Dificilmente em 

algum texto sentiremos o que é passar por diversas trancas para chegar em 

sala de aula e ouvir “quem tá vivo grita POW”. Ou quando um(a) adolescente 

se encanta com a própria criação na  sua aula de desenho, ou ver as ado-

lescentes tomando consciência do seu corpo, de forma positiva  – para nós 
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mulheres o mundo é muito mais cruel – e realizando uma coreografia de 

dança ou aprendendo a ler o mundo na oficina de literatura. 

Esses(as) educadores(as) se propõem a fazer educação libertadora com 

jovens que para muitas pessoas são “casos perdidos” e merecem estar pre-

sos. A privação da liberdade é um crime contra a juventude. Esses(as) jo-

vens deveriam estar na rua, no teatro, na escola ou jogando futebol, tendo 

aulas de teatro, fanzine e desenho. 

Não temos pretensão de salvar o mundo e nem resolver as inúmeras 

dificuldades que encontramos pelo caminho quando passamos pela pon-

te da Vila Maria ou da estação de trem Guaianazes, rumo à Tijuco Preto.  

Estas são apenas reflexões de práticas que demonstram cuidado, carinho 

e amor com nossos(as) adolescentes. Temos um compromisso com a vida 

dessas(es) jovens com as(os) quais, embora se costume dizer o contrário, 

a lei está em conflito. 

Todo o mérito é das(os) artistas-educadoras(es) que já passaram e 

as(os) que ainda permanecem nesse trabalho, fazendo da sua arte um 

instrumento para a garantia de direitos das(os) adolescentes. E quando a 

liberdade cantar para essas(es) jovens estaremos aqui na Ação Educativa 

para recebê-las(os). 

FERNANDA AMARU  (FERNANDA RIBEIRO DO NASCIMENTO)
Coordenadora Técnica do Projeto Arte na Casa: 

Oficinas Culturais – Ação Educativa.
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AS AULAS de arte e cultura do projeto Arte na Casa: 

oficinas culturais acontecem de segunda a quinta-feira nos centros. 

As sextas-feiras são destinadas à formação pedagógica dos(as) arte-

-educadores(as). Nesses encontros formativos, discutimos arte-edu-

cação, direitos humanos, concepções de educação, conceitos de arte, 

Estatuto da Criança e do Adolescente, gênero, sexualidade, trocas de ex-

periências didáticas e metodológicas.   

Parte da nossa equipe de arte-educadores(as) foi para a universidade 

aprender sua profissão, outros(as) aprenderam na prática diária, em espa-

ços culturais nas periferias, em cursos livres etc. O grupo reúne linguagens 

artísticas diversas, agrupadas em: artes da palavra (rap e literatura), do cor-

po (capoeira, e teatro e dança afrobrasileira), visuais (escultura, desenho e 

pintura, história em quadrinhos, rádio e TV, fotografia, e cinema e vídeo) e 

do som (musicalização e percussão). 

Constatamos que é, neste momento de privação de liberdade, que a 

maioria dos(as) internos(as) da Fundação CASA tem seu primeiro contato 

com as artes. Estes(as) jovens foram privados(as) durante a infância e os 

primeiros anos da adolescência de irem ao teatro, ao cinema, de terem 

acesso a fotografias impressas, além da possibilidade de tocar violão, tam-

borim, surdo, entre outras práticas musicais. Histórias em quadrinhos é 

novidade, assim como temas relacionados a relações sociais de gênero, 

raça e etnia, sexualidade, direitos humanos e mídias alternativas. 

Os(as) arte-educadores(as) solicitavam, com muita frequência, regis-

tros em vídeos e fotografias de suas aulas, como forma de preservar a 

memória do projeto, mas, sobretudo, de guardar momentos inesquecíveis 

dos processos educativos vivenciados. E são muitos!
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Registrar esses momentos é difícil, por falta de condições mate-

riais e pela necessidade de assegurar a proteção da identidade dos(as) 

meninos(as). Nos últimos dois anos começou a surgir a ideia de escrever 

sobre os processos educativos que acontecem dentro dos 20 centros da 

Fundação CASA nos quais atuamos.

Como pontapé inicial, elaborei um breve roteiro com oito questões1  

para estruturar a apresentação dos(as) arte-educadores(as) na II Semana 

de Educação Popular e Direitos Humanos, promovida pela Ação Educativa. 

A temática da atividade foi: metodologias de arte-educação para adoles-

centes em privação de liberdade.

A proposta de falar sobre as experiências de arte-educação dentro da Fun-

dação CASA trouxe uma boa surpresa para os(as) arte-educadores(as) naque-

le 14 de julho de 2017. Havia um público ávido pelo tema e com muitas ques-

tões pertinentes, que fizeram a equipe do projeto Arte na Casa se animar para 

escrever suas experiências e narrar as belas e tristes cenas que vivenciaram, 

ora como espectadores(as), ora como atores e atrizes das ações dialógicas, 

recorrendo às linguagens artísticas como ferramentas fundamentais.

De imediato, a equipe percebeu que escrever sobre essas experiências 

significativas seria mergulhar num baú cheio de histórias, selecioná-las, 

analisá-las e conectá-las com os caminhos pedagógicos percorridos. A 

princípio, este processo causou angústias, inseguranças e dúvidas sobre 

1 Quais temas você trabalha na aula? 
Como são escolhidos/ selecionados os temas abordados nas aulas?
Como você desenvolve as aulas?
De que forma você mede o aprendizado dos temas trabalhados?
Quais são os objetivos da sua oficina?
É possível mensurar se seus objetivos são alcançados? Como?
Quais os maiores desafios já vivenciados em sala de aula?
Como é trabalhar arte educação em um espaço de privação de liberdade? Essa experiência pode orientar políticas 
públicas para melhorar o atendimento aos adolescentes? Descreva sua opinião.
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14 ︲    NA LINHA TÊNUE

qual direção seguir. Estávamos diante de uma tarefa difícil: transformar as 

vivências educativas em livro, na tentativa de apresentar como é o traba-

lho de arte-educação no contexto de privação de liberdade.

Todas as manhãs de sextas-feiras do segundo semestre de 2017 foram 

dedicadas para cada arte-educador(a) escrever sobre suas atividades, im-

pressões, sensações, jeitos de trabalhar e ensinar seu saber-fazer, e sobre-

tudo, mostrar como é essa relação entre arte-educador(a) e educandos(as), 

que, neste caso, estão aprisionados(as) no período da adolescência, por 

um Estado ausente e violador.

Combinamos escritas individuais dos(as) arte-educadores(as), com 

leituras e apontamentos da coordenação de área, a partir de episódios 

presenciados nos acompanhamentos das aulas nos centros. Realizamos 

discussões sobre formatos de textos e tivemos apoio da educadora Ednéia 

Gonçalves, que sistematizou os textos em categorias, para indicar a base 

teórica utilizada, e nos apresentou o conceito de “escrevivência” – a escri-

ta que nasce do cotidiano, das lembranças, da experiência de vida do(a) 

autor(a) e do seu povo – , cunhado pela escritora Conceição Evaristo.

Esse processo colaborou para que os(as) arte-educadores(as) inseris-

sem em suas escritas as sensações e as experiências peculiares das adap-

tações necessárias para o ensino da arte-educação atrás dos muros.   

O exercício da escrita nos permitiu reflexões sobre as nossas práticas, e 

como melhorá-las. Também possibilitou a compreensão do valor contido 

no trabalho de cada pessoa da equipe de arte-educadores(as). Neste livro, 

há um conjunto de textos comprometidos com o trabalho educativo, vol-

tado para pensar uma sociedade mais justa e igualitária. 

GAL SOUZA (GLAUCIANA APARECIDA DE SOUZA)
Coordenadora de Área no projeto Arte na Casa: 

oficinas culturais – Ação Educativa.
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NEM DESCONFIA...
Todo o poeta quando preso

é um refugiado livre no universo

de cada coração

na rua.

O chefe da polícia

de defesa da segurança do estado

sabe como se prende um suspeito

mas quanto ao resto

não sabe nada.

E nem desconfia.

José Craveirinha (1999), do livro “Obra poética I”

Carinhosamente e ansiosamente aceitei o convite para prefaciar esta 

obra que representa o desaguar de 10 anos do projeto Arte na Casa. Mergu-

lhar nestes textos aguçou o sentimento de urgência que nos impulsiona em 

direção a rodas singulares como esta, que reúne artistas que se transmutam 

em arte-educadores e, por puro desassossego cidadão, inauguram diálogos 

horizontais em um campo marcado pelo isolamento, silêncio e submissão.

Nos fundamentos e processos de trabalho descritos na publicação 

emergem novas abordagens da arte-educação no enfrentamento ao en-

carceramento em massa e defesa do direito à juventude, cujas pistas do 

amadurecimento já estavam latentes em publicações anteriores da Área 

de Cultura da Ação Educativa.

Desde 2017 tive o privilégio de participar de momentos de formação 

do projeto, nos quais questionamos o lugar da Arte “Naquela CASA” e, em 

prefácio
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suas indagações, o grupo sugeria um ponto de partida que articulava edu-

cação popular e artivismo que explode agora como potência e posiciona-

mento político coletivo nos textos aqui apresentados.

“Letramentos de reexistência... reinvenção de práticas que os ativis-

tas realizam, reportando-se a matrizes e aos rastros de uma história 

ainda pouco contada, nos quais os usos da linguagem comportam 

uma história de disputa pela educação escolarizada ou não.” 

(SOUZA, Ana Lucia, 2011)

Mais do que ressignificar o lugar da arte na política em meio a uma po-

lítica de internação massiva de jovens, os(as) arte-educadores(as) indicam 

na reinvenção de suas práticas a possibilidade de construção de dispara-

dores de aprendizagem baseados no direito à singularidade destacado, 

por exemplo, por Zgê Geraes ao abordar a relação e o fascínio dos(as) 

jovens com sua imagem na fotografia em um ambiente sem espelhos e 

de objetos pessoais mínimos, ou por Soraya Machado ao observar a im-

portância da roupa de dança para as jovens que encontram na atenção à 

diversidade de seus corpos um espaço para marcação de individualidades 

ocultas no universo de corpos institucionalizados.

A opacidade das relações que se estabelecem nesse ambiente essen-

cialmente punitivo se alicerça em ritos direcionados para desumanizar e 

revogar o caráter transitório e de experimentação da juventude. Construir 

um momento de encontro em que os(as) jovens têm nome, ideias, ideais, 

refletem sobre experiências e se engajam em um movimento de troca e 

expressão de saberes e posicionamentos, como descrito por Victor Vint, é 

muito mais do que fugir do óbvio... é revolucionário. 
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Plantar liberdade de identidade no paraíso da padronização emerge 

como ponto comum na construção de percursos metodológicos que, sem 

negar a multiplicidade de linguagens artísticas, tem como ponto de parti-

da provocações direcionado à valorização e mobilização de saberes prove-

nientes de diferentes territórios e histórias de vida ocultos sob camadas e 

camadas de opressão.

Esses processos questionam o alcance da formação específica do artis-

ta impulsionando pesquisas e novas aprendizagens no campo do ensino 

da arte que muito interessam ao campo da educação em geral.

No processo formativo dos(as) arte-educadores(as) realizado por Gal, 

Bergman e Fernanda encontrei sinais evidentes que a resistência coletiva 

praticada pelos(as) arte-educadores(as) se apoia em um consistente dese-

nho que articula repertórios constituídos ao longo da história individual e 

coletiva dos(as) jovens com outros vivenciados e sistematizados pelos(as) 

arte-educadores(as) ao longo de sua formação nas diferentes linguagens 

artísticas. O resultado dessa articulação extrapola o alargamento do reper-

tório inicial avançando para o desenvolvimento do senso crítico, criativo 

e artístico dos(as) jovens expressos em diferentes produções como nos 

ensina Tati Botelho.

Conhecer, valorizar, levantar repertório, aprendizagem coletiva... caminhos 

para acessar conhecimentos que se escondem também na insegurança gerada 

por crenças de inadequação, incompetência e fracasso geradores de autocríti-

ca extrema e no paralisante medo de errar destacado por Rafael Pinho.

A troca de repertório descrita por Daniel Gisé e Edinaldo Andre devolve 

e amplifica vozes que submetidas ao cotidiano “cala boca aí ladrão” res-

pondem com “Não sei desenhar, não consigo, ficou ruim”... até que silen-

ciam de vez...
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Cristiane Moscou nos ensina que a literatura oferece voz a quem se 

dispõe a enfrentar a página em branco. Esse enfrentamento apoiado em 

técnica, domínio de instrumentos metodológicos e disponibilidade para a 

entrega tem sido experimentado nas diferentes oficinas que se aprimoram 

ao longo dos anos com o conhecimento dos limites da instituição e dedi-

cação à escuta dos(as) jovens.

O silenciamento dos(as) jovens almejado pela política de encarce-

ramento em massa tem sido desestabilizado por temas e práticas que, 

sem destruir as trancas, inaugura brechas no reconhecimento do direito a 

questionar a condição de encarcerado(a) e resistir à privação de liberdade.

O posicionamento incontornável é baseado no reconhecimento de 

que o conhecimento está lá: potente, resistente e disponível para a troca 

mesmo quando a violência se impõe e invade a roda de troca proposta, 

como na delicada experiência de acolhimento coletivo a um jovem fra-

gilizado vivida por Buia Kalunga, onde a música se coloca como via de 

pertença e fortalecimento da resistência afetiva e coletiva.

A importância de cada participante na construção da ação educativa des-

tacada por Jefferson Baptista como regra no estabelecimento de um espaço 

de troca horizontal é assumida como uma necessidade e um risco a ser en-

frentado por todos, pois com o direito à voz emerge também racismo, ma-

chismo, homofobia... presentes na disciplina tétrica e na rispidez constante no 

trato dos(as) adolescentes e combatido e vivenciado também pelos(as) arte-

-educadores(as) dentro e fora dos portões da Fundação CASA cotidianamente.

“Muitas vezes, o embate se assemelha a um cabo de guerra em que 

eu, sozinha, “defendo as mulheres” e eles defendem posturas que 

geram violência contra as mulheres. Este é um momento em que o 

tom de voz deles aumenta, em que ficam em pé e, alguns, crescem 

20 ︲    NA LINHA TÊNUE

NalinhaTênue.indd   20 27/09/18   09:57



21PREFÁCIO    ︲

pra cima de mim. Tenho em minha memória muitos jovens sobre 

mim, mais altos do que eu, numa postura bastante opressora. Lidar 

com isto é bastante custoso emocionalmente.” (Cristiane Moscou)

O enfrentamento à misoginia narrado por Cristiane Moscou ecoa também 

nas vivências de Soraya Machado, que convida homens a enfrentar a homofo-

bia dançando, nos desafios enfrentados com rima por Tati Botelho e na peleja 

mandingueira de Wiara Nagô, que propõe reconstrução social a partir de um 

sonho de liberdade ancestral. Mulheres descalças enfrentando com o próprio 

corpo a aridez desse campo minado pelo machismo, homofobia e violência.

O espaço de encontro de histórias vividas e por viver que as oficinas 

representam na percepção de Rafael Pinho expõe também a profunda 

contradição dessa instituição em que “isola-se para ressocializar e pune-

-se para reeducar”. Nesse sentido, André Firmiano ensina que a formação 

humana se impõe à iniciação artística e às incoerências intrínsecas ao 

trabalho nesse espaço de restrição de direitos e revela em suas dobras 

experiências de respeito mútuo e liberdade.

A construção de campos de confiança, aprendizagem e acolhimento 

emocional que ao longo desta obra se transmutam em som, palavra, imagem 

e corpo fortalecem o direito à dignidade de todos e todas em todas as fases 

da vida... quanto a mim, que sempre acreditei que a arte naquela casa tinha 

por papel abalar suas estruturas ancoradas na naturalização das desigualda-

des, descobri no texto de Wiara Nagô que a proposta (muito mais ambiciosa) 

dos(as) arte-educadores(as) é deixar de ser o protocolo de cumprimento de 

atividade para se transformar em esperança... inclusive a minha.

EDNÉIA GONÇALVES
Julho, 2018
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PRODUÇÃO 
VISUAL COMO 
PRÁTICA 
ARTE-EDUCATIVA 

“A VERDADEIRA ARTE NÃO 
EMBALA OS ADORMECIDOS. 

DESPERTA-OS!” 
SÉRGIO VAZ (2011)
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RESSIGNIFICANDO 
CÓDIGOS

A oficina de artes visuais consiste em introduzir ao ensino e à prática 

das linguagens ligadas às artes visuais, tais como: desenho, pintura e es-

cultura e seus desdobramentos, diferentes aplicações, e importância his-

tórica como afirmação cultural, social e filosófica. Compreender a tradição 

e a evolução das artes visuais facilita o entendimento de mundo, assim 

como o mito e a ciência, as artes tratam de questões sensoriais subjetivas, 

intuitivas e acionam o conhecimento prévio quando se diz respeito a um 

objeto do mundo.

Respeitar o repertório e os estímulos individuais dos(as) adolescentes 

e contextualizar temas da vivência dos(as) próprios(as) criam parâmetros 

e distanciam as barreiras impostas pela estética, pois toda a intuição tem 

caráter de descoberta, seja de uma nova ideia, de um objeto ou de um 

sentimento.

Os valores hegemônicos e socialmente implícitos no senso comum 

do pensamento e construção artística, que anulam a capacidade e o de-

senvolvimento individual, remetendo como certo e errado pelo ponto 

de vista das escolas europeias de belas artes e assim rebaixando outros 

tipos de formas e manifestações artísticas de caráter regional ou popular 

devem ser desconstruídos, como a ideia do “belo” e se trabalhar aumen-

tando a capacidade motora e o senso estético e crítico. A valorização do 

repertório trazido pelo(a) jovem atendido é de suma importância para o 

desenvolvimento da oficina. Enquanto educador atendendo adolescen-

tes, a minha expectativa é sempre de encontrar novas formas de pensar e 

fazer arte por mais que as limitações dentro dessa linguagem sejam atri-

25
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buídas à falta de qualificação das linguagens artísticas, como um meio 

metodológico que é ignorado no processo da educação formal. Sendo 

assim, o pouco acesso aos meios culturais faz com que a minha oficina 

se torne, muitas vezes, o primeiro encontro que o(a) jovem tem de fato 

com o pensar e o fazer artístico. 

Os temas a serem abordados passam por uma mediação em que, for-

mando uma roda de conversa, o grupo anota todas as demandas dos(as) 

adolescentes e provoco questionamentos com perguntas como: “Qual é 

a função da arte?”, “Qual é a função do artista?”, “Quais são as vantagens 

em ter uma visão de mundo pelo ponto de vista da arte?”, “O que é arte 

abstrata?”, “Arte depende do dom do artista para existir?”.

Com as respostas e as referências anotadas, tento contextualizar, tra-

zendo exemplos dos mais variados, dos períodos clássico, contemporâneo 

e moderno da história da arte, para mostrar as amplitudes práticas que o 

questionamento artístico toma.

Analisar quadros famosos e de inestimável valor cultural, como “Mona 

Lisa”, de Leonardo Da Vinci ou “Guernica”, de Picasso, é um bom exemplo 

para expor questões fundamentais que ajudam a entender toda a valoriza-

ção que a sociedade num todo dá para o fazer artístico.

ADEQUAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS 
PARA O ENSINO E A APRENDIZAGEM

Muitas vezes, os(as) adolescentes carregam um repertório visual restrito 

aos grupos nos quais estavam inseridos fora da medida (medida socioedu-

cativa de internação), carregando códigos e símbolos ligados ao sistema pri-

sional, ressaltando a violência e o poder como possibilidade de liberdade, ou 

mesmo o status ou modalidade criminal pela qual o(a) adolescente está ou 

quer se inserir. Dentro da medida socioeducativa existe a preocupação em 

não associar a adolescência aos símbolos ditos como prisionais, com uma 

forte ideia de cultura de cárcere onde o(a) adolescente se vê aprisionado(a) 

e não internado(a). Tais códigos são importantes no ambiente de restrição 

de liberdade como uma forte fonte de comunicação e autoafirmação, uma 

vez que há um alto índice de analfabetismo e baixa autoestima. Por exem-

plo: temas como “O Palhaço”, “A Carpa Japonesa”, “O Mago”2 ou represen-

tações claras de violência, como armas de fogo, ou consumo e efeito de 

entorpecentes, são constantemente abordados e recriminados, tanto pelo 

setor pedagógico, quanto pelo setor de segurança e pode acarretar em pos-

síveis advertências disciplinares. Com isso, é fundamental encontrar meios e 

2  Alguns desenhos são associados, no senso comum, às práticas criminosas.
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bases teóricas que desconstruam e contextualizem tais temas, tendo como 

apoio textos ou referências encontradas dentro da história da arte3. 

Tendo em vista o respeito, a potência individual e a autonomia, acres-

cento materiais de referência e técnicas voltadas às propriedades básicas 

de forma, cor, desenho e pintura, por serem de fácil apoio, mas nunca 

coloco como fundamental, pois não acredito que existam fórmulas exa-

tas dentro das artes visuais, mas sim diferentes formas de expressão. Po-

etas, pintores, romancistas e músicos começaram a utilizar a arte como 

forma de expressão das suas experiências individuais. Em vez de mos-

trarem a natureza, procuravam, por meio de suas obras, exprimir os seus 

sentimentos e o seu universo interior. A arte tornou-se um veículo para 

exprimir emoções.

Dentro do ambiente da oficina de artes visuais, pude ver como a res-

trição de liberdade e o olhar do corpo pedagógico para as atividades cul-

turais nem sempre são de fato compreendidos e como a base histórica é 

importante nesse processo. Alguns movimentos artísticos se baseiam em 

sentimentos ou em questões sociais relevantes dentro do ambiente políti-

co e socioeconômico nos quais estavam inseridos.

O expressionismo, por exemplo, foi um movimento artístico que pro-

curou retratar, não a realidade objetiva, mas as emoções e as respostas 

subjetivas que objetos e acontecimentos suscitam no artista. A deforma-

ção da realidade expõe de forma subjetiva a natureza e o ser humano, 

dando primazia à expressão de sentimentos em relação à simples descri-

ção objetiva da realidade. Por uma paleta cromática vincada e agressiva 

e pelo recurso das temáticas da solidão e da miséria, o expressionismo é 

um reflexo da angústia e da ansiedade que dominavam os círculos artís-

ticos e intelectuais da Alemanha, durante os anos anteriores à Primeira 

Guerra Mundial (1914-1918), e que se prolongou até o fim do período 

entre guerras (1918-1939). Angústia que suscitou um desejo veemente 

de transformar a vida, alargar as dimensões da imaginação e renovar a 

linguagem artística.

Certo dia, durante uma atividade de desenho, levei para a turma alguns 

livros de história da arte e vanguardas como expressionismo e impres-

sionismo. Meu objetivo era demonstrar, por meio de pinturas e desenhos 

famosos, como a carga emotiva pode ser representada por movimento, 

cor e forma tanto para demonstrar aspectos ligados ao campo emocional, 

a exemplo de “Os Girassóis”, de Van Gogh, quanto questões sociais como 

“O Grito”, de Edvard Munch. E a partir deste último exemplo, um jovem 

3  Ferraz e Fusari (2009); Argan, Carotti e Bottmann (1992); e Gombrich (2000).
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reproduziu o tema fazendo uma metáfora da figura central pela figura de 

esqueleto humano. Logo, a funcionária do setor pedagógico interviu na 

atividade, alertando o jovem que aquele tema era inapropriado e que ele 

conhecia as consequências que poderiam acarretar. Foi então que o jovem 

se posicionou explicando sobre o tema e a referência que tinha utilizado, 

livrando o desenho de qualquer análise negativa e possíveis complicações 

dentro da medida. 

Concluo que um grande aliado para as atividades culturais dentro de 

um ambiente de restrição de liberdade é a base em conteúdo históri-

co, e assim contextualizar os temas para que influenciem no repertório 

do(a) adolescente, servindo para ressignificar códigos e temas que antes 

eram lidos apenas por uma perspectiva negativa dentro de um centro de 

internação. Partindo do ponto de vista histórico, consigo legitimar senti-

mentos e expressões que teriam outras conotações e recepções dentro 

do ambiente de medida.

Há diferentes versões da teoria da arte como expressão. Uma das mais 

discutidas é a do romancista russo Liev Tolstoi (1828-1910) de que não há 

arte se não houver expressão de sentimentos ou se esse sentimento não 

contagiar pessoa alguma. Assim, o autor defende que a arte é uma forma 

de comunicação. Claro que há formas de comunicação que não são arte, 

assim como uma notícia de jornal. A diferença é que, na arte, se expres-
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sam sentimentos e não outra coisa qualquer. A arte é um meio de unir as 

pessoas por esses sentimentos. 

Surgiram várias objeções a essa teoria. Algumas dessas objeções dizem 

respeito ao fato de que nem todos os artistas sentem aquilo que trans-

mitem nas suas obras. Outro aspecto diz respeito à intencionalidade dos 

artistas, pois, segundo essa teoria, o artista transmite intencionalmente os 

seus sentimentos, o que nem sempre é uma realidade.

Em conclusão, a teoria da arte como expressão, apesar de mais abran-

gente do que a teoria da imitação, não é suficientemente ampla para in-

cluir muitas das obras que são consideradas arte. Porém, muitas obras de 

arte são expressivas.

Durante o período da oficina, organizada em três módulos (desenho, 

pintura e escultura), trabalho um mês cada prática, podendo variar depen-

do da demanda de cada turma. Tenho como prática apresentar trabalhos 

individuais meus ou referências que encontro no dia a dia, e enfatizo o tra-

balho com temas atuais e de relevância dentro da medida socioeducativa 

e da adolescência em si. Apresento encartes de exposições que estão em 

cartaz, fotos de grafites ou painéis de muralismo na cidade.

Geralmente, os centros não possuem condições para tais práticas artís-

ticas, então é comum encontrar dificuldades por conta da falta de espaço 

das salas, precarização dos equipamentos como iluminação ou mesas e 

carteiras, e, muitas vezes, até a falta desses elementos. Trabalhar com pin-

tura e escultura requer fazer a limpeza e a manutenção dos materiais, as-

sim como a limpeza das salas. Seria fundamental uma sala com uma fonte 

de água corrente (torneira), o que não acontece na maioria dos casos, e a 

falta de estrutura pode acarretar em eventuais problemas com o setor de 

segurança. Dependo das condições (ou da falta delas), tenho que encerrar 

a oficina até meia hora antes, o que prejudica muito o rendimento das ati-

vidades, causando frustrações e desmotivando os(as) adolescentes.

Não existe uma forma exata de avaliação, cada caso é medido de modo 

individual, levando em consideração o aumento da capacidade motora e 

intelectual, a capacidade de trabalhar em grupo, o conteúdo artístico e 

lírico apreendido, ou o simples fato dos materiais e conteúdos da oficina 

serem mais familiares.

Meu objetivo principal é aumentar o repertório e mostrar formas de 

entender e ver o mundo pelo viés das artes. Analiso que o perfil do(a) 

jovem que se encontra em internação atribui uma forma objetiva de en-

tendimento de mundo atrelado a conceitos ligados ao mercado e ao 

consumismo. O perigo dessa objetividade é guiar por um caminho que 

não reflete de forma ampla o que é consumo e produção, e assim expon-
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do-os(as) para hábitos e obrigações que destoam com a classe social em 

que esses(as) jovens estão inseridos(as), projetando-os(as) para um estilo 

de vida ligado ao consumo e a um falso ideal de liberdade. A forma refle-

tiva da arte pós-contemporânea elimina a necessidade da arte, antes vis-

ta como referencial da cultura europeia, e ressignifica a arte como uma 

forma de representar aspectos de sua própria existência, incorporando 

várias facetas de personalidade e ancestralidade, criando significados 

e formas de refletir em modos de produção que não necessariamente 

atendem à objetividade mercadológica ou a fonte estética decorativa, 

mas sim como uma forte ferramenta para que a capacidade e a persona-

lidade possam ser construídas de forma contundente, independente do 

meio social em que está inserida. 

A arte enquanto ofício e em um entendimento popular ainda é asso-

ciada como o ideal europeu estabelecido no Brasil, principalmente pela 

escola francesa de arte a partir do século XV. Nesse período, a arte repre-

sentada ressaltava as ideias da colonização e justificava a predominância 

europeia sobre outras culturas, principalmente a produção indígena e de 

matriz africana. O conceito de arte contemporânea provém de uma inte-

ração entre prática e experiência, em que a vivência individual serve como 

metáfora principal para propor novas experiências e pontos de vista den-

tro de questões antes estigmatizadas. Trabalhar com o repertório que o(a) 

adolescente conhece é uma forma de contextualizar o meio onde vivem, 

propondo uma reflexão que ajuda a pensar em uma recolocação no papel 

social pelo viés da cultura.

A oficina de artes visuais, diferente de outras modalidades que mui-

tas vezes encontram mais resistência, carrega uma carga atrativa muito 

grande, o que estimula a adesão à oficina. Um dos maiores objetivos é a 

desconstrução do que cada um(a) carrega como belo e mostrar que as 

artes visuais são uma forma de registro atemporal que mostram a identi-

dade cultural, fator importante para representar certa parcela da sociedade 

desqualificada, exterminada e silenciada pelo poder público e pelos meios 

de produção. A produção dos trabalhos, que posteriormente podem ser 

enviados para os familiares, faz com que a oficina atenda a esse sentido 

de apresentar um produto artístico, e mais do que isso, apresentar que 

de alguma maneira o(a) adolescente está passando de forma positiva por 

esse processo.

Vários são os desafios e depende muito do perfil de cada centro atendi-

do, do respeito, do entendimento e da abertura ao diálogo que cada um(a) 

tem com as atividades de arte e cultura.

Creio que a maior barreira para trabalhar com arte em um ambiente 
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de restrição de direitos é a incoerência dentro do trabalho do(a) arte-

-educador(a), pois partimos do princípio da liberdade como a maior po-

tência da evolução humana. Buscar práticas de orientação dentro desse 

ambiente às vezes requer exercícios de escuta dos(as) adolescentes para 

entender o universo no qual estão inseridos, e o papel do Estado dentro 

desse ambiente. Mais do que uma iniciação artística, é uma formação 

humana, pois o trabalho de arte-educação é diferente da escola formal 

ou do ensino profissional. A informalidade das relações institucionais e 

um plano de trabalho maleável proporcionam bons resultados dentro 

das atividades culturais. 

é formado em Artes Visuais pela Uni-
versidade São Judas Tadeu e atua 
como artista plástico e arte-educa-
dor nas linguagens de artes visuais 
desde 2007.

ANDRÉ FIRMIANO 
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DESENHANDO 
NOVAS PROPOSTAS

Foi impactante para mim o primeiro contato com a Fundação CASA: 

foi na unidade João do Pulo, na Vila Maria, em maio de 2016. Após passar 

por uma sequência de portões pesados, cheguei ao pátio e comecei a ver 

alguns rostos, pouco a pouco me dei conta de que a grande maioria ou 

talvez todos os meninos que eu estava vendo eram negros. Eu sabia do 

racismo, mas nunca o tinha visto de forma tão nítida, tão concreta.

Sou artista e arte-educador na área de artes visuais, em minhas aulas, 

ensino desenho artístico e histórias em quadrinhos. Essa é minha primeira 

experiência com arte-educação em um ambiente de privação de liberda-

de. Minha bagagem de experiências e didática foi desenvolvida a partir das 

vivências que tive em escolas de arte, oficinas em SESCs e centros cultu-

rais da cidade de São Paulo desde 2009. Foi necessário passar por uma 

adaptação grande para dar aulas na Fundação CASA.

O perfil dos meninos é muito específico, compartilham algumas ca-

racterísticas que podem ser percebidas em todas as unidades. Eles têm 

uma maneira própria de se comunicar, códigos de ética bastante rígidos, 

gostos musicais, estética do corpo e do cabelo, que dá a eles uma iden-

tidade bem definida.

Quando tive a primeira reunião de apresentação com um coordenador 

pedagógico em uma unidade da Fundação CASA, ouvi dizer “você sabe 

que terá dificuldades, né?”, sem se aprofundar. Durante as primeiras aulas, 

as dificuldades foram aparecendo: dificuldades de concentração (a aula 

não pode ser muito teórica ou, se for, precisa ser muito dinâmica), dificul-

dade para se manter em uma tarefa por muito tempo, imediatismo (o tema 
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da aula precisa despertar um interesse imediato e o resultado da atividade 

deve vir logo), perda de interesse (há uma tendência muito grande em per-

der interesse pelas atividades), autocrítica exacerbada (medo de arriscar 

algo novo, fazer algo que eles(as) não dominam, e rasgam desenhos com 

frequência), que vem junto de uma atitude de desistência, que pode surgir 

logo no início, se o(a) educando(a) não gostar, e diante de uma atividade 

eles(as) podem dizer “não sei fazer!”, sem nem tentar.

Tudo isso acredito que tenha a ver com o histórico de vida bastante 

difícil que a maioria dos(as) jovens trazem, além do próprio ambiente da 

Fundação CASA que não incentiva, não ajuda e não acolhe. Os(as) jovens 

vivem sob uma disciplina rigorosa (por vezes violenta), em condições bas-

tante precárias lá dentro e, ainda, não estão livres para escolher as oficinas 

culturais com as quais mais se identificam. Esse ambiente dificulta a cria-

ção de um clima produtivo em sala de aula. É perceptível a carência que 

eles(as) têm de pessoas que os olhem com um olhar positivo, que acredite 

no potencial deles(as) e, acredito, esse é um dos fatores mais importantes 

dentro do nosso trabalho na Ação Educativa.

As propostas que eu levei de início caíram por terra. A princípio, iniciei 

as aulas como sempre fiz fora da Fundação CASA, propondo exercícios de 

desenho de observação introdutórios. Um deles é um exercício proposto 

por Betty Edwards (2012), no livro “Desenhando com o lado direito do cé-

rebro”, que consiste em copiar um desenho linear observando o desenho 

de ponta cabeça. A explicação do exercício não fez sentido para a grande 

maioria dos(as) jovens e, por isso, muitos se recusaram a seguir a pro-

posta. Ao ensinar história em quadrinhos, era muito difícil mantê-los(as) 

atentos(as) à parte teórica e também convencê-los(as) de que poderiam 

produzir quadrinhos mesmo com um desenho simples.

Se é comum as pessoas terem dificuldades para desenhar, preocupadas 

com os resultados das primeiras tentativas em atingirem certo ideal, na 

Fundação CASA, essa dificuldade é muito maior por causa da autocrítica, 

somada a todos os fatores citados anteriormente. Em uma das primeiras 

unidades que trabalhei, nas primeiras semanas de aula, um dos educandos 

me disse: “professor, isso que o senhor tá trazendo pra nós não interessa! 

Eu vou sair daqui e vou roubar, não vou usar nada do que você está en-

sinando!”. A reação não foi a mesma em todas as unidades, mas era um 

indicativo de que eu teria que fazer uma mudança geral. Das duas uma: 

ou não havia interesse em aprender a desenhar ou a forma de ensinar 

precisava mudar. Para isso, eu precisava entendê-los(as), conhecê-los(as), 

saber qual era o interesse deles(as). Como despertar o interesse dos(as) 

educandos(as)? De que forma as aulas de desenho poderiam ser úteis e 
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significativas dentro do contexto deles(as)? O que era preciso para que 

tivessem vontade de sentar e desenhar, sem serem obrigados(as) a isso?

Perguntando o que gostariam de fazer e aprender, a demanda geral, de 

todas as turmas, era que eu trouxesse imagens fotocopiadas para eles(as) 

copiarem, com temas variados: carros e motos (fizeram uma lista gran-

de de modelos bem específicos), imagens religiosas católicas, tatuagens 

(hannya, mago, catrina), e personagens de games e animes. Estava longe 

da minha proposta inicial, mas fui acatando e observando como as aulas 

poderiam se desenvolver a partir daquilo.

Todas as semanas fazemos encontros com todos(as) os(as) educadores(as) 

e a coordenação da Ação Educativa para debater assuntos relativos às nos-

sas práticas e metodologias. Num desses encontros, conversando sobre as 

dificuldades de ensinar desenho com outros(as) educadores(as), estes(as) 

relataram experiências positivas com o desenho feito passo a passo na lou-

sa, em vez de levar os desenhos prontos para serem copiados. Testei esse 

método com resultados muito positivos e essa tem sido a minha forma de 

introduzir os(as) adolescentes à prática do desenho.

Os desenhos levam uma aula, de uma hora e meia, para ficar prontos. 

Geralmente, os(as) educandos(as) ficam ansiosos(as) para saber qual será 

o desenho que faremos juntos e, sendo algo do universo deles(as), um 

tema com o qual se identificam, a predisposição a participar da aula au-

menta. A oficina de desenho passo a passo é bem prática, com instruções 

simples e curtas. O desenho passo a passo é inclusivo: inicio o desenho 

com alguns traços simples e gerais na lousa e ando por toda a sala, obser-

vando o desenho de cada um(a), incentivando, conversando e ajudando 

aqueles(as) que estão com dificuldades. Em geral, isso anima os(as) que 

dizem que não sabem desenhar e os(as) estimula a que pelo menos façam 

uma tentativa.

Pode haver algum protesto no início, com frases como “não consigo!”, 

“ficou ruim, não ficou igual ao seu!” e “não gosto de desenho, fui obrigado(a) 

a entrar nessa oficina”. Tento desmistificar o mito do desenho “bem feito”, 

dizendo que não existe um modelo, o desenho tem muitos estilos, mui-

tas possibilidades. Procuro colocar o resultado indesejado em perspectiva: 

“veja, esse é seu primeiro desenho! Você já tinha tentado desenhar isso an-

tes? Então, continue praticando”. Também digo que o desenho não precisa 

ficar igual ao meu, uma vez que cada um(a) desenha do seu jeito e as habi-

lidades que eu tenho foram desenvolvidas com a prática, não é algo que se 

nasce sabendo, o famoso dom como muitas pessoas acreditam.

Segundo Mirian Martins e Arthur Pfeiffer (1992, p. XI), o livro “Não Sei 

Desenhar” denuncia um mito. Um modo unilateral de ver o desenho, re-
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duzindo-o à mera cópia da realidade, e continuam, “na adolescência, o 

‘não sei desenhar’ é resultante de uma visão preconceituosa. [...] Este ser 

simbólico, em processo, em devir, vive um momento de problematização 

da identidade e de gênese do pensamento formal”.

As inseguranças e as crenças sobre o desenho, trazidas pelos(as) ado-

lescentes são muito comuns em qualquer contexto da nossa cultura, seja 

no nível do Ensino Fundamental ou superior, escola particular ou pública, 

independente da classe social. É bem difundido (não só no Brasil, mas 

também nos países ocidentais em geral) e também no ensino acadêmico, 

o conceito de que o bom desenho é aquele que copia a realidade com 

perfeição, uma concepção de desenho que começa no Renascimento, na 

Europa, e foi trazida ao Brasil no século XIX, pela missão francesa que es-

tabeleceu aqui a primeira Academia de Belas-artes. A arte moderna que-

brou esse padrão no século XX, ampliando as possibilidades do desenho 

e tornando-o muito mais acessível. Mesmo assim, o desenho acadêmico 

segue como referencial, produzindo uma série de barreiras para a explo-

ração criativa. É preciso questionar esse padrão, ganhar um repertório de 

conhecimento de arte e, ao mesmo tempo, pela prática do desenho, ir 

reconhecendo e acolhendo a expressão individual de cada um(a), seja por 

meio do desenho realista ou não.

Com o desenho passo a passo na lousa, é comum os(as) jovens fica-

rem felizes com o resultado do primeiro desenho, isso é muito impor-

tante para que ele(a) permaneça estimulado(a) a continuar participando 

da oficina, e também é um momento importante: ele(a) percebe que, a 

princípio, estava com medo de tentar, mas agora vê que aquele medo e 

a dificuldade podem ser superadas.

A cada aula destaco a importância de fazer esboços e como estrutu-

rar o desenho, dizendo que “um desenho não surge do nada! Tem uma 

estrutura por trás”. Aprender a ver proporção, desenvolver percepção de 

contornos e linhas, percepção de formas, coordenação motora. Quando 

voltamos a utilizar alguma técnica, desafio os(as) adolescentes a lembra-

rem como fizemos para reforçar o aprendizado. Converso com eles(as) 

também sobre a importância de habilidades que não são do desenho, mas 

que influenciam bastante o processo, como paciência, foco, continuidade 

da prática, e insisto: “desenho é prática! A diferença entre vocês e eu é que 

passei mais tempo praticando!”.

Um dos melhores resultados que tivemos foi em uma unidade onde 

encontrei já de cara jovens muito interessados em desenho.  No primeiro 

dia de aula, me apresentei mostrando meu portfólio de ilustração e alguns 

trabalhos publicados em revistas e livros. Demonstraram grande interesse 
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sobre as técnicas utilizadas nos trabalhos, quanto tempo é gasto com eles, 

desde quando trabalho com isso e quais cursos tinha feito. Nas aulas se-

guintes, iniciei com o desenho passo a passo na lousa. A turma tinha dois 

jovens com uma habilidade já desenvolvida para o desenho, o restante 

estava começando, se familiarizando com o processo, mas com vontade 

de aprender, solicitavam minha ajuda constantemente, demonstrando um 

desejo genuíno de “acertar”. Com o tempo, pela fala deles entendi que 

ganhei respeito por “desenhar bem” (para eles(as) é muito importante que 

o professor demonstre que sabe do que está falando) e também (pela fala 

deles), por ser “humilde”. O que eu entendi por humildade foi que eu sou 

uma pessoa que os escuta, incentiva, está disposta a dialogar e não apenas 

impor a minha vontade e criticá-los. Tiveram uma aceitação muito boa da 

técnica de desenho passo a passo na lousa, e em algumas aulas, quando 

ia encerrar, escutava: “mas já? Aula boa sempre passa rápido”. Essa tur-

ma sempre me pedia para reservar algumas aulas para deixá-los trabalhar 

nos desenhos que já tinham feito, incrementando-os com sombreado ou 

pintando com lápis de cor. Outro indicativo de que estavam gostando do 

resultado era que desenvolveram muito carinho pelos desenhos, muitos 

criaram pastas de papel para guardar desenhos de aulas passadas. Acabei 

adotando a prática de trazer saquinhos de plástico para guardar os dese-

nhos de cada um. Foi perceptível o avanço que alguns jovens tiveram em 

seus desenhos e outros vinham me contar que estavam fazendo os dese-

nhos que ensinei em outras ocasiões, fora da sala de aula.

No projeto Arte na Casa, os ciclos de oficinas têm duração de três me-

ses. Cada educador(a) passa em média três ciclos em cada unidade. A cada 

ciclo, a turma pode mudar totalmente seus integrantes ou não. Os(as) jo-

vens que se identificam com o educador(a) e com a oficina podem pedir 

para continuar no curso. Três meses é um tempo curto para um curso 

completo de desenho, apenas arranhamos a superfície da técnica e dos 

questionamentos que seriam necessários para produção e compreensão 

mais aprofundada das artes visuais e do desenho, mesmo assim, vejo uma 

diferença grande na forma com que os(as) jovens veem a sua habilidade 

de desenhar. Muito além do desenho, acredito que o relacionamento com 

um(a) educador(a) que escuta o(a) jovem, leva em conta o que dizem, 

respeita e valoriza sua expressão, também tem um impacto em como o(a) 

jovem vê a si mesmo e se relaciona com o mundo.

Em dois anos de projeto, estando com os internos da Fundação CASA 

quase diariamente, foi possível conhecer um pouco o universo deles(as). 

A cada turma, sinto maior proximidade, consigo entendê-los(as) melhor e 

surgem vínculos de amizade com vários(as) deles(as). Os vejo como qual-
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quer outro(a) jovem, tirando as características culturais específicas desse 

grupo (que citei no início), mas que são superficiais, sendo assim, não 

há diferença alguma. Para algumas pessoas, isso é um pouco inusitado 

porque elas têm uma imagem do(a) jovem perigoso(a), violento(a) que é 

fabricada pela mídia. Faço questão de falar quando me perguntam sobre 

o trabalho na Fundação.  Assim como eu e você, são meninos(as) que 

querem ser felizes, ser vistos, ouvidos e fazer parte da sociedade de forma 

plena e justa. É preciso conhecê-los(as).

é formado em Artes Visuais pela 
UNESP. Professor dos cursos de de-
senho artístico, ilustração e histórias 
em quadrinhos da ABRA (Academia 
Brasileira de Artes). É educador da 
área de artes visuais e publica ilus-
trações e histórias em quadrinhos 
desde os 18 anos no meio indepen-
dente e editorial.
www.danielgise.com

DANIEL GISÉ

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS II

NalinhaTênue.indd   37 27/09/18   09:57



38 ︲    NA LINHA TÊNUE

NalinhaTênue.indd   38 27/09/18   09:57



NalinhaTênue.indd   39 27/09/18   09:57



40 ︲    NA LINHA TÊNUE

CASA DE CABOCLO – 
DESCONSTRUINDO 
PADRÕES

O que é oficina? Para que servem as artes visuais? Como é possível defi-

nir arte-educação no contexto de privação de liberdade? Perguntas difíceis 

de serem respondidas, certamente. Contudo, é com essas neuroses que 

todo(a) arte-educador(a) trabalha diariamente, acredito eu. Somado a tudo 

isso, a crescente inclusão do “corpo cerceado de suas liberdades” nas agen-

das de medidas socioeducativas revela a tentativa de superar um período 

anterior a sua criação, que o desconsiderou como partícipe da dinâmica 

atual. Pois bem, bora lá!

FRIA

A noite desce fria, molhada, inclemente

Sobre a grande casa da solidão

Nem uma cigarra ao menos no horizonte

Só o breve silêncio toma conta do barraco

Os três moletons não seguram o vento

Que corta a ventana sem pedir licença

Assim cai mais uma noite de inverno

Que pelo relógio imaginário da mente

Ainda são quatro e vinte da manhã

O pensamento vai longe, “será que Deus existe?”

Logo estão todos de pé pro mesmo dia

Rotina fria, pão, leite igual do dia anterior
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Chamada da senhora pra ver quem faltou

Fila pro almoço, sobremesa como moeda de troca

Tudo são gritos, mão pra trás, com licença, senhor

Oficina de Artes Visuais, “parece” salvar o dia

O triste é saber que logo chega a noite fria

E hoje promete ser mais fria que ontem!

A partir da reflexão anteriormente descrita e de outras questões levanta-

das, penso os temas para serem trabalhados durante o processo da oficina 

de artes visuais, que tem duração de três meses para cada ciclo. Um plane-

jamento é elaborado e apresentado à coordenação pedagógica da Funda-

ção CASA. Assim, a oficina com recorte em desenho e pintura é ofertada, 

experimentando a partir da “metodologia” de Ana Mae Barbosa (1984), que 

trabalha com a proposta triangular, propondo: conhecer a arte (história da 

arte), entendendo que ela acontece em um contexto; apreciar a arte (ana-

lisar uma obra de arte) a partir de um processo; fazer arte (fazer artístico) 

onde acontece a experimentação e os recursos das artes visuais.

Na apresentação do primeiro dia de um novo ciclo, começo uma con-

versa com as seguintes perguntas para os(as) adolescentes: o que vocês 

esperam dessa oficina? Quais são as suas expectativas, demandas e suges-

tões? Para não virar uma “bola de neve” durante o processo, e se atrapalhar 

em uma possível encruzilhada sem saída, explico e deixo-os(as) livres para 

responderem da forma que acharem conveniente; podendo ser por escrito, 

desenho, poesia visual etc. Permito que fiquem à vontade, para que pelo 

menos nessa uma hora e meia em que vamos estar juntos, de alguma ma-

neira, estejam livres, na forma como os(as) trato, nos estímulos de pensar 

e criar que proponho. Não gosto que me chamem de “senhor”, digo que 

podem me chamar pelo nome ou “professor”. Inclusive, já me chamaram 

até por outros nomes, como meu apelido.

A priori, temas ligados aos direitos humanos, como direito à cidade, ques-

tões de gênero e do consumo na sociedade direcionam as oficinas. Com o 

passar dos dias e a convivência, os(as) adolescentes ficam mais confiantes 

em relação a minha pessoa, percebo que ficam mais abertos(as) e disponí-

veis para a participação, é então quando passo a discutir outras questões 

que se cruzam, como racismo, homofobia, preconceito de classe, redução 

da maioridade penal, entre outras questões atuais. A partir desses enuncia-

dos, abre-se um guarda-chuva de dúvidas, perguntas e contranarrativas, em 

que outras questões são trazidas, e, na maioria das vezes, é possível usar 

ilustrações com referências (desenhos) que dialogam com determinados 

temas. Por exemplo, é na discussão sobre o consumo que problematizo 
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a ideia de que, para um suposto reconhecimento social, é primordial que 

aconteça por meio do modelo de consumo apresentado mundo afora, por 

quê? Exploramos essa questão com desenhos, filmes e músicas, discutindo 

a doença do “consumo logo existo4”.  

Portanto, entendendo que “a arte é sempre produto de uma cultura de 

um tempo determinado pelo período histórico” como diria Duarte (1981, p. 

18), e escolho os temas sempre pensando no(a) adolescente e no seu tempo 

histórico. Tento ouvir todos(as) e busco, a partir daí, levar suas demandas 

para o processo teórico, criativo de fala e escuta, propondo criações que en-

volvam o desenho e a pintura em formas mais próximas de suas realidades 

como o pixo. Faço provocações do tipo: “como seria o desenho perfeito?”, 

“existe certo e errado na hora de criar?”, “quem sabe desenhar?”, “o que é o 

belo?”, “é possível desconstruir essa perfeição?”. Com isso, apresento alguma 

criação que possivelmente conhecem ou já ouviram falar na escola, prova-

velmente na aula de artes. 

Dúvidas, frustações e outras questões trazidas pelos(as) adolescentes 

nos fazem refletir, discutir e desconstruir certos padrões do que seja arte. 

Os padrões costumam ser reflexos, carregados, inclusive, no “mundão” afo-

ra por esses(as) adolescentes. Percebo que, muitas vezes, nessas conversas 

os(as) adolescentes são obrigados(as) a pensar de uma maneira diferente 

daquela que estão acostumados(as). Isso pode ser um ponto de mudança, 

ou pelo menos a consciência de uma nova perspectiva, que não aquela que 

sempre soube ou teve acesso. 

A questão do gênero é trazida sempre para a discussão com certa urgên-

cia. Lembrando que trabalhar com meninos e meninas em medida socioe-

ducativa têm as suas particularidades: são corpos diferentes no espaço de 

confinamento. E cada corpo tem questões diferentes nesse local. Por outro 

lado, mesmo parecendo caminhar em vias contrárias, eles(as) se encontram, 

por exemplo, com a questão do pai ausente desde sempre na vida, onde a 

mãe entra como protagonista da situação. Além de levar questões sobre 

o universo da mulher, logicamente dentro dos meus limites, busco com 

grande cuidado apresentar para os(as) adolescentes referências femininas 

na história da arte, mulheres que, muitas vezes, foram silenciadas ao longo 

da história. A partir desse repertório, levo questões que envolvam o universo 

feminino, e, muitas vezes, acabo descobrindo junto aos(às) adolescentes 

4  Diante de um mundo mercantilizado que valoriza mais o “ter” do que “ser”, o indivíduo é continuamente 
bombardeado por sedutoras peças publicitárias, que prometem bem-estar, status, conforto, projeção imediata e ilusão 
de segurança. Com todas as festas oferecidas durante o ano, a lógica do “consumo, logo existo”, segundo a qual o 
bem-estar é conquistado pela aquisição de produtos, se torna ainda mais evidente. Em casos extremos, a compulsão 
por compras, ou até mesmo a busca pelo reconhecimento social, pode se tornar doentia. O que pode levar muitos, de 
forma imediatista, a trocar a liberdade por tais produtos.
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coisas maravilhosas, que se tornam o centro da conversa e do próprio pro-

cesso de criação. Com essas considerações, acredito que “a finalidade da 

arte na educação é propiciar uma relação mais consciente do ser humano 

no mundo e para o mundo, contribuindo na formação de indivíduos mais 

críticos e criativos, e que no futuro atuarão nas transformações da socieda-

de” (BUORO, 1993, p. 32). 

 A construção das oficinas é sempre baseada nas discussões que faze-

mos ao longo do processo, nunca é uma atividade sem pauta ou meramente 

ilustrativa. O direito à cidade, por exemplo, na vida desses(as) adolescentes 

é algo sempre problematizado, procuro levar uma mínima compreensão do 

quanto, historicamente, esses(as) jovens tiveram tal direito negligenciado, 

seja num simples passeio no Parque Ibirapuera, pelo direito de saber que 

uma instituição como a USP (Universidade de São Paulo) é pública ou mes-

mo que podem frequentar uma biblioteca pública. Mas um grande “NÃO” é 

o que sempre ganharam esses(as) jovens! Mostro que questões como essas 

devem ser repensadas por setores que organizam o acesso e a sua parti-

cipação, e que é de extrema urgência pensar políticas públicas democrati-

camente, com o direito de todos(as) participarem do que a cidade oferece, 

essas são reflexões que muitas vezes não tiveram em seus círculos sociais. 

Cabe a mim, como educador, fazer essa ponte. 

FO
TO

: N
IN

A 
VI

EI
RA
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No final do ciclo, coloco outras perguntas: “o que vocês aprenderam nes-

sa oficina?” e “o que foi legal e o que poderia ter sido diferente?”. Diante des-

sas reflexões que resultam em produções, consigo pensar novos caminhos 

a trilhar, assimilando o que foi apontado e sugerido pelos(as) adolescentes. 

Suas falas me ajudam a começar novos ciclos, tentar olhar o que deu certo 

em uma casa e em outra não. Às vezes, o que foi interessante para uma par-

cela da turma, não funcionou para a outra. Com isso, consigo desenvolver 

as próximas oficinas. Foi assim desde que comecei no projeto, experimen-

tando até começar um novo processo.

Às vezes, vêm as frustações e me pergunto: é possível mensurar obje-

tivos a alcançar com as oficinas? E quando essa oficina acontece dentro 

de um espaço de privação de liberdade? Como ser livre para criar a partir 

de corpos trancados mediante censura? Parece que a liberdade conquis-

tada naquela uma hora e meia leva-os(as) a voar, criar, transgredir as cen-

suras colocadas pela casa. Parafraseando Coli (2010), esse(a) adolescente 

constrói-se artista dentro do campo marginal da liberdade, instaurando a 

liberdade de invenção, cuja exigência é a de ser livre, cujo corolário é o da 

própria realidade que esses(as) adolescentes trazem como experiência de 

vida. O artista reverbera com eles(as), o dever de ser livre, e esse dever pode 

se tornar muito perigoso, chega a levar a perda de “pontos” junto a sua ca-

minhada na casa. Levando alguns(mas) adolescentes a eliminar de partida 

qualquer possibilidade de experienciar e criar quando se colocam limites, 

fronteiras à sua realidade presente. 

Já o objetivo de aprendizado é percebido à medida que os resultados do 

processo são apresentados e, principalmente, a partir das trocas, tanto indi-

viduais como coletivas. Nessa dinâmica, não há um “aonde chegar”, mas sim 

um “de onde partir”. Se as atividades propostas e as discussões levantadas ao 

longo dos três meses de oficina tocarem de alguma maneira um(a) jovem, 

fazendo-o(a) refletir, olhar a vida sob outra perspectiva, pode-se dizer que 

o objetivo foi alcançado. Acredito que todo(a) arte-educador(a) traz em si o 

desejo de plantar boas sementes com seu trabalho, despertar minimamente 

o interesse dos(as) adolescentes, poder estimular a curiosidade levando-

-os(as) a transgredir o óbvio. Mesmo que essas oficinas não impeçam que 

o(a) jovem volte a cometer nova infração, o simples fato de, nessas horas do 

dia, ele(a) ser tratado(a) humanamente, ser ouvido(a) com interesse, poder 

expressar suas angústias e talvez esquecer um pouco da sua atual realidade, 

essa oficina já conseguiu muito. Segundo Barbosa (1984, p. 56) “a arte tem 

importância na educação, porque ela é importante em si mesma para o 

homem, e não porque seja instrumento para fins de outra natureza”, como 

a recuperação desses(as) adolescentes.
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Já na questão da rotina e o seu funcionamento, a oficina fica muito res-

trita às normas internas do que conhecemos como Fundação, que de casa 

para mim não tem nada. Todo tempo tudo é uma surpresa, como uma caixa 

de Pandora. Trago, aqui, como exemplo, uma reflexão escrita por mim após 

uma tarde turbulenta.

VILA MARIA

Trinta e sete graus pós-feriado

Bob Marley se mantinha na dialética

Toma lá dá cá, passa isso pra cá, parça!

Quinze por um é que temos

Vixe!

Por essa e outras bate logo o esquecimento

Vai fazer essa, Senhor? Aí sim hein!

Mal imaginava ele imaculado

O menir menor, menino, moleque de quarenta tinha febre

Só tinha dúvida de qual medicação usar

Anamnese não precisa usar por agora

Temos mais um feriado depois do vinte de novembro

Podepá!

Essa observação, carregada de gíria e namorando a poesia, pretende 

mostrar impressões minhas – já sabidas do seu contexto – desde que 

comecei no projeto, e deixar bem claro, como dizem os(as) próprios(as) 

adolescentes, que o papo é reto, não faz curva nesse métier. Pode pare-

cer até confuso esse emaranhado de palavras, mas como diria o rapper 

Criolo5, “fio”, eu odeio explicar gíria, é preciso vivenciar o verso mínimo, 

lírico de um universo onírico, onde cada cria de quebrada tem um saber 

empírico.

Seguindo seu funcionamento com questões (im)pontuais, o que resta 

são as brechas, nem tudo é homogêneo dentro desse espaço, inclusive o 

controle desses corpos6. Portanto, as brechas são muito importantes, já que 

é a partir delas que consigo fazer esse momento valer a pena, de mostrar 

outras possibilidades possíveis, durante o processo, se fazem sentido tais 

visualizações já são outras questões a serem pensadas e repensadas desse 

quebra-cabeça chamado “sistema”. 

5  Canção Mariô, álbum Nó na orelha (2011), Esquiva de esgrima, álbum Convoque seu Buda (2014).
6 “A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos ‘dóceis’. A disciplina aumenta as forças dos 
corpos (em termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de obediência) […] 
a coerção disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo entre uma aptidão aumentada e a dominação acentuada” 
(FOUCAULT, 2007, p. 119).
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Porém, o ciclo, o processo, os dias seguem assim na medida do possível 

entre tempo, espaço, território, corpos, paciência, grades, vigilância, puni-

ção, angústia, saudade, calendário, para apresentar a linguagem de artes 

visuais, trocar repertório com os(as) adolescentes (palavra importante para 

problematizar, afinal, o que seria “repertório”?). Problematizar essas questões 

junto a esses(as) adolescentes é colocá-los(as) para pensar, além do que 

estão condicionados(as), fazer sonhar outros sonhos.

Enfim, reflexões, caminhos, bifurcações. A qualquer momento, podemos 

degustar algo bom ou ruim, tudo depende da leitura de cada um(a) sobre 

como a banda toca. Fica a pergunta circunscrita: funciona a medida so-

cioeducativa diante de tamanha utopia distópica? Como lidar quando se 

presencia coisas como: “cala a boca ai ladrão”; “não vai entrar com todo esse 

material hoje senhor”; “o menor está na tranca, próxima aula cabeça cheia 

de ponto”; “fugiram 10 ontem à noite, dois morreram”; “inverno de 12 graus, 

chuveiro natural, ou seja, gelado”; “senhor não tenho visita há um ano, o que 

será de mim quando cantar a liberdade? Podepá!”?  

Pega a visão como é o percurso dentro desse espaço que muitos(as) 

teimam em chamar de casa, que mesmo assim é feita com altruísmo, para 

tentar transformar dor em amor, puro ódio em lúdico, que possa tocar no 

mínimo sensível do ser que acompanha e espera um possível resultado “po-

sitivo”, para esses(as) adolescentes trancados(as) do convívio social, por não 

terem acessado, por negligência, seus direitos garantidos na “constituição”, 

desde o seu nascimento. Será que é possível? O artista plástico, educador e 

poeta Tubarão dulixo (2015) que nos permita com seu poema: 

CELA DE AULA

Sobre pedra azul

folhas de papel

pedaços de grafites

versos confusos

mãos tremulas

sonhos vem e vão

silêncio por dentro

falatório lá fora

vigilância contínua

horário marcado

poesia se encerra

sala vazia

pátio cheio

ócio impera
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sistema funcionando

infância parada

tempo não espera

liberdade calada

saudade aperta

família que chora

mal que sorri

a fé por sustento

amor em esquecimento

lágrima escorre

sangue que pinga

veneno em punga

punhos cerrados

pra luta pra briga

paz em extinção

desapego da vida

casa não é lar

diferença é nítida...

Assim se encerra mais um dia no que chamam de Casa!

é licenciado em História pela PUC-
-GO e pós-graduando do curso Ca-
minhada como método para Arte-
-Educação, na Casa Tombada, em 
São Paulo. Complementou a sua for-
mação com os cursos de Artes Visu-
ais no Grupo de criação e produção 
do núcleo de cultura visual e PROA-
FRO (Programa de Estudos e Exten-
são Afro Brasileiro) na PUC-GO, e 
participou das oficinas de desenho 
de observação no SESC, em São 
Paulo. Educador. Nas horas vagas, é 
artista visual, com uma poética volta-
da aos direitos humanos. 

EDINALDO ANDRE
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ROTEIRO EM AÇÃO
A arte e a educação já fazem parte da minha história de longa data e, 

hoje, são as áreas de conhecimento base para eu entender o mundo e, 

consequentemente, são os alicerces que estruturam minha práxis dentro 

do meu trabalho. No momento, estou como arte-educador na linguagem 

de cinema e vídeo, no projeto Arte na Casa.

Este conjunto de reflexões, para além de apresentar de forma geral o 

trabalho que eu realizo, também espelha uma sistematização metodológi-

ca resultante do meu processo de formação. Tal sistematização foi realiza-

da inicialmente como Trabalho de Conclusão de Curso de especialização, 

que realizei na ECA-USP, e que hoje baliza a minha pesquisa no curso de 

mestrado na FE-USP, minha atividade formativa atual.

A metodologia elaborada conta com três pilares na sua estrutura: leitu-

ra crítica, experimentação narrativa e produção de sentido a partir de um 

processo de prática audiovisual. Para tal empreitada, me apoio nas ideias 

de Paulo Freire, entendo a medida socioeducativa de internação como 

contexto e a educomunicação como práxis.

Tendo em vista os elementos que fundamentam a proposta, penso 

que, para além das questões pragmáticas, tal projeto também se propõe 

a colaborar na militância da luta pela busca da seguridade de direitos de 

sujeitos em desenvolvimento, que antes de entrarem em conflito com a lei 

já sofrem com a opressão do Estado. 

FUNDAÇÃO CASA, ADOLESCÊNCIA 
E PRIVAÇÃO DE LIBERDADE

A adolescência, momento peculiar do ser humano marcado por gran-

des mudanças físicas e psicológicas, frente ao perfil dos(as) adolescentes 

internados(as) na Fundação CASA, majoritariamente periféricos, pretos(as) 
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e pobres, me coloca diante de questões como “quais são os disparadores 

sociais implícitos no ato infracional?” (SANTOS, 2008, p. 101). Entendendo 

a complexidade desse período da vida, a severidade de uma medida socio-

educativa de internação e a composição do perfil dos(as) internados(as), 

podemos considerar esse um resultado objetivo de um processo de exclu-

são social decorrente da cultura social vigente? É possível afirmar que a 

industrialização da cultura está na estrutura da lógica do nosso cotidiano, 

corrobora para a manutenção do status quo e que seus valores são con-

gêneres ao fascismo?  

Assim a indústria cultural, o estilo mais inflexível de todos, revela-se 

justamente como a mera daquele liberalismo ao qual se censurava 

a falta de estilo. Não só as suas categorias e os seus conteúdos ir-

rompem da esfera liberal, tanto do naturalismo domesticado como 

da opereta e do teatro de revista; os modernos trustes culturais são 

o lugar econômico onde continua, provisoriamente, a sobreviver, 

com os tipos correspondentes de empresários, uma parte da esfera 

tradicional da circulação, em vias de aniquilamento no restante da 

sociedade. (ADORNO, 2006, p. 14)

Tendo em vista os meios de produção como responsáveis pela mate-

rialização dos desejos de diversos grupos sociais existentes, e que estão 

sob o controle de uma elite dominante, penso que o ato infracional co-

metido por cada um(a) destes(as) adolescentes conta com a incidência 

dos valores hegemônicos, que por sua vez estão fundamentados pela 

lógica do capital.

Sendo assim, o ato de consumir passa a ser a palavra de ordem para 

estar incluso, ou seja, para “fazer parte”. Desta forma, penso que o ato de 

consumir ganha um lugar de fetiche para as pessoas que estão em de-

senvolvimento e em busca pela inclusão em um grupo social e em sua 

construção de identidade.

Por conseguinte, esta “fetichização” da lógica vigente por parte dos(as) 

adolescentes em conflito com a lei, colabora para perpetuar valores so-

ciais hegemônicos, que por sua vez incidem diretamente em suas formas 

de se organizar e estar no mundo.

Desta forma, é possível identificar uma lógica de estar no mundo onde 

“ter” tem mais valor do que “ser”, onde tudo pode virar produto, inclusive o 

próprio indivíduo, o que propicia um processo inevitável de desumanização.

Considerando tal conjuntura, que a Fundação CASA faz parte, penso 

que nós, arte-educadores, ficamos diante do desafio de provocar reflexões 
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sobre cultura, a partir de ações e intervenções arte-educativas em um ter-

ritório ocupado por indivíduos em desenvolvimento e que são historica-

mente desumanizados de forma humanizada.

Paulo Freire, em sua obra “Pedagogia do Oprimido” nos ensina:

A grande generosidade está em lutar para que, cada vez mais, es-

tas mãos, sejam de homens ou de povos, se estendam menos, em 

gestos de súplica. Súplica de humildes a poderosos. E se vão fazen-

do, cada vez mais, mãos humanas, que trabalhem e transformem o 

mundo. Este ensinamento e este aprendizado têm de partir, porém, 

dos “condenados da terra”, dos oprimidos, dos esfarrapados do mun-

do e dos que com eles realmente se solidarizem. Lutando pela res-

tauração de sua humanidade estarão, sejam homens ou povos, ten-

tando a restauração da generosidade verdadeira. (FREIRE, 1987, p. 17)

CAMINHO METODOLÓGICO, LEITURA CRÍTICA, O INÍCIO
Na busca de um diálogo fluido e humanizado com os(as) educandos(as), 

no primeiro contato, procuro deixar nítido o meu lugar de fala e o tom que 

costumo dar para os encontros, orientado pela busca de pontos sociais 

comuns, na perspectiva de oferecer os primeiros “subsídios dialógicos”, 

para que possam se localizar neste princípio de relação educativa/cultural 

e assim sentirem-se à vontade para falar.

Este momento, marcado pela busca de convergências sócio-históricas, 

tenho chamado de “pontos empáticos”, que são situações em comum 

entre as histórias dos(as) educandos(as), educandos(as) e educador, e 

educandos(as) e sociedade, elementos facilitadores para a aproximação 

no processo de estabelecimento de vínculo.

Para tanto, a horizontalidade no diálogo é regra, com a intenção de 

reconhecer a importância de cada participante do grupo e assim criar um 

espaço de troca e aprendizado em comunhão. A partir daí, realizo uma 

breve abordagem de forma lúdica, com foco nas formas narrativas pre-

sentes no cotidiano, principalmente na TV, para que seja possível realizar 

uma roda de conversa sobre a incidência de tais narrativas na sociedade e 

na vida dos(as) educandos(as).

A educomunicação, nesse momento, colabora para identificar os artifí-

cios comunicacionais utilizados para a manipulação de massa, o racismo 

e a desigualdade social como “temas geradores” para refletir sobre a es-

trutura da sociedade. Desta forma, é possível identificar uma “curiosidade 

política ingênua” geralmente expressiva no grupo, capaz de colaborar para 

que os(as) educandos(as) encontrem outro olhar sobre o ato infracional.
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Tenho utilizado o conceito “Círculo da Marginalidade”, defendido pelo 

Professor Dr. Roberto da Silva (2011), entre outros, para problematizar a 

visão acerca do ato infracional na sociedade. Procuro dar ênfase na feti-

chização do cotidiano, na inversão de valores e no ato infracional como 

parte da estratégia da classe dominante.

Considero tal momento de reflexão com os(as) educandos(as) de suma 

importância, observando que essa problematização tem colaborado para 

a busca de novos paradigmas por parte dos(as) adolescentes.

EXPERIMENTAÇÃO NARRATIVA, 
O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS REPRESENTAÇÕES

A partir do processo de leitura crítica supracitado, o gancho para en-

trarmos no momento de criação das narrativas é a atividade de análise 

fílmica (análise técnica de um longa-metragem), orientada pelo trabalho 

do roteirista hollywoodiano Christopher Vogler (2015), intitulado “A Jor-

nada do Escritor: Estrutura Mítica para Roteiristas”, que foi inteiramente 

fundamentado na obra do mitólogo Joseph Campbell (1989), chamada “O 

herói de mil faces”.

O passo a passo elaborado por Vogler serve como base para a análise 

fílmica de um longa-metragem, previamente escolhido por mim confor-

me a necessidade para abordar o tema gerador da oficina (desigualdade 

social e racismo), na perspectiva de elaborar o argumento e o roteiro (es-

caleta) com os(as) adolescentes.

Aqui, cabe ressaltar que, por melhor que seja tal literatura de referência, 

ela é embranquecida e historicamente presente nas “narrativas diabólicas” 

(KOSSOY, 2002, p. 52). No entanto,  em meu trabalho, procuro subvertê-la 

e deixá-la mais pigmentada, tomando como uma das referências a obra “O 

herói com rosto africano” (FORD, 2000).       

Tal planejamento audiovisual tem como principal objetivo descrever as 

ações das personagens; as falas ficam a cargo da criatividade e da impro-

visação dos(as) educandos(as) no momento das gravações. 

Todo o processo de construção do argumento e do roteiro é realizado 

de forma coletiva, sendo que o grupo elege um(a) redator(a) que fica res-

ponsável por escrever e sistematizar as narrativas elaboradas pelo grupo, 

que contam com o meu “suporte literário”, que sempre procuro fazer pre-

servando ao máximo a originalidade das ideias.

O resultado desta experimentação narrativa é um argumento, texto 

corrido pautado pela “A jornada do escritor” (VOGLER, 2015), que é o sub-

sídio para a elaboração da escaleta, que por sua vez representa um roteiro 

sem os diálogos.
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Entendendo a densidade de elucubração deste momento, procuro fa-

zer de forma intercalada com as práticas audiovisuais, nas quais ocorrem 

as gravações das cenas, para que o trabalho não fique maçante e oportu-

nize a relação direta entre teoria e prática de forma qualificada.

Acredito que, nesta etapa, cabe destacar como relevante a identi-

ficação direta dos(as) educandos(as) com as narrativas elaboradas, pois 

munidos(as) dos argumentos, das primeiras cenas do roteiro e da escaleta, 

passam a mensurar de forma mais objetiva a realização de uma represen-

tação audiovisual, a qual o ponto de partida é o olhar deles para a socie-

dade e não o contrário, que é o comum a se pensar.

PRÁTICA AUDIOVISUAL, PRODUÇÃO DE SENTIDO 
A PARTIR DA PRÁXIS

Para além da elaboração dos roteiros, os(as) educandos(as) também 

passam por um processo formativo técnico básico sobre enquadramentos, 

movimentos e operação de câmera, para que possam realizar as grava-

ções. Toda a organização das gravações é realizada no início das oficinas 

de práticas audiovisuais. Este é o momento que utilizo para distribuir as 

funções que se dividem entre câmera, atrizes e atores, produção e direção.

Tendo em vista a negação destes(as) adolescentes de sonhar, por mais 

que a produção dos curtas-metragens seja importante e elucidativa, pro-

curo deixar nítido que nosso principal objetivo é tentar qualificar ao máxi-

mo as relações dentro do grupo, dentro daquele lugar, para que os muros 

possam ficar pequenos diante das asas da imaginação.

Em cada uma das “diárias” de gravação, cuido para que haja um rodízio 

entre as funções, de maneira a viabilizar uma experimentação de cada 

educando(a) acerca das diferentes funções no trabalho.

Observando a liberdade para a criação dos diálogos, construídos a par-

tir da improvisação dos(as) adolescentes, penso que, além de dar total 

flexibilidade para a narrativa, essa liberdade colabora para a manutenção 

de uma forma de trabalho dialógico.

Finalizada a etapa de gravação dos curtas-metragens, realizo uma pré-

-exibição para os grupos, para que possam ter um panorama do trabalho 

e, assim, escolherem músicas conhecidas pelos(as) adolescentes que pos-

sam ser utilizadas como trilhas sonoras. Após a escolha das músicas para 

a trilha sonora, passamos para o momento de avaliação do ciclo.

Considerando a complexidade para a realização do trabalho, cabe res-

saltar que tal fato provoca uma mudança ínfima na comunicação interse-

torial da Fundação CASA, tendo em vista a necessidade de articulação para 

a utilização de espaços diferenciados.
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REFLEXÃO SOBRE ESPECIFICIDADES DA AÇÃO
Mesmo com uma execução similar do processo nas diferentes unida-

des da Fundação CASA em que a proposta é executada, acredito que seja 

de fundamental importância pontuar a diferença notória acerca da relação 

com os aspectos estéticos entre os(as) adolescentes.

Observando a utilização da câmera como espelho por parte dos(as) 

adolescentes nos intervalos entre as gravações, penso que a ação ratifica 

mais do que a liberdade, estes(as) adolescentes têm a sua imagem cerce-

ada na passagem pela Fundação CASA.

A exibição dos curtas-metragens provoca um estranhamento natural, 

por conta da troca de lugar entre espectador (lugar comum) e emissor 

(lugar propiciado pela oficina), mas assimilado sem grandes dificuldades 

pelos adolescentes.

Já com as adolescentes, especificamente, tal questão se dá de forma 

bem diferente, pois partindo da premissa da cobrança estética muito mais 

violenta da sociedade sobre as mulheres, é possível perceber que o conta-

to com a própria imagem é muito mais difícil e vergonhoso. Em algumas 

unidades, as adolescentes não conseguem se permitir olhar para a própria 

imagem na tela no momento da exibição final, mesmo ocupando o lugar 

de protagonistas da narrativa.

Enquanto com os meninos é possível encontrar descontração na exibi-

ção dos resultados, para as meninas, em boa parte, é motivo de constran-

gimento, a ponto de ser necessário realizar intervenções sobre os padrões 

estéticos impostos pela mídia, com a intenção de mostrar que o principal 

culpado por tal constrangimento é o racismo estrutural e a cultura do cor-

po e da beleza padrão, presentes nos meios de comunicação.

Considerando este conjunto de reflexões e tomando as ideias de Freire 

(1987) como orientadoras, é fato que os(as) adolescentes sofrem sócio-

-historicamente com a opressão do Estado, porém, a opressão estética 

para as adolescentes é muito mais violenta do que para os adolescentes.

É na arte que a cultura, a nossa forma máxima de representação da 

organização social, encontra na estética artística a máscara que lhe cabe, 

que lhe representa, que colabora no processo de construção identitária 

(VICENTE, 2013, p. 158).

Na visão ontológica de Lukács “a arte é uma atividade que parte da vida 

cotidiana para, em seguida, a ela retornar, produzindo nesse movimento reite-

rativo uma elevação na consciência dos homens” (FREDERICO, 2000, p. 302).

Seu impacto em qualquer indivíduo sempre será socialmente construído, 

observando a incidência da história de cada indivíduo como principal subsídio 

para a elaboração e/ou apreciação de uma obra artística (ALVARES, 2006, p. 66).
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Considerando tais aspectos, Eisner (1999, apud BLANCO, 2011, p. 153) 

colabora para este conjunto de reflexões, quando nos aponta que a arte 

proporciona o desenvolvimento das experiências humanas de forma am-

pla. Sendo assim, é na arte que procuro dar contorno à proposta, construo 

e reconstruo sua identidade e especificidade.

Em “Pedagogia da Autonomia”, Freire (1996, p. 38) nos aponta a edu-

cação como uma forma de intervenção direta na concepção de mundo 

de qualquer ser humano, fato que organicamente a coloca como aspecto 

estruturante de todo tipo de transformação na sociedade. Desta forma, a 

educação, o ato de educar, que está na estrutura da transformação, trans-

cende a mera função de reproduzir ou negar uma ideologia. Ela está no 

cerne do “estar no mundo” de todo indivíduo.

A educação demanda iniciar criativamente as pessoas na realidade 

do mundo e no jogo da vida onde se realiza a convivência huma-

na, na qual assimilam as tradições do passado, valorizam-se visões 

generosas do mundo, constroem-se sentidos de vida e se aprende 

a lidar com a contraditória e conflitiva “condition humaine” sempre 

aberta para cima e pra frente. (BOFF in SODRÉ, 2012, p. 8)

Observando tais aspectos, na medida em que eu me proponho a executar 

uma proposta de intervenção arte-educativa, a reflexão sobre a sociedade e o 

desejo de transformação estarão em seu cerne. Pois penso que este seja um 

caminho possível e fundamentado para uma intervenção relevante naquilo que 

tange questões estéticas e culturais em um contexto de privação de liberdade.
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Porém, entendendo a complexidade na relação entre a arte e a edu-

cação, se faz necessário um paradigma para a realização, para a práxis. É 

onde a educomunicação colabora com a proposta.  

A área da expressão comunicativa através da arte está atenta ao po-

tencial criativo e emancipador das distintas formas de manifestação 

artística na comunidade educativa, como meio de comunicação 

acessível a todos. Todo estudo da história e da estética das artes – que 

representa um valor em si mesmo – está a serviço da descoberta da 

multiplicidade das formas de expressão, para além da racionalidade 

abstrata. Esta área aproxima-se das práticas identificadas com a Arte 

– Educação, sempre que primordialmente voltadas para o potencial 

comunicativo da expressão artística, concebida como construção co-

letiva, mas como performance individual. (SOARES, 2011, p. 47)

Desta forma, considerando a privação de liberdade como contexto para 

tal complexidade na relação entre arte e educação e suas potencialidades, 

entre os maiores desafios nesta arena, está o fato de como falar sobre re-

volução dentro de uma instituição de contenção. 

Como dialogar sobre novas narrativas de vida em um cenário de ma-

nutenção de uma lógica hegemônica? Como não se desumanizar diante 

de tantas histórias de desumanização? Como preservar o amor pelo que 

faz, inserido em um cotidiano que tal sentimento é uma raridade?

CONSIDERAÇÕES PARA SUPERAR OS DESAFIOS
Tendo em vista o notório investimento teórico e prático na elaboração 

e na execução desta proposta, frente ao contexto adverso de trabalho, para 

que seja possível seu êxito são fundamentais o comprometimento profis-

sional e a presença da democracia, além da emancipação e da liberdade.

Entendendo a complexidade do contexto institucional, junto à priva-

ção de liberdade como condição do público-alvo, não há como pensar 

em uma execução sem a presença de desafios. Porém, os maiores desafios 

não estão dentro da sala de aula especificamente e nem tem seu início 

aí. Acredito que a primeira complexidade é encontrar uma forma possível 

de acolher esses indivíduos e suas histórias, sem se deixar afetar em uma 

medida que inviabilize a execução do trabalho.

Encontrar uma forma de minimizar a opressão do som de fechamento 

das grades, as conversas de funcionários no corredor, entre outros, encon-

trar saídas possíveis para encaminhar alguns relatos de repressões coerci-

tivas e invasivas fazem parte do conjunto de desafios. 
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Entendendo tais reflexões, faz sentido afirmar que qualquer proposta 

arte-educativa que conte com um grande investimento na sua elaboração, 

junto a uma execução comprometida, não deixará de encontrar desafios, 

mas ajudará a minimizá-los.

Por isso, optei por colocar luz sobre as estruturas, pois acredito que nelas es-

tão os maiores desafios. E quando falo de estrutura, incluo desde o micro, como a 

qualidade dos equipamentos disponibilizados para o trabalho, até o macro, como 

a aplicação desmedida de medidas socioeducativas de internação.

Considerando tais aspectos, acredito que seja fundamental a troca de 

pedagogias entre os profissionais que trabalham com arte-educação, por-

que somente desta forma é possível construir propostas arte-educativas re-

levantes naquilo que podem se propor a intervir, que, aqui, é propiciar uma 

melhor qualidade para o cumprimento da medida socioeducativa de inter-

nação e colaborar na seguridade de direitos como os principais objetivos.

Pois qualquer que seja a política, ela estará a favor de uma ideologia, 

fato que coloca toda metodologia como um simples elemento capaz de 

colaborar na conquista de determinados objetivos, estabelecidos por gru-

pos que têm o poder sobre a forma de organização social vigente.

Porém, tal fato não pode ser motivo para que a luta pela seguridade de 

direitos e por uma sociedade mais equânime assuma um lugar de menor 

relevância, pois todas as transformações são conquistadas pela batalha do 

oprimido e não pela benevolência do opressor.
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PARA MUDAR O OLHAR – 
SINTONIZA LÁ!

Iniciei a minha jornada como arte-educador no projeto Arte na Casa, 

ministrando oficinas de artes visuais. No meio desse processo, vi a necessi-

dade que os(as) educandos(as) tinham de se expressar, cheios(as) de ideias 

e pontos de vista na cabeça, mas nem todos(as) conseguiam se expressar 

pelo desenho. Em muitos casos, por não se considerarem talentosos(as) 

nessa prática, julgam seus próprios desenhos ruins por não estarem em um 

padrão estético massificado e tido como belo. O trabalho do(a) educador(a) 

é desconstruir essa ideia de padrão estético, seguimos fazendo, mas ainda 

há muita resistência e interferência externa. Partindo desse ponto, sugeri 

trabalharmos com fanzine, que faz essa ligação de imagens (desenhadas ou 

coladas) com a escrita, aumentando assim as possibilidades de se expres-

sar, e mesmo nos deparando com o obstáculo da falta de alfabetização em 

alguns casos, trabalhamos em conjunto, onde há quem desenhe, outros(as) 

colam, outros(as) ou todos(as) têm ideias e outros(as) escrevem. 

A partir da experiência com fanzine, me senti motivado a explorar mais 

possibilidades de trabalhar comunicação social na arte-educação e, em 

especial, com esse grupo específico de jovens. Na universidade, eu estudei 

Comunicação Social com habilitação em Rádio e TV e daí surgiu a ideia 

dessa oficina. O primeiro passo foi fazer um plano de aula de três meses 

(período que duram os ciclos de oficinas do projeto Arte na Casa) e iniciei 

o piloto com duas turmas de unidades no complexo Vila Maria, casas de 

segunda internação, com um perfil de adolescentes mais maduros.

A proposta da oficina de rádio e TV é ensinar o(as) adolescentes a criar 

uma rádio com programação, e conteúdo para TV e vídeo, por meio do 
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processo criativo de produção, elaboração de roteiros, técnicas de exe-

cução, manuseio de equipamentos e afins, tudo isso pensando em baixo 

custo. Com essa proposta, temos como objetivo democratizar o acesso 

e a produção de informação por meio de tecnologias e mídias, para jo-

vens que sempre foram excluídos(as) desse processo, visando a garantia 

de direitos e o resgate da autoestima, uma vez que é confiado a eles(as) 

autonomia e respeito por suas ideias. Também é objetivo problematizar as 

nossas relações e estruturas sociais, ampliar repertório, desenvolver e/ou 

estimular o senso crítico, refletir nossas práticas, ter uma convivência com 

esses(as) jovens, ser uma referência positiva, contribuir nesse processo de 

autoconhecimento que é a adolescência e trazer outras perspectivas de 

inserção social, geração de renda e de vida, que não sejam por meio de 

práticas conflitantes com a lei. Tudo isso com produções audiovisuais. Pri-

meiro, sendo espectador(a) e, em seguida, fazendo programação de rádio 

e conteúdo de vídeo para TV; filmes (curta-metragem), programas, docu-

mentários e o que mais surgisse de oportunidade. 

Para iniciar esse processo, é necessário fazer uma introdução sobre o que 

é mídia, e de que forma os meios de comunicação em massa moldam as 

nossas relações sociais e políticas. Importante também dialogar sobre quem 

detém esses meios de comunicação e quais papéis e em quais circunstân-

cias nós (pessoas pretas e periféricas, grupo ao qual esses(as) adolescentes 

pertencem) ocupamos esses espaços. Trabalhamos questões raciais, políti-

ca, músicas (geralmente, rap, reggae e funk) e seus contextos sociais e po-

líticos, e outros conteúdos que possam contribuir para o desenvolvimento 

criativo e senso crítico dos(as) adolescentes. São escolhidos conteúdos que 

possam ser usados como referência de técnicas de produção audiovisual, 

radiofônica e roteiro. Um exemplo é a longa “Uma onda no ar”7, que geral-

mente uso como disparador do curso por ser uma narrativa que mostra o 

processo de criação de uma emissora de rádio, de modo bem didático e, 

além disso, contempla muitas questões citadas anteriormente, a exemplo 

da questão racial no Brasil. E também conteúdos com o fim de estimular o 

pensar e refletir sobre as nossas práticas como indivíduos e como socieda-

de. Outros temas são escolhidos a partir dos acontecimentos externos que 

têm relevância na vida dos(as) adolescentes e/ou que possam contribuir 

para aumento de repertório, conhecimento e garantia de direitos. Seleciono 

também, a partir das demandas trazidas por eles(as), algo que julgo muito 

importante, considerando que o ponto de partida é o conhecimento dos(as) 

jovens. Além de trazer aproximação entre o(a) educador e o(a) educando(a), 

7 Uma onda no ar (filme). Direção Helvico Ratton. Duração 95 min. 2002, Brasil.
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o objetivo do curso é que esses(as) adolescentes tenham voz e assumam o 

papel de protagonistas na criação de conteúdo.

Dentro dos centros, o primeiro contato, na maioria das vezes, acontece 

ao adentrar o convívio, cumprimentando e conversando com os(as) adoles-

centes que encontro no caminho (procuro chamar todos(as) pelo nome ou 

apelido, se não for impróprio ou constrangedor). Já dentro da sala cumpri-

mento o restante da turma e iniciamos em roda uma conversa sobre o que 

faremos no dia. Geralmente, exibo alguma referência de áudio ou vídeo, ou 

trago algum fato que possa contribuir no nosso processo e, depois, juntos, 

fazemos uma reflexão, que julgo muito importante no processo, pois amplia 

o repertório de conhecimento e estimula o senso crítico dos(as) jovens. O 

processo de roda é importante porque todos(as) se olham e se escutam, 

facilitando para o(a) educador(a) estreitar relações e se colocar na posição 

de quem aprende também, algo que acontece diariamente. Nossa relação 

é de troca de conhecimento e um grande experimento que fazemos juntos. 

Recursos audiovisuais como músicas, filmes, entrevistas, revistas, imagens 

e afins contribuem muito para qualquer oficina porque são dinâmicos, ilus-

tram e corroboram o nosso discurso. Todo o processo de criação é feito em 

grupo, onde todos(as) expõem suas ideias e, no fim, chegamos a um con-

senso. Nesse momento, me limito a ser mediador e/ou provocador, também 

tento organizar e linkar as ideias para contemplar a todos(as) e opino quan-

do necessário. No desenvolvimento das aulas, é importante criar mecanis-

mos de acesso aos(às) adolescentes, algo individual e subjetivo, mas que a 

proximidade, o respeito e o afeto ajudam muito. 

Os recursos oferecidos para desenvolver esse trabalho são poucos: 

uma filmadora Handycam e um gravador de voz portátil. Salas pequenas, 

mal iluminadas e com acústica ruim. Dentro das salas há uma lousa, car-

teiras com apoio para escrever e uma mesa de plástico. Em alguns casos, 

utilizamos o refeitório que tem uma acústica tão ruim quanto às salas e 

que interferem na qualidade do áudio nas gravações. Quando possível, 

utilizamos outros espaços dos centros para as gravações, como corredo-

res e quadra, para isso, precisamos avisar previamente e receber autoriza-

ção da segurança.

O primeiro passo para o desenvolvimento das oficinas, após explicar as 

possibilidades, é a escuta. Perguntas como: “o que vocês vestem?”, “o que 

vocês ouvem?”, “o que vocês assistem?”, “o que vocês leem?”, “onde vocês 

foram e vão?”. Essas perguntas ajudam a entender o grupo que estamos 

lidando, inclusive é bem válido refletir junto aos(às) educandos(as) sobre 

as respostas dadas. Isso ajuda na escolha das referências, uma vez que 

entender o grupo ajuda a desenvolver o caminho para acessá-lo.
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Todos os conteúdos tanto de rádio quanto de TV começam pela discus-

são de ideias. Todos(as) opinam sobre temas e formas de abordagem que 

gostariam de desenvolver e, a partir daí, vamos tentando conectar as ideias. 

Começamos a ver filmes, matérias, entrevistas, programas de rádio, TV, do-

cumentários e tudo mais que possa dar base pra se aprofundar no tema. 

Os roteiros são anotações de ideias. Não tem muita descrição das ce-

nas nem das personagens, mas sim dos acontecimentos. Isso foi se desen-

volvendo dessa forma por conta de as oficinas serem de uma hora e trinta 

minutos de duração, com dois encontros por semana, e também pela falta 

de alfabetização de parte dos(as) jovens. Nesse momento, todos(as) se en-

volvem, opinam, lembram de situações que cabem ali, fazem associação 

com conteúdos discutidos anteriormente e, de alguma forma, todos(as) 

contribuem. O tempo é curto e a forma tanto de otimizar quanto de des-

pertar o interesse dos(as) educandos(as) é ser dinâmico: escreveu, gravou! 

A maioria das histórias começa a ser gravada antes de ter fim, às vezes, 

sem nem o meio, mas esse é um dos desafios, usar a criatividade e a falta 

de tempo a nosso favor, sem ser displicente com o resultado. Tirar o me-

lhor possível dos poucos recursos que temos, como improviso, imagina-

ção e soluções para a falta de espaço.

Para desenvolver peças radiofônicas, ouvimos muita música, progra-

mação das FMs, filmes e reportagens sobre radiodifusão e, principalmente, 

conversamos e refletimos sobre as influências que os veículos de comu-

nicação têm na sociedade, qual a importância de rádios comunitárias e 

como podemos usar isso a nosso favor. 

As salas são os estúdios de rádio. Com um gravador de voz na mão, e 

na outra uma folha com o nome do programa, a sintonia (fictícia), a vinhe-

ta, o slogan e o modo como o locutor vai interagir com o ouvinte. Nessa 

hora, muitas vezes, o nervosismo toma conta e o maior incentivo é dizer: 

“vai na fé, você vai conseguir”. E se errar a gente faz de novo. Todo o con-

teúdo gravado é posteriormente aditado, acrescentando trilha e efeitos 

sonoros e deixando disponível para escutarmos durante o curso.

Aconteceram muitas experiências legais, como programação de forró, 

samba, sertanejo, radionovela e até um quadro de culinária, onde um garoto 

ensinava a fazer brigadeiro. Um programa bem legal foi de uma turma que 

desenvolveu uma rádio chamada: Rádio Quebrada, e o programa principal 

era “A hora do Rap”. Dois adolescentes dividiam a apresentação, enquanto 

os outros simulavam os ouvintes que ligavam para pedir música e mandar 

um “salve” pra sua “quebrada” e pros seus “parças”. Um dos episódios desse 

programa contou com a participação do rapper Eduardo Tadeu, que cedeu en-

trevista à Rádio Quebrada. O rapper tinha uma parceria com a Ação Educativa, 
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fazendo encontros com jovens de algumas unidades da Fundação CASA. O 

Eduardo já havia acompanhado algumas oficinas de rádio e TV e conversa-

do sobre a sua visão de mundo com os(as) internos(as). Nessa ocasião, a 

entrevista foi conduzida por dois adolescentes e, na sala, havia em torno de 

40 jovens, atentos às suas respostas e livres para fazer perguntas a ele. Foi um 

dia marcante, a grande maioria dos garotos conhecia seu trabalho, pediram 

e cantaram músicas com o Eduardo, que coincidentemente estava fazen-

do aniversário. Todos ali presentes cantaram parabéns. Com certeza tanto o 

aniversariante quanto os garotos ficaram felizes de compartilhar aquele mo-

mento, apesar de não estarem no lugar apropriado, que seria o “mundão”.

O maior desafio que eu mesmo me submeti com essa oficina é sair do 

óbvio, produzir conteúdos reflexivos, criativos, lúdicos, que não reforcem 

estereótipos, explorar os questionamentos da adolescência, retratar a ex-

periência dos(as) jovens sem necessariamente reproduzir cenas de violên-

cia. A ideia não é censurar de forma alguma e nem negar as experiências 

e as situações relatadas por esses(as) jovens, e sim ressignificar algumas 

experiências vividas.

Em determinada situação, um grupo de jovens teve a necessidade de 

retratar as suas experiências com tráfico, e a forma que achei de mediar 

foi propor outras maneiras de abordagem do tema. Em algumas aulas 

anteriores, estávamos discutindo a importância da democratização do 

conhecimento e surgiu o questionamento: vocês já ganharam livros de 

aniversário? Já foram levados a uma biblioteca? As respostas foram iguais, 

uma turma de 15 adolescentes respondeu “não”, assim como eu. A reflexão 

desse dia foi que, em outros grupos sociais, com poder econômico maior, 

a resposta provavelmente seria “sim”, e a nós é negado o conhecimento. 

Relacionando essas duas situações aparentemente distintas, fizemos um 

curta-metragem onde garotos faziam tráfico dentro da Fundação CASA. 

Gravamos no corredor, um entra e sai de garotos que se dirigiam a um 

“vendedor” e saíam de lá com um pacote nas mãos. Apenas no desfecho 

da história se revela o conteúdo dos pacotes: folhas de livros dobradas 

e embrulhadas. Em um “rewind” no vídeo, aparece um garoto dobrando 

e empacotando páginas de livros em linha de produção: o tráfico era de 

livros, em um contexto em que o governo havia proibido o porte e a leitura 

de livros, e eles já estavam internados justamente por descumprirem essa 

determinação no “mundão”.

O relacionamento de respeito e escuta de ambas as partes conta muito 

no processo de arte-educação e permite a troca de saberes. Pensar na 

abordagem que fazemos de assuntos relevantes ao curso, a fim de trazer 

para a realidade do grupo, ou mostrar a importância que isso pode ter para 
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outras pessoas. Às vezes, precisamos sair do nosso lugar e nos colocarmos 

no lugar do outro para refletir sobre as nossas práticas. Em uma Casa do 

Complexo Vila Maria, estávamos trabalhando “esquetes” de curta duração, 

tentando, no menor tempo possível e de forma objetiva, representar algu-

mas situações do cotidiano e históricas em vídeo. Estávamos no mês de 

abril e veio à tona a questão do “descobrimento ou invasão do Brasil”. Em 

um vídeo de aproximadamente 30 segundos, alguns adolescentes carac-

terizados (sem estereótipos pejorativos) de indígenas e outros de portu-

gueses retrataram o episódio de 22 de abril, na perspectiva dos indígenas. 

No mesmo grupo, um adolescente estava dizendo que acredita em alie-

nígena. No primeiro momento, surgiram algumas piadas e aproveitando 

o gancho, sugeri que cada um ali desse a sua opinião sobre o assunto. 

Observando a discussão para embasarem suas teses, propus que fizessem 

um vídeo sobre isso e aceitaram. Na aula seguinte, eu levei algumas tintas 

e papel prateado. Um grupo pintou o rosto de verde, desenhou um olho 

na testa e fizeram uma espécie de ombreira com o papel laminado. No 

vídeo de duas cenas, o primeiro grupo sem caracterização, situados em 

São Paulo, discutem a possibilidade de vida em outros planetas e acaba a 

cena com um rapaz dizendo que isso é impossível. A segunda cena inicia 

com os garotos caracterizados, alguns efeitos sonoros de filmes de ficção 

científica e eles simulando estarem pilotando uma nave espacial. Com a 

descrição “Em algum lugar do espaço”, o diálogo era: “será que existe vida 

na Terra?”. Em meio a discordâncias de opinião, o capitão da nave encerra 

a cena com a fala “claro que não existe vida na Terra”. 

DIREÇÃO
Trabalhar arte em um ambiente de privação de liberdade é um grande 

desafio porque a arte pressupõe ser livre e sem censuras. Contudo, é algo 

que pode humanizar quem passa por esse processo de desumanização, 

e acessar uma sensibilidade condicionada a não existir ali dentro. A liber-

dade criativa fica comprometida tanto pelo lugar quanto pelo processo 

de criminalização da cultura desses(as) jovens. O senso comum é predo-

minante na nossa sociedade e, com certeza, reflete em todos(as) ali, des-

de os(as) educandos(as) até o corpo de funcionários(as), o que dificulta a 

fuga de padrões e o trabalho não convencional. Constantes situações de 

conflito entre adolescentes versus socioeducativo versus pedagogia, e até 

desses dois últimos com educadores(as). Outro desafio é a falta de recur-

sos e a precariedade das instalações. Funcionários(as) desmotivados(as) e 

sem interesse no desenvolvimento das oficinas dificultam muito o traba-

lho, seja por atraso na formação das turmas ou interferências no conteúdo 
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das oficinas. Trabalhar com jovens é sempre desafiador, porém somadas 

as especificidades e as necessidades de cada um(a), além da defasagem 

no ensino público (que reflete na realidade de jovens com dificuldades de 

leitura, escrita, matemática básica e interpretação de texto), aumentam 

os desafios, mas cabe a nós como educadores(as) mediar os conflitos e 

amenizar as dificuldades.

A experiência do projeto Arte na Casa pode orientar políticas públicas. 

Deparo-me com experiências tão construtivas e significativas para os(as) 

educandos(as) que me pergunto por que é preciso o jovem infracionar 

para ter acesso a essas oficinas? Projetos com esse formato deveriam ser 

inseridos nas grades curriculares das escolas públicas, sendo no mesmo 

espaço físico ou em parceria com centros culturais, ONGs ou outras estru-

turas. A pedagogia pautada na educação popular tem um grande potencial 

por não ser endurecida com protocolos ultrapassados, por contar com a 

proximidade, por ser uma troca de saberes, e trazendo assim identificação 

entre educando(a) e educador(a).

é ilustrador, atuando principalmente 
no circuito de reggae sound system 
junto ao África Mãe do Leão Siste-
ma de Som, e expandindo trabalhos 
artísticos de flyers, capas de álbuns 
e afins para outras equipes. Estu-
dou Rádio e TV na Universidade São 
Judas Tadeu. Há alguns anos, atua 
como arte-educador de artes visuais.

VICTOR VINT

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS V
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FOCOS SOBRE 
A PRIVAÇÃO DA 
IDENTIDADE NA MEDIDA

Vamos a seguir, através das minhas palavras deitadas, tirar de concepção 

questões sobre a minha profissionalidade e ideologia, por vários focos de 

abordagem. Por onde caminho nas oficinas? Por meu engajamento enquan-

to arte-educador social8, que perpassa pelo artivismo, que é a congruência 

entre a arte-educação e as ações realizadas ao longo dos últimos 18 anos 

de minha atuação, acumulando práticas metodológicas, didáticas e as mais 

variadas ações, pela minha artesania9 analítica, em meus planejamentos, pa-

ralelamente, em meus incontáveis roteiros de oficinas, e os registros nos mais 

variados formatos, busco detalhar todo o processo de atuação, por meio do 

viés da inclusão social, da saúde mental, da arte, da arte-educação social, 

além de outros temas como direitos humanos, liberdade, questões étnico-

-raciais, ética, gênero, identidade, entre outros. Ao escolher ser este profis-

sional, centrei todas as minhas formações artísticas e acadêmicas, tanto na 

prática, na teoria, quanto nos mais diversos processos de formação, uma vez 

que a minha militância política é de compromisso com os(as) oprimidos(as). 

Aglutino as mais diversas linguagens artísticas, elementos como hu-

mor, mobilidade e comunicação humana, procurando realizar interseções 

8 Educador Social já é reconhecido pela Classificação de Ocupações Brasileiras (CBO-5153-05), sendo descrito 
como os profissionais que visam “garantir a atenção, defesa e proteção a pessoas em situações de risco pessoal 
e social. Procuram assegurar seus direitos, abordando-as, sensibilizando-as, identificando suas necessidades e 
demandas e desenvolvendo atividades e tratamento.” (BRASIL, 2010, p. 777)
9  Artesania é um termo para descrever a construção de processos. De forma geral, buscamos pensar o trabalho 
socioeducativo como um lugar de artesania, tanto pela ausência de um conceito previamente dado, quanto por não 
estar preso a uma prescrição pedagógica clássica. (ZUCCHETTI; MOURA; MENEZES, 2014).
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entre elas, no formato denominado multilinguagens, em que eu agrego 

as linguagens de: fotografia, pintura, musicalização, desenho, cantiga de 

roda, vídeo, radiatro, teatro de animação, teatro do oprimido, escultura, 

vídeo arte experimental, literatura, artes digitais, entre outras, que desen-

volvo, tendo como finalidade constituir instrumentos facilitadores da te-

mática proposta, nos mais diferenciados projetos que apresentei, atuei e 

atuo. Acredito que, na relação ensino-aprendizagem, exige-se o respeito 

aos(às) educandos(as) e aos seus saberes, empatia, equidade, afeto, com-

preensão, identidade, compromisso, generosidade, verdade, conhecimen-

to, intencionalidade, criticidade, complementando com outros adjetivos. 

Valores e aspectos fundamentais na educação popular e complementares 

a qualquer abordagem pedagógica.

Durante essas associações, procuro estabelecer em minha relação de 

profissionalidade, com os(as) adolescentes, uma busca intensa das apren-

dizagens mútuas, por meio da comunicação afetiva. Reconheço que a 

empatia, no início deste processo, é fundamental na construção de proxi-

midade, identidade e confiança, nos mais diversos aspectos. O respeito à 

singularidade do(a) adolescente, presença educativa e exemplaridade são 

condições necessárias na ação socioeducativa. São essas considerações 

introdutórias que singularizam as ações que realizo, em minhas práticas e 

que agregam a investigação sistemática, para proporcionar o ineditismo, 

pontos que foram e são desenvolvidos no projeto Arte na Casa, da Ação 

Educativa, nos últimos quatro anos nas unidades da Fundação CASA, nas 

quais ministrei as linguagens de teatro do oprimido, desenho, artes visuais 

e fotografia, sempre mesclando estas oficinas na linha da multilinguagem. 

Inicialmente, a fotografia para os(as) adolescentes cumprindo medida 

socioeducativa na Fundação CASA, vai além do simples fato de registrar a 

si próprio(a), congelando um momento relevante de sua vida, em função 

de uma “transgressão social” que praticou e a situação de vulnerabilidade 

social, que o capitalismo produz de forma brutal, criando desigualdades 

sociais e outras consequências, somada à falta de políticas públicas, para a 

população que demanda o mínimo para sobreviver e viver com dignidade.

A oficina traz indiretamente diversas possibilidades de acompanhar a 

formação e o desenvolvimento da imagem do(a) adolescente, em uma das 

etapas mais importantes da sua vida. A ausência em perceber-se, durante 

o período de internação, com a supressão de quaisquer meios que possa 

refletir a sua imagem de forma nítida e constante, seja por um simples espe-

lho ou pelos mais diversos meios, de acompanhamento, da evolução de sua 

imagem em relação aos(às) outros(as). Considero que a privação de liber-

dade está duramente associada à privação também da sua própria imagem. 
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A grande procura dos(as) adolescentes em participar da oficina de fo-

tografia, durante o período de escolha, é simplesmente pelo fato de po-

der “tirar umas fotos e mandar para o “mundão”, mas sem dimensionar o 

alcance dos objetivos gerais e específicos propostos para as oficinas de 

fotografia. Além da iniciação artística na linguagem, perpassa por uma re-

flexão sobre a sociedade, uma profunda discussão sobre a construção de 

identidade e os processos que a identidade do próprio indivíduo percorre-

rá, além de romper com a privação de sua imagem durante a oficina. 

FOCO DOS PARADOXOS METODOLÓGICOS
As oficinas de fotografia com adolescentes em situação de privação 

de liberdade possibilitaram e possibilitam que eu possa buscar e propor 

alternativas em um espaço pouco inspirador.

O meu jeito de planejar os objetivos estão divididos em: objetivo geral, 

que é preparar o olhar fotográfico, registrar a imagem e editá-la através de 

programas: esta modalidade atuará no sentido de resgatar a identidade 

social do(a) adolescente, unida com suas histórias de vida, pois o contato 

com a linguagem fotográfica propicia um novo olhar sobre a realidade. Já 

os objetivos específicos que eu determino são: apresentar conhecimentos 

técnicos relativos à fotografia dentro do prisma da iniciação artística. De-

senvolver atividades para a difusão e a contextualização de expressões e 

imagens idiomáticas10, perpassando pela pareidolia11, fotomontagem e fo-

todocumental, fomentar as atividades temáticas de extensão, pautando-as 

pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, pelo viés da liberdade.

Este arcabouço é fomentado por temas da atualidade, que emergem 

dos debates que estão postos para a sociedade e temáticas dos diversos 

segmentos sociais, organizados em busca de uma sociedade mais jus-

ta, igualitária, combatendo a discriminação pela condição social, mora-

dia, etnia, gênero e todas as formas de opressão, sempre pautada pela 

educação em direitos humanos. Por outro lado, essas temáticas são fun-

damentadas em pesquisas e estudos acadêmicos, fortalecidas em dis-

cussões nas sextas-feiras de formação, seja com discussões entre os(as) 

arte-educadores(as) sociais, convidados(as), visitas externas dirigidas ou 

grupos de estudos por linguagens. Essas formações têm contribuído de 

maneira essencial, as quais são aplicadas no meu cotidiano, seja nas ofi-

cinas e planejamentos em curso ou mesmo nos planejamentos seguintes.

10 Expressões idiomáticas são expressões que não têm tradução e são geradas por gírias de certa região, tornando-
-se um traço cultural de cada lugar. 
11 Pareidolia é um tipo de manifestação psicológica que envolve a leitura de um estímulo vago ou aleatório, que é 
percebido pelo sistema nervoso como uma composição “relevante” – geralmente, é uma imagem ou um som, ou 
uma combinação de ambos. (PICCIARELLI, 2011).   

NalinhaTênue.indd   68 27/09/18   09:58



ARTES VISUAIS    ︲ 69

O desenvolvimento das oficinas de fotografia perpassa por uma aná-

lise da unidade receptora, quando a oficina é realizada pela primeira vez, 

conhecendo as possibilidades de espaços, instalações e equipamentos. As 

oficinas permanecem por até nove meses em cada centro, sendo o públi-

co alterado a cada três meses. Se o(a) adolescente repetir o curso, observo 

as atividades que foram realizadas de forma regular, boa ou ótima do ciclo 

anterior e busco novas formas, referências e didáticas para repaginar ou 

ainda suprimir aquelas atividades que foram regulares, por novas propos-

tas a serem experienciadas, buscando a renovação e o ineditismo. 

FO
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No primeiro contato, todos(as) ficam posicionados(as) em círculo, na 

denominada Roda de Conversa para um Círculo de Cultura, onde todos(as) 

são iguais e podem se olhar. Assim é apresentado aos(às) adolescentes a 

proposta do ciclo das oficinas de forma geral, para a turma que costuma 

ser composta por 15 adolescentes. Durante essa apresentação estrutural da 

oficina de fotografia, estabeleço uma relação territorial com os(as) adoles-

centes, seja de falar sobre o local de moradia de ambos ou mesmo de de-

monstrar conhecimento sobre o local onde o(a) adolescente reside. Poste-

riormente e de forma individual, realizo uma conversa mais reservada, com 

base em um relato, onde são anotadas todas as falas de maneira informal. 

Essa atividade denomino Questionário em Pé, na qual, em conjunto com 

o(a) adolescente, é realizada uma prévia das suas expectativas com relação 

à oficina e são analisados aspectos da sua vida pessoal, buscando agregar 

parte dessas informações na condução das didáticas no roteiro de oficinas, 

contemplando suas expectativas, necessidades pedagógicas e temáticas.

Esses instrumentos agrupam as estratégias pedagógicas diretas e in-

diretas, estabelecendo um contato individual com o(a) adolescente, 

acreditando que possibilitará uma relação mais precisa com sua 

identidade pessoal, e não só a social. São 25 perguntas indagadas no 

formato de conversa, onde eu faço as anotações. Algumas respostas 

aparecem com profusão, como: os(as) adolescentes não terem reli-

gião, a minoria se declara negro e a maioria não sabe dizer sua cor, se de-

clarando pardo. Ainda que de forma excepcional a maioria não mora com 

a mãe e o pai juntos, e uma parte significativa mora com a avó. Em relação 

à trajetória educacional, as adolescentes especificamente têm maior grau 

de estudo em relação aos meninos, que por sua vez, na maioria das vezes, 

não estavam estudando antes da internação e dizem gostar de matemá-

tica, mesmo tendo dificuldade com a matéria. Quanto ao lazer, é notável 

que a maioria absoluta gosta de estar na rua em seu tempo livre, e essa 

mesma maioria nunca fez uma oficina cultural antes da sua internação, 

sendo a primeira na Fundação CASA. Outra particularidade é que um nú-

mero desmedido diz que não são oprimidos e nem opressores, justifican-

do que ninguém os oprime e nem oprimem ninguém. Quando pergunto 

aos meninos sobre quais das profissões desejaria exercer, aparecem em 

grande número ocupações como cabelereiro, mecânico, engenheiro civil 

e eletricista. Por fim, o grande pesadelo que aparece nos relatos, de forma 

notável, é perder a mãe, depois a avó e, então, o pai. Em contrapartida, 

o grande sonho que aparece na maioria das falas é “terminar os estudos 

e fazer uma faculdade” e “ter um trabalho digno e construir uma família, 

tendo uma casa e um carro”.  Ultimamente, quando pergunto por que es-
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colheram fazer a oficina, os principais motivos são a possibilidade de man-

dar fotos para casa (“mundão”) e se gostar da fotografia, buscá-la como 

profissão, seguido da afirmação de que professor “Zgê” (educador) é suave. 

Também, neste primeiro momento, realizamos um combinado sobre a 

utilização e a contagem dos materiais e o compromisso na aula. Depois, 

realizo uma análise dessas informações. O registro sintético de cada ofi-

cina realizada aponta se a mesma foi ótima, boa ou regular, sendo que a 

somatória destas indicam como foram as oficinas do ciclo. Outra forma de 

mensuração que utilizo é a satisfação dos(as) adolescentes em estar, fazer 

e apropriar-se da oficina, cumprindo as ações propostas, além da percep-

ção do prazer antes, durante e depois da atividade a ser realizada.

FOTOGRAFIA E IDENTIDADE EM FOCO
Os signos ocultos e escancarados do cárcere estão por toda parte nas 

unidades, para desconectar parcialmente e momentaneamente do ambiente 

de aprisionamento, com fortes elementos como: grades, cadeados, portas de 

ferro, ventanas e sons estridentes de trancas, realizo uma atividade denomi-

nada Caça Imagem, com os(as) adolescentes. Essa atividade propõe buscar 

manchas no chão e acrescentar um ou dois olhos, dando forma a uma ima-

gem reconhecível. O desafio para eles(as) é perceber as possibilidades lúdicas, 

diante da forte presença de elementos não inspiradores. Assim, a pareidolia se 

faz presente, um fenômeno psicológico que envolve um estímulo vago e ale-

atório, sendo geralmente uma imagem ou som, que é percebido como algo 

distinto e com significado. É comum ver imagens que parecem ter significado 

em nuvens, montanhas, solos rochosos, florestas, partes do corpo de animais, 

líquidos, janelas embaçadas, pisos e outros tantos objetos e lugares. A palavra 

pareidolia vem do grego ‘para’, que é junto de ou ao lado de, e ‘eidolon’, que 

significa imagem, figura ou forma. São imagens que parecem algo, mas que 

são outra coisa. É como uma nuvem que parece um cavalo, ou seja, é uma 

nuvem criando a ilusão da imagem de um cavalo. 

A ausência dos mais diversos objetos da memória visual durante a pri-

vação de liberdade é condicionada a um número reduzido do contato com 

objetos, que é insignificante diante da exiguidade da sua própria imagem du-

rante um longo tempo. Esse fato traz diversas consequências e, entre elas, o 

“como sou” e “como estou”, uma vez que são reduzidos(as) a um número, cor, 

uniforme ou mesmo ao título do seu Boletim de Ocorrência (BO). É mágico 

quando o espelho de vidro, utilizado nas oficinas de fotografia, atrai olhares 

prolongados ao reflexo do seu próprio rosto. Olhares que percorrem todas as 

áreas da face. Este fato faz refletir sobre a necessidade mínima de mais de um 

espelho durante a oficina de fotografia, para os(as) adolescentes usufruírem 

NalinhaTênue.indd   71 27/09/18   09:58



72 ︲    NA LINHA TÊNUE

deste momento e irem além da materialidade do espelho e da imagem refle-

tida, subjetivando essa imagem de forma contextualizada, que busco proble-

matizar, sobre aquele rosto que se assemelha aos demais da sua quebrada, 

classe, etnia ou seus descendentes. Considero fundamental a reflexão sobre a 

questão da sua classe social. Em outra etapa da oficina, o registro fotográfico 

de corpo inteiro ou meio corpo também traz observações dos(as) adolescen-

tes que transitam nesta mesma via de percepção visual.

Entre as ações que realizo, busco sempre diversificar as imagens dis-

paradoras. Apresento, a fim de provocar e buscar contextualização, ima-

gens de Pawel Kuczynski12, do acervo disponível na plataforma digital do 

artista, que traz em suas obras significativos elementos que estimulam 

e geram reflexão sobre questões sociais contemporâneas. Assim, a obra 

proporciona críticas das mais variadas temáticas sociais, como pobreza, 

política, corrupção, trabalho infantil, desigualdade social, exploração, meio 

ambiente, tecnologias, redes sociais etc. 

Um entre os mais diversos aspectos que a oficina de fotografia traz é 

a questão da identidade do(a) adolescente, enquanto singularidade, indi-

víduo único, na mais profunda transformação da sua vida e que cumpre 

uma medida de privação de liberdade. Meu contraponto é buscar projetar 

a autoconfiança e fortalecer os potenciais dos(as) adolescentes pela sua 

autoestima, em diversos momentos. Um desses momentos é durante a 

atividade Manchete de Jornal, que busca resgatar essas questões, possi-

bilitando experienciar a perspectiva educacional e profissional, hora tão 

longínqua, tendo os uniformes de profissões como elementos disparado-

res. Entretanto, a busca do empoderamento, por meio da vestimenta e 

seus acessórios, emplaca essa distante possibilidade de realizações pes-

soais, trazendo à tona esta fenda social. Esse fato se materializa quando 

a capa de jornal estampa a imagem do(a) adolescente na manchete prin-

cipal (peça montada por mim) e realizamos, através dessas provocações, 

a discussão que possibilita a reflexão coletiva e também individual das 

possibilidades. Como é uma atividade recente, os processos da oficina de 

fotografia têm diversos elementos, que em breve vão garantir um maior 

aprofundamento.

Outra atividade que está na sua fase inicial é, após a escolha das imagens 

pessoais, através do index (provas), a realização de uma roda de conversa no 

tempo restante, para trocar os “focos do mundão”, uma demanda que apa-

rece nos Questionários em Pé. Essa atividade está surtindo uma ampliação 

12   Pawel Kuczynski nasceu na cidade de Szczecin, Polônia, em 1976. Graduou-se no ano de 2001 na Academia de 
Belas Artes de Poznan (também na Polônia), com especialização em artes gráficas. Desde 2004, dedica-se à produção 
de ilustrações satíricas com forte apelo político e social. (GORRI; GANHOR, 2014).
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de temáticas, que, sem essa sondagem inicial, jamais perceberia que os(as) 

adolescentes se prontificam a discutir, como morte, saúde e outras.

A última atividade planejada do ciclo é destinada ao preenchimento da 

Avaliação das Oficinas por escrito, que inclui no final um campo para que 

os(as) adolescentes deixem a sua mensagem. E na entrega dos certificados 

de conclusão das oficinas, foi destacado outro certificado, ora igual aos de-

les, ora confeccionado para tal fim, no qual os(as) adolescentes assinam, 

deixando uma lembrança. Em ambas as ações escritas, quando falamos 

mensagem ou lembrança, a reação não é tão significativa para eles(as). 

Mas quando é adotada uma expressão utilizada pelos(as) adolescentes co-

tidianamente – “dê um salve para mim” – tanto no campo da mensagem 

como no certificado, como lembrança, muda completamente a intenção 

do(a) adolescente e o seu entusiasmo. Entendo que, ali, a identidade do(a) 

educador(a) com os(as) adolescentes, através de sua linguagem verbal usu-

al, foi estabelecida mais uma vez e a motivação de realizar a sua escrita 

muda completamente. Este fato deve-se à leitura de mundo, apontada por 

Paulo Freire. Sua identidade está posta na palavra deitada, demarcando a 

identidade para aquele que entendeu ser idêntico. São pequenos fatores de 

ação didática que remontam uma metodologia, dando sinais de entendi-

mentos e trocas que contribuem para a realização das oficinas de fotografia, 

propiciando provocações de temáticas que são essenciais para o aprendiza-

do dos(as) adolescentes educandos(as), e para o meu, enquanto educador, 

considerando minha proposta de trabalho.

O FOCO DOS FINALMENTES
A junção e a interseção dessas diversas atividades artísticas-pedagó-

gicas propostas, realizadas e em andamento, buscam oportunizar aos(às) 

adolescentes uma percepção incisiva de sua identidade em construção, 

através da fotografia e das mais diversas formas de imagens, concatenada 

com os temas de extensão do ciclo que buscam oportunizar reflexões e 

provocações sobre questões sociais, culturais e políticas, fomentadas pelas 

práticas da educação popular, para um mundo sem oprimido e opressores, 

com os direitos humanos sempre buscando o ineditismo e se apropriando 

de estudos e propostas que agregam saberes, a fim de multiplicar e garan-

tir a excelência em arte-educação social na sua mais profunda essência. 

A arte-educação social, por meio das práticas realizadas por seus arte-

-educadores sociais comprometidos com o artivismo, acredita em um 

possível mundo melhor e dentro desta busca priorizar em nossas ações a 

disseminação de nossos saberes, a fim de oportunizar e multiplicar as tro-

cas em práticas de forma dialética, e percorrer novamente este processo, 
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garantindo práticas singulares e inovadoras, buscando alternativas para a 

emancipação das pessoas em situação de vulnerabilidade social. 

Trabalhar a arte-educação em espaço de privação de liberdade, na 

perspectiva de orientar políticas públicas, é um tópico das nossas ações. 

Na condição de educador e artivista, acredito no potencial de cada ado-

lescente que participou, ou participa, das oficinas, entendo ser necessário, 

urgente e essencial ir além. É angustiante terminar um ciclo, e quando “a 

liberdade canta” para um(a) adolescente, ele(a) quer ir além no “mundão”, 

se aprofundando na linguagem ou então em um outro curso – e ele(a) 

não pode. Este fato me torna ineficiente na continuidade deste processo 

de inicialização, uma vez que construímos durante um tempo uma rela-

ção de confiança, identidade e respeito mútuo, além de outras afinidades 

de condição financeira, moradia, territorialidade, enfim, diversas formas de 

experienciar a imagem como ferramenta e meio para discutirmos diversos 

temas, inclusive a própria situação dos(as) adolescentes e de suas possi-

bilidades e habilidades básicas na fotografia ou em imagens, entre outros. 

Essas questões nos credenciam para continuar um projeto que pode-

ria incluir este(a) adolescente, até que ele(a) abandone completamente 

a sua atual situação. A partir de um projeto amparado por uma política 

pública, acredito que poderíamos atingir um patamar bem superior com 

os(as) adolescentes e baixar os índices nos mais variados setores de vul-

nerabilidade social. 

(José Geraldo da Silva) é arte-educa-
dor social em Multilinguagens (artes 
cênicas, artes do som, artes digitais, 
artes do corpo, artes visuais e artes da 
palavra) e artivista há 19 anos, coor-
denador do GTO Monte das Oliveiras, 
fotógrafo e fotojornalista pela Acade-
mia Brasileira de Artes e SENAC Co-
municação e Artes, ministra oficinas 
no projeto desde 2014. Também é gra-
duado em Pedagogia pela Faculdade 
das Américas.
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O CORPO EM 
FORMAÇÃO: 
AUTOCONFIANÇA, 
QUEBRA DE 
PRECONCEITOS 
E MEMÓRIA 
CULTURAL

“A DANÇA ENQUANTO ARTE 
JÁ INCORPORA VALORES E 

SIGNIFICADOS QUE SÃO, EM 
SI, RELEVANTES PARA O PRO-

CESSO EDUCACIONAL. NÃO 
PODEMOS NOS ESQUECER, 

NO ENTANTO, QUE A DANÇA 
TAMBÉM É UMA ARMA PODE-
ROSA PARA COMPREENDER, 

CRITICAR, E RECRIAR O MUN-
DO QUE NOS RODEIA”

ISABEL MARQUES (1999)

78 ︲    NA LINHA TÊNUE

NalinhaTênue.indd   78 27/09/18   09:58



ARTES DO CORPO    ︲ 79

“FALAR” COM O CORPO, 
EXPRESSÃO EM DANÇA!

A oficina de dança tem como objetivo principal propiciar o potencial 

de desenvolver a capacidade de criação, imaginação, sensação e percep-

ção, integrando o conhecimento corporal ao intelectual. Ampliando o co-

nhecimento em arte/dança, não bastando só dançar, mas sim conhecer 

seus processos históricos, coreográficos, estéticos e sociais.

Nesse contexto, os conteúdos desenvolvidos estão diretamente liga-

dos ao aprendizado do universo da dança, tais como: história da dança 

e seu papel social, linguagens e técnicas de dança, danças brasileiras, 

dançarinos negros que contribuíram para a evolução da dança no Brasil, 

capacidades coordenativas e motoras, expressão corporal, anatomia, fle-

xibilidade, ritmos, figurinos e coreografia. Todos esses conteúdos perme-

ados por temas como: gênero, religiosidade, cultura, empoderamento e 

busca da identidade do(a) adolescente. 

Com a dança afro, trago um resgate cultural do negro, suas raízes, sua 

força e resistência. Além da religiosidade, que é sempre marginalizada e 

banalizada. O meu objetivo, nesse sentido, é fazê-los(as) refletir que, por 

meio da dança, podemos construir uma identidade cultural, rompendo 

barreiras e preconceitos, não permitindo ser subjugado e diminuído, ten-

do orgulho de sua história, raízes e negritude. 

Algo que considero de extrema importância é que a dança não tem gê-

nero definido, é uma arte democrática, é compreender o que o seu corpo 

sente, suas emoções, além da preparação corporal, superando seus limites. 

Procuro conversar e levantar o conhecimento prévio com os(as) adoles-

centes, porque é por meio desse método que consigo mensurar o que ele(a) 

NalinhaTênue.indd   79 27/09/18   09:58



80 ︲    NA LINHA TÊNUE

conhece do universo da dança. Em muitas de nossas rodas de conversa, 

os(as) adolescentes acabam se surpreendendo com o seu conhecimento, 

isso acontece porque é cultural, nos ambientes em que se relacionam, as 

pessoas acharem que eles(as) não sabem nada e que são desinteressados(as). 

Porém, quando listamos os conhecimentos de cada um(a), e vamos con-

ceituar a dança, eles(as) percebem que o que conhecem faz todo sentido, 

que é importante. O que faço, na realidade, é partir do que eles(as) conhe-

cem e agregar saberes ainda não descobertos. Um bom exemplo é o funk. 

Todos(as) falam e cantam as músicas, fazem quadradinho, mas o ritmo não 

é associado a uma técnica, a uma história da arte e da dança, da sociedade 

inclusive. O trabalho na aula é associar todo esse conhecimento, fazendo 

sentido para eles(as), algo para a vida, que realmente faça diferença no pro-

cesso de aprendizagem. 

Levo em consideração o que eles(as) trazem de curiosidade, cultura de 

movimento e falta de conhecimento de algumas técnicas, gerando certo 

preconceito em praticar a dança. As curiosidades são diferentes quando 

são dadas aulas para meninos e meninas. Certa aula, na qual eu traba-

lhava flexibilidade e anatomia, um adolescente me questionou qual era 

a finalidade de ele aprender algo relacionado à flexibilidade, depois quis 

saber se tal prática melhoraria seu desempenho sexual. Expliquei sobre a 

importância de ter flexibilidade, não só para a dança, mas para qualquer 

atividade diária, e que a prática melhoraria seu desempenho, pois possibi-

litaria adquirir mais consciência corporal. 

Para as meninas, a preocupação imediata é com a estética, se após os 

exercícios seus corpos ficarão moldados. Para aquelas que são mães, a 

preocupação é de recuperar o seu corpo anterior à maternidade.

Os(as) jovens precisam de um tempo orgânico, um tempo de ma-

turação do sistema nervoso, de refinamento do campo perceptivo, de 

abertura de novas portas da sensibilidade. Precisam de uma experiência 

real, física e concreta para amadurecer; que ofereça sustentação ao 

aprendizado formal e abstrato. Para que esse universo simbólico, visí-

vel, caótico e repleto de possibilidades possa se converter em realidade 

(BERTAZZO, 2014). 

Para mensurar o que possuem de habilidade na dança, faço uma ava-

liação prática, envolvendo coordenação motora básica, ritmo, laterali-

dade, deslocamentos, flexibilidade e percepção corporal, desse modo, 

posso ver onde estão as dificuldades de cada um(a) e do grupo no geral, 

podendo ter um ponto de partida para um trabalho corporal. Sempre 

levando em conta as suas limitações, dificuldades e a sua relação com a 

dança e com seu próprio corpo.
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DA ESTRUTURA
Em qualquer espaço de aula de dança é preciso ter recursos materiais 

e estruturais disponíveis para um bom desenvolvimento das atividades. 

Um exemplo é uma sala ampla, com espelhos, barras e linóleo13, elemen-

tos fundamentais para que os praticantes da linguagem artística consigam 

desempenhar sua técnica e evoluir. Na Fundação CASA não temos nada 

dessa estrutura, e ainda assim realizamos atividades de dança.

O trabalho é intenso para estimular e incentivar os(as) educandos(as), 

mostrando sempre as evoluções do grupo e individualmente. Para que não 

fique muito apertado, divido a turma em dois grupos, assim cada grupo tem 

mais espaço para realizar as sequências coreográficas e exercícios, possi-

bilitando também que um grupo observe o outro, ajudando nas possíveis 

correções gestuais.

As aulas são desenvolvidas com aprendizagens práticas e teóricas. As 

teóricas são conduzidas sempre com base em textos, vídeos ou imagens, 

onde, depois, podemos contextualizar e refletir sobre os conteúdos. Já as 

práticas são vivências onde vamos tratar de um autoconhecimento corpo-

ral, suas potencialidades e dificuldades em busca de ampliar o repertório 

motor e movimentar-se com qualidade e boa estrutura corporal. Segundo 

Walter Roberto Correia, professor da Escola de Educação Física e Esporte 

da Universidade de São Paulo (USP),

Somos corpo! Somos movimento! O corpo é estruturado para o movi-

mento na perspectiva da adaptação, da interação e da transformação da 

vida conjugada nas dimensões essenciais da existência, ou seja, o sentir, 

o pensar e o agir humano. Para criarmos condições para a qualidade de 

vida de homens e mulheres, e, sobremaneira, de crianças, adolescentes, 

adultos e idosos, os saberes relativos à corporeidade e à motricidade hu-

mana são indispensáveis. Esses saberes exigem elaboração criteriosa e 

criativa a partir de um aspecto de conhecimentos subsidiados por uma 

compreensão pertinente sobre a estrutura, a especificidade e o funcio-

namento do corpo humano. (BERTAZZO, 2014, p. 11)

O desenvolvimento da aula acontece em diferentes momentos. No pri-

meiro, realizamos uma roda de conversa, quando me apresento e expo-

nho a minha proposta de planejamento das atividades, bem como o con-

teúdo que irei trabalhar. A roda de apresentação não precisa acontecer em 

todas as aulas, acontece geralmente nas aulas onde o conteúdo precisa de 

13   Também conhecido como tapete para dança.
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mais explicação e aprofundamento, ou quando o cotidiano da CASA sofre 

alguma alteração. 

Em todas as aulas, realizo aquecimento e alongamento, e a sua in-

tensidade será de acordo com o conteúdo prático do dia, possibilitando 

um melhor preparo físico. Esses exercícios servem para aquecer o corpo, 

aumentar a frequência cardíaca e evitar lesões.

No momento de aprendizagem de uma dança específica, como é o 

caso das danças brasileiras, se for trabalhar um frevo, por exemplo, eles(as) 

vão vivenciar passos básicos, uso de adereços e variações rítmicas. No 

desenvolver desse momento, realizamos uma Diagonal, que é utilizada 

para entender como o movimento acontece em deslocamento no espaço.

Após uma atividade física de grande intensidade é importante reali-

zar um relaxamento.  Algumas vezes direcionado, com automassagem ou 

massagem em duplas, exercícios de respiração e alongamentos. Em ou-

tras, o relaxamento é livre. O relaxamento serve para voltar à frequência 

cardíaca normal. 

Ao final de todas as aulas, realizamos uma roda de avaliação da ativi-

dade do dia. Podendo ser uma conversa ou demonstração prática do que 

aprenderam. Alguns conteúdos resgatam memórias afetivas ligadas à fa-

mília. Quando trabalho com samba rock, os(as) adolescentes lembram de 

festas familiares, isso causa um interesse em aprender algo que fez parte 

de sua vida, mas nunca se interessou em vivenciar.  

Algumas vezes, a dança na Fundação ativa um campo da memória afe-

tiva que em outros espaços não acontece. No primeiro dia de aula da ofi-

cina, na apresentação, cito essa divisão da aula para que todos(as) possam 

entender que, na linguagem, cada momento da aula tem um significado e 

objetivo. Mesmo com a divisão, reforço que os momentos se conversam e 

se complementam, buscando uma aprendizagem mais completa e signi-

ficativa. Além disso, é uma maneira de perceberem que a linguagem exi-

ge disciplina, porém, respeitando cada um(a) com as suas particularidades 

e sem violência. Nunca obrigo os(as) adolescentes a participarem da aula, 

busco a confiança deles(as) com empatia e respeito, promovendo uma rela-

ção mais horizontal possível, me colocando como alguém que está ali para 

auxiliá-los(as) a ampliar seus conhecimentos, mediando reflexões e trocan-

do experiências no processo de ensino aprendizagem. Coloco para eles(as) 

que o bom andamento da oficina se dará com a participação e contribuição 

de todos(as). Nada é fixo no planejamento, podemos ajustar de acordo com 

os interesses do grupo, fazendo sentindo a prática da dança.

Paulo Freire (1987), em seu livro “Pedagogia do oprimido”, no capítulo III, 

que tem como tema “a dialogicidade – essência da educação como práti-
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ca de liberdade”, demonstra o quanto é importante o desenvolvimento do 

diálogo no processo educativo. O diálogo entre educador(a)-educando(a) 

começa no planejamento do conteúdo programático, quando questiona 

o que vai refletir com os(as) educandos(as). Mas esse conteúdo não pode 

estar dissociado do cotidiano deles(as). Deve ter uma relação com o que 

eles(as) vivem no mundo atual. Deve haver uma conexão real.  Ensinar e 

aprender é uma constante investigação, porém Freire adverte para que 

não torne o indivíduo, neste processo, um mero objeto de investigação. 

Que não se perca a essência do ser humano.

Com as meninas, por exemplo, uma estratégia que utilizei para que elas 

se interessassem mais pela dança e que a prática fosse mais prazerosa, 

inclui um uniforme. Esse sai completamente do padrão “Fundação CASA”, 

sendo mais apropriado para realizar as atividades físicas. Não é nada sofis-

ticado, mas fez uma diferença absurda nas aulas, desde o comportamento 

delas até na nossa relação.

Fazendo uma reflexão sobre os uniformes e a relação dele com as au-

las, percebo que, pelo fato de ter sido algo pensado para o bem-estar das 

adolescentes, levando em consideração modelo, cor e tamanho apro-

priado, sendo escolhidos por elas, já as colocam em uma posição fora 

da instituição Fundação CASA. É perceptível o cuidado com o uniforme 

de dança, algo que não se tem com os uniformes que usam diariamente. 

Outro fator, é que o uso do uniforme é para padronizar, identificar, e os(as) 

adolescentes, de maneira geral, não gostam de usar. Vemos isso nas esco-

las, por exemplo, onde todos(as) tentam de alguma forma personalizar seu 

uniforme, em uma demonstração de que ele(a) é diferente do(a) outro(a) e 

que não segue padrões. Porém para elas, na oficina de dança, o uniforme 

exerce uma função diferente, é bom ser identificada e há prazer em usá-lo.

Durante as aulas, vamos estabelecendo uma relação de confiança, o 

que de fato, com as meninas, fica mais fácil pela liberdade de poder estar 

mais próxima. Sempre procuro conversar bastante assuntos que por diver-

sas vezes fogem da proposta da aula ou até da linguagem, mas que não 

podem deixar de ser considerados. Alguma notícia recebida pela visita, al-

guma situação vivenciada no centro ou mesmo assuntos pessoais vividos 

antes da internação. Empenho-me para deixar as aulas harmoniosas, com 

brincadeiras, risadas e procuro saber como está cada uma; não é nada 

fácil, mas a intenção é que, dentro do tempo de uma hora e meia, seja um 

ambiente onde possamos vivenciar a arte com respeito e amenizando um 

pouco o sofrimento de estar privada da liberdade. No momento da aula, 

quando dançamos, rimos e brincamos, a liberdade acontece! Momento 

que o corpo está livre para expressar o que sente e o que pode desempe-
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nhar dentro das suas possibilidades, momento de experimentação. Onde 

qualquer proposta é bem-vinda, mesmo sendo algo que nunca viram ou 

desempenharam, mas percebem que os desafios são importantes para a 

formação e desenvolvimento delas.

Outra experiência muita rica que vivi foi dar aulas para o Programa de 

Atendimento Materno Infantil (PAMI), um espaço dentro de uma unida-

de feminina que recebe adolescentes nos últimos meses de gestação e 

com gravidez de risco. Assim que as adolescentes têm seus bebês são 

encaminhadas para o PAMI onde terminam de cumprir a sua medida so-

cioeducativa. Ir para esse ambiente me fez estudar ainda mais, pois preci-

sava de algo onde as crianças também participassem, inclusive os recém-

-nascidos. Procurei formação em dança materna, que me deu um alicerce 

para que as atividades tivessem sucesso e bom envolvimento de todos. Os 

bebês adoraram, brincavam e com o tempo, durante as aulas, copiavam as 

mães ou dançavam sozinhos com o estímulo da música.

Essa atividade proporcionou maior aproximação das adolescentes com 

seus filhos, sem perderem a autoestima, se preocupando com ela também, 

sempre com o objetivo de que são espelhos para seus filhos e, para tanto, 

precisam estar bem, fisicamente e emocionalmente. Claro que dentro da 

medida do possível.

As aulas eram mescladas, com dança materna, estímulos motores, sen-

soriais e visuais, e condicionamento físico, com alguns elementos do pila-

tes, proporcionando fortalecimento muscular e flexibilidade. Melhorando 

as condições físicas das meninas após o parto.

Notamos também uma evolução nos bebês, que, às vezes, agitados 

ou com cólicas, ficavam no colo, fazendo uso do sling e se acalmavam, 

chegando a dormir. Porém no PAMI, desenvolvia a aula de acordo com o 

tempo delas e dos bebês, adaptando com paradas para amamentação, tro-

cas de fraldas e até medicação. Mesmo dessa forma, estabelecemos uma 

organização na aula, para não perdermos o foco do trabalho. Para mim 

outro momento intenso de troca, onde conversávamos sobre as minhas 

experiências como mãe e o período da gestação. Criamos uma relação 

muito forte de afeto e confiança. 

Já com os meninos, mantenho a mesma estrutura da aula, porém, faço 

algumas modificações nos exercícios e nas propostas de modalidades de 

dança. Infelizmente, pelo fato de ser mulher e desenvolver a linguagem de 

dança, me esbarro no preconceito e no machismo, tanto dos adolescentes 

quanto por parte dos funcionários. Não é novidade, porque vivemos em 

uma sociedade machista, onde a maior parte das pessoas ainda acredita 

que dança é para meninas. Portanto, o início da oficina com os meninos 
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se torna mais difícil e delicado do que com as meninas. Tenho que con-

vencer sobre a linguagem e a proposta desde o diretor da unidade até os 

meninos em sala de aula. Para tirar a impressão de que “homem não dan-

ça”, começo as oficinas com muitos videoclipes e filmes com a temática. 

Essa estratégia faz com que eles percebam que a dança é democrática e 

sem gênero, que todos esses preconceitos partem do olhar de cada um, 

principalmente daqueles que não percebem que a arte é para todos.

Os vídeos e filmes são escolhidos propositalmente com a figura mas-

culina como protagonista e dançante, sem deixar de ser homem pelo fato 

de dançar, pelo contrário, acrescenta habilidades e expressões importan-

tes para seu corpo e cultura de movimento.

Para Rondinelli (s/d), em primeiro lugar, é preciso esclarecer o signi-

ficado de cultura corporal: trata-se, falando de modo bastante simples, 

de apresentar significado para quaisquer gestos, atitudes, movimentos, 

jogos, danças, esportes e outras manifestações corporais. Nesse sentido, 

a intenção da educação física é a de fazer com que os(as) educandos(as) 

compreendam e valorizem as suas manifestações corporais, assim como 

se empenham em valorizar e aprender manifestações corporais de ou-

tras culturas. Durante esse processo de valorizar a própria cultura, e ou-

tras, por meio do corpo, outro elemento fundamental da educação está 

em andamento: o rompimento com o preconceito. Isso porque, à me-

dida que o(a) educando(a) conhece outras culturas e reconhece o seu 

valor, os preconceitos são rompidos.

Recordo-me da primeira unidade masculina em que trabalhei, onde 

foi muito difícil desenvolver um trabalho bacana, as influências negativas 

eram muitas: funcionários que chamavam os meninos de “maricas”, que 

iriam fazer “a dancinha”, deixando os meninos muito bravos e sem vontade 

de participar da aula. Precisei ter muita paciência e estudar o que pode-

ria mudar esse quadro. Foi aí que os videoclipes me ajudaram bastante, 

principalmente com artistas que alguns já conheciam. Isso fez com que 

se interessassem pela dança que estava sendo apresentada no clipe, in-

teragindo com perguntas, fazendo comparações e até sugerindo outros 

clipes com a mesma temática.  Procurei estudar um método de mostrar 

que a dança vai além do que eles estão acostumados a ver, que existem 

possibilidades onde a linguagem pode estar associada a outras formas de 

expressão e atividade física, por exemplo. Então me utilizei da estratégia 

do Basket Beat e percussão corporal, agregando aos conhecimentos es-

pecíficos que a dança proporciona, como coordenação rítmica e motora. 

Mesmo com esforço, foi um ciclo que tive muitas dificuldades, mas conse-

gui chegar até o final. Não foi da maneira como eu gostaria e muito menos 
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satisfatório, mas da maneira que deu para finalizar, respeitando o tempo e 

o limite de cada um.

Nas unidades masculinas em que trabalho atualmente, não encontrei 

resistência dos meninos em realizar as atividades. Em uma delas, a equipe 

pedagógica já havia feito uma preparação com os adolescentes, onde fui 

recebida de uma maneira acolhedora. Os adolescentes são participativos e 

comprometidos com a oficina, fazem propostas de atividades, dão suges-

tões nas coreografias e gostam de realizar apresentações. 

Esse envolvimento e engajamento acontecem porque sempre procuro 

saber o que gostariam de aprender com a linguagem sem perder o foco 

da proposta, no caso deles, dança afro-brasileira, associo os conhecimen-

tos que eles trazem com as habilidades que precisam adquirir. Tem sido 

bastante enriquecedor e prazeroso. Conquistei a confiança deles e, hoje, o 

trabalho é respeitado em toda a unidade, e por parte dos adolescentes que 

não fazem a oficina, principalmente.

Com esses meninos, sempre trabalho as questões de grupo, união, unida-

de e respeito. Que somos um grupo, precisamos nos fortalecer e nos ajudar, 

superando as dificuldades juntos. Não me aprofundo tecnicamente, porque 

somente o fato de se movimentarem e tentarem realizar os movimentos já é 

superar as expectativas. O objetivo é perceberem o potencial que cada um(a) 

tem e que podem vencer suas dificuldades e barreiras de preconceito e des-

confiança, que aparecem diariamente em suas vidas. Segundo Freire (1987, p. 

39), “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se 

educam entre si, mediatizados pelo mundo”. Portanto, o processo de aprendi-

zado é algo contínuo, aberto e indefinido. A única certeza é a incerteza, e por 

isso não podemos limitar nem definir os caminhos do aprendizado por aquilo 

que acreditamos, sob pena de estarmos alienando e regulando o crescimento 

intelectual humano. Aprender de forma consciente é a essência do ser.

DAS AVALIAÇÕES
O fato não é conseguir realizar uma coreografia com técnica, mas sim 

ver o(a) adolescente ampliar seu repertório motor e poder perceber o quan-

to melhorou em outros aspectos que estão ligados a aprendizagem socior-

relacional, que são importantes para a prática da dança em conjunto. 

Infelizmente, não é possível realizar um registro de imagens ou vídeos 

para que eles(as) próprios(as) percebam a evolução que tiveram. Realiza-

mos autoavaliações escritas nas quais os(as) adolescentes podem registrar 

de alguma forma suas impressões e atuação no decorrer da oficina. O ob-

jetivo do registro é refletir sobre os aspectos que ainda precisam melhorar 

e outros que já conquistaram. 
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 Por outro lado, as apresentações de encerramento de ciclo e também 

as externas – no caso das meninas – é uma maneira de mensurar o quanto 

assimilaram nas oficinas, tanto na linguagem corporal, quanto no compro-

metimento com a proposta. Todo(a) artista tem a necessidade de se exibir 

e mostrar seu trabalho, com esses(as) adolescentes não é diferente. 

O momento da apresentação é de dar visibilidade a um trabalho de 

três meses realizado em uma estrutura precária, com materiais, muitas 

vezes, alternativos e com interferências nada pedagógicas. Respeitando 

tudo o que foi construído nesse período, faço questão de elaborar figurino, 

preparar maquiagem e adereços. Os(as) adolescentes que optam em não 

se apresentar, que são poucos, auxiliam na preparação dos(as) colegas e 

arrumação dos materiais, ou seja, uma produção!

A apresentação é um marco e não o fim, mas um momento de desco-

bertas, tanto para eles(as) que estão se apresentando, como também para 

os(as) demais adolescentes da unidade e funcionários(as), influenciando 

nos próximos ciclos e na minha relação com a unidade. Esse momento é 

de fidelização de talentos e competência dos(as) adolescentes.
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CAPOEIRA – 
A GINGA AYE 

Quem nunca viu uma ginga, não sabe o que é capoeira!

A ginga é uma série ritmada de movimentos, passos que seguem um 

ritmo, mas não é um ritmo qualquer, é um ritmo que vem banhado de 

águas salgadas – de calunga (mar grande) e de olhos de saudade. 

A ginga traz rodopio, rasteja no chão, rasteira no pé, malandreia com 

o ar, faz voar. 

É na ginga que o desafio acontece, a esperança se renova e a capo-

eira vive! 

Assim é a capoeira na Fundação CASA, uma peleja mandingueira em 

prol da reconstrução social e da identidade. O uso do jogo, da malandragem 

típica da capoeira, resgatando a ancestralidade africana em conjunto com 

a autoestima, acreditando que quem conhece a sua história passada, se re-

conhece no presente, refaz sua identidade e as linhas do seu próprio futuro.

A capoeira traz a busca pela superação das próprias limitações, isso 

traduzido para um contexto de vida, possibilita que os(as) adolescentes 

consigam relacionar a sua própria caminhada ao desafio de traçar uma 

nova trajetória, contrária a aquela que o(a) levou até a Fundação CASA. 

Trata-se de superação, de uma busca para um novo jogo. 

Levar a capoeira para dentro da Fundação, onde os(as) adolescentes 

são privados(as) de sua liberdade e seus direitos básicos são negados, me 

fez pensar o quanto era importante inserir a capoeira dentro daquele es-

paço, com o seu máximo potencial, fazendo uma verdadeira revolução. 

Onde a Fundação virasse um verdadeiro quilombo, como Palmares, e 
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em cada adolescente desapertasse Zumbi em suas almas guerreiras. Não 

tem como pensar diferente, quando temos uma ferramenta tão grandiosa 

como a capoeira em nossas vidas, mãos e alma.

Ao me deparar com os espaços físicos das unidades, pude observar 

que cada uma tem a sua realidade, porém, os aspectos e as opções para 

a realização da oficina não eram tão diferentes. Quase sempre é oferecida 

a quadra: na maioria das unidades, as quadras são descobertas e devido 

à estrutura, quando o sol está muito quente, é insuportável o calor, ou 

seja, fazer atividades práticas é muito difícil. Além do enorme calor, os(as) 

adolescentes não tomavam banho após as atividades, isso implicava dire-

tamente o andamento da oficina, principalmente se algum(a) adolescente 

fosse receber visita. Ele(a) se recusava a participar da aula para não suar. 

Outro lugar oferecido é a sala, que são de estrutura pequena, com pou-

ca iluminação, ventilação e algumas vezes úmidas, então imaginem, uma 

turma com 15 adolescentes, com a duração da aula de uma hora e meia 

em um dia de muito sol. Pois bem, é dentro dessas condições que a capo-

eira é aplicada, nascida da resistência e vivendo na resistência. 

O primeiro contato com os(as) adolescentes é na sala de aula, 

sentados(as) em cadeiras, quando formamos uma roda de conversa, com 

minha apresentação, da oficina e dos(as) adolescentes. 

Com a minha apresentação, trago a minha trajetória de vida, até chegar 

onde estou hoje. Nisso, sinto uma aproximação muito importante com 

os(as) adolescentes, pois observo que a minha realidade não é tão dife-

rente da deles(as) e isso nos aproxima. Após essa, acontece a apresenta-

ção dos(as) adolescentes e, em meio a esta apresentação livre, fecho com 

algumas perguntas:

• você conhece a capoeira?

• você que escolheu a oficina?

• você gosta de esportes?

• você gosta de música?

• você tem algum sonho?

Essas questões simples, porém importantes, dão uma direção impor-

tantíssima para o desenvolvimento das oficinas, principalmente devido à 

particularidade de cada unidade, assim, eu consigo ter um leque maior 

para explorar toda a capacidade tanto da capoeira quanto dos(as) ado-

lescentes.

Dentro do planejamento, faço uma divisão para tentar, ao máximo, le-

var a riqueza que constrói a capoeira: aula prática e teórica. 

O lúdico, ou simplesmente o brincar, leva a um desarmamento incrí-

vel para as aulas práticas, seja um pega-pega corrente (para um trabalho 
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de união e grupo) ou desafios físicos (para o trabalho de autoconfiança). 

Deixar a oficina leve e alegre facilita que os(as) adolescentes se entreguem 

para aquele momento, que até então era desconhecido. 

Aulas com movimentação básica da capoeira regional, como a sequên-

cia de mestre Bimba (criador da capoeira regional baiana), que é constitu-

ída em oito sequências, em duplas, onde cada jogador(a) faz movimentos 

de ataque e defesa, podendo ser ministrada para iniciantes de forma sim-

plificada, o que permite que os(as) educandos(as) aprendam jogando com 

uma forte motivação e segurança. E encerrando com a construção da roda 

de capoeira e o jogo (o jogo de capoeira não é passado como uma luta, e 

sim como o cair e o levantar, tal como o jogo da vida).

HISTÓRIA DA CAPOEIRA, INSTRUMENTOS, 
ANCESTRALIDADE E FILMES

A capoeira nasce dentro de um sonho de liberdade, que buscou for-

ça nos antepassados, para resistir. Seus cantos, suas ladainhas rezam a 

história de luta de mulheres e homens escravizados, que não desistiram 

de mudar seu destino e o destino de sua gente. Nada mais sugestivo 

para esses(as) adolescentes, do que um reconhecimento diante de suas 

raízes ancestrais, para impulsioná-los(as) à reconstrução e valorização 

de si mesmo(a).

As várias linguagens dentro de uma grande linguagem, é assim que a 

capoeira abre um grande campo de visão para explorar as suas múltiplas 

vertentes de construção para o resgate da nossa ancestralidade afro-bra-

sileira. Com movimentação (golpes), música e vídeos (com rodas de con-

versa), a oficina é construída abrindo em cada unidade pequenos polos de 

resistência e quilombos.

 A musicalidade, dentro da capoeira, é algo extremamente importante 

e inseparável. Trata-se da conexão do corpo, da alma e da mente. Momen-

to de entrega onde o corpo vai além do ambiente em que ele está. 

Dentro de um ambiente como é a Fundação CASA, levar para esses 

adolescentes este momento é de uma magia incrível. A aula foi iniciada 

com a história de cada instrumento e seus toques dentro da roda de ca-

poeira, de modo que os(as) adolescentes tiveram o momento de vivenciar 

cada instrumento.

Em roda, foram distribuídos berimbaus, pandeiros, atabaques e agogôs. 

Assim, começaram os toques e as cantorias com dificuldades, porém, ro-

lava uma energia maravilhosa. 

Com o passar do tempo, os desencontros formaram encontros e a har-

monia deu o ar de sua graça. Um adolescente, ao perceber que conseguiu 
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tirar notas do berimbau, fechou seus olhos e abriu um generoso sorriso 

dando o verdadeiro sentido para aquele momento da aula. Finalizamos 

com improvisos musicais, deixando aquela deliciosa sensação permane-

cer até mesmo após o término da aula.

Trabalhar o empoderamento de homens dentro da Fundação CASA já 

é algo muito complicado, porém, tratando desta unidade que tem um re-

gime um pouco mais machista, opressor, e sendo eu mulher, preta e fe-

minista, onde eles viam a capoeira da forma mais retorcida possível, era 

ainda pior. Então tive que usar outros meios para continuar trabalhando o 

fortalecimento daqueles adolescentes. E ao escolher “Homens de honra”, 

pude analisar a necessidade que tinha em mostrar este filme, pois eu sabia 

as histórias e os sonhos de cada um, mas confesso que foi melhor do que 

eu imaginava. Na aula seguinte ao filme, tivemos uma roda de conversa, 

quando o levei para cada realidade voltando também o foco para a capoeira.

O filme relata a história de um jovem negro, que tem o sonho de entrar 

para a marinha dos Estados Unidos. Isso ocorre na década de 1950, época 

FOTO: NINA VIEIRA
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em que o racismo prevalecia no país. O jovem enfrenta o preconceito de 

seus colegas brancos e do seu instrutor, mas a sua coragem e determina-

ção conquistam o respeito de todos. 

A cada fala dos adolescentes eu sentia o quanto o filme os tocou, po-

rém teve um adolescente em especial que tornou esse momento especial. 

Adolescente calado, mas sempre muito participativo nas aulas e, neste 

dia, ele resolveu também se expressar na fala. Iniciou exatamente assim: 

“senhora Nagô, eu me identifiquei muito com este filme, sou negro, pobre 

e ninguém acredita que um dia vou sair do crime e virar MC, virar não 

porque eu já sou e no meu primeiro show vou chamar a senhora para ir e 

subir no palco, e vou falar assim, ‘esta daqui é a senhora Nagô, que acre-

ditou em mim no momento mais difícil da minha vida e hoje ela está aqui 

no meu primeiro show’”. 

Este momento foi único, ele perguntou: “você vai senhora?”. E eu, sem 

precisar pensar, respondi com toda certeza deste mundo: “eu vou”. Ele abriu 

um sorriso e todos da sala começaram a aplaudir, foi realmente inesquecível. 

LUTAR, RESISTIR E EXISTIR
Os desafios são grandes, por exemplo, pude observar que no mun-

do chamado Fundação CASA, assuntos que são refletidos de fora para 

dentro têm um peso maior, devido à intensidade que é imposta. Ser 

mulher negra, levar uma arte que nasceu através da luta e da resistência 

para dentro deste “mundo” é uma tarefa diária. Lutar, resistir e existir 

são palavras que andam diariamente dentro da oficina, seja para ser a 

vida dentro de um sistema adoecido ou para continuar a luta de nossos 

ancestrais.

Não existe monotonia no espaço Fundação CASA, cada dia é uma 

construção e reconstrução. Revistas, trancas e funcionários adoecidos 

psiquicamente por um sistema falido fazem parte desse cotidiano, o 

qual não se deve acostumar ou naturalizar. Lidar com este sistema, que 

vem de projetos arcaicos nada propositivos, é ir na contramão do que 

eles(as) estigmatizam para estes(as) adolescentes, para essa estrutura, 

esses(as) adolescentes não representam futuro, porque não o tem, para 

nós, eles(as) podem e devem se transformar a partir da crença real de 

que, lá fora, o futuro os(as) espera. Todavia, é importante manter a crí-

tica e a consciência que o que propomos é uma exceção à regra, pois 

deixamos de ser protocolo de cumprimento de atividade para sermos 

esperança. De forma lúdica, posso dizer que a capoeira também podia 

fazer parte da estatística do genocídio negro, pois não a queriam viva, 

mas o som dos tambores, do berimbau, a ginga ultrapassaram as bar-
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reiras existentes ao longo do tempo e se mantiveram, acredito, nesta 

transposição, porque a capoeira venceu os grilhões, se libertou, chegou 

até a Fundação CASA e está viva!   

A capoeira, a ginga aye, aqui, não é uma fuga e sim um caminho hu-

mano de esperança para um amanhã libertador. 

Aye é uma palavra iorubá e significa vida!

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS VIII
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PROMOVER PARA 
TRANSFORMAR

Pensar e fazer a arte-educação para adolescentes em situação de pri-

vação e restrição de liberdade pressupõe compreender que este processo 

educativo acontece em um espaço peculiar, onde se encontram duas ló-

gicas opostas, são elas: o princípio fundamental da educação, que é por 

essência transformadora, e a cultura prisional, que visa adaptar o indivíduo 

ao cárcere. Tomando-se por esse ângulo, estamos diante de uma situação 

paradoxal, e um dos desafios a ser enfrentado é o de encontrar caminhos 

para o desenvolvimento de uma oficina de arte-educação emancipadora, 

em um espaço historicamente marcado pela cultura da opressão e repleto 

de contradições: isola-se para ressocializar, pune-se para reeducar.

Se nos espaços de privação de liberdade a vocação natural do ser hu-

mano de existir em sua plenitude é negligenciada, e ali impera a desuma-

nização, como é possível promover um processo artístico pedagógico que 

potencialize a conscientização e a emancipação? 

Nas práticas educacionais que procuro adotar em minhas oficinas, busco 

gerar interações entre os indivíduos, promover situações de sociabilidade com 

melhor qualidade, enraizar, recompor identidades, valorizar culturas margina-

lizadas, promover redes afetivas que potencializem a conquista da cidadania. 

A arte-educação com a linguagem artística da música, inserida em um 

espaço repressivo, potencializa processos educativos para além da educa-

ção escolar, evidenciando-se o nosso papel, enquanto educador(a), como 

agente importante na construção de espaços onde o(a) adolescente pode 

ressignificar o mundo como algo dinâmico e inacabado.

A proposta educacional que traço para essas oficinas é ancorada nos 
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princípios da educação popular, ao explicitar as concepções sobre o indi-

víduo, o mundo, a educação e a produção de conhecimento. Enfatizo que 

a oficina de arte-educação, para ser válida, deve levar em conta a vocação 

ontológica do ser humano (vocação de ser sujeito), e as condições nas 

quais vive (contexto). Toda ação educativa deve, portanto, promover o in-

divíduo, e este, buscar transformar o mundo em que está inserido, não se 

tornando um instrumento de ajuste à sociedade. 

Sendo assim, o desenvolvimento do trabalho pedagógico acontece a 

partir das histórias de vida, dos interesses e dos saberes que os(as) adoles-

centes trazem para as oficinas, a reflexão sobre a questão dos conteúdos 

a serem trabalhados assume uma dimensão que lhe é específica. Não se 

trata de um produto que pode ser construído seguindo modelos pré-es-

tabelecidos, mas de um processo por meio do qual os(as) envolvidos(as) 

ressignificam as experiências das quais participam.

Daí, surge uma questão: quais conteúdos são necessários para jovens que 

precisam de outros processos de aprendizado, ou neste caso, que têm aces-

so a uma arte-educação tardia? A resposta pode ser a de que os conteúdos 

necessários são aqueles que já fazem parte e podem ser utilizados na vida 

cotidiana como meio para alcançar a autonomia do sujeito. Não se trata, por-

tanto, de reduzir conteúdos para “facilitar”, mas adequar conteúdos a objeti-

vos mais consistentes do que o da repetição de supostas verdades universais 

desvinculadas do mundo da vida. Por essa razão, um dos meus métodos de 

promover a musicalização nas oficinas é não abrir mão de trabalhar com o 

ritmo do funk. O funk é algo que faz parte da vida de quase todos os meninos 

e as meninas, e é raro encontrar aqueles(as) que não gostem. 

No contato com os meninos, especificamente, eu pude adentrar o mun-

do do funk, ritmo que eu não tinha o hábito de ouvir. Pude perceber que o 

funk é um ritmo muito poderoso e que cria valores sociais, valores morais, 

regras de conduta, imaginário e até mesmo formas de como amar. O funk 

me permitiu trabalhar conteúdos como trajetória, masculinidade tóxica, 

consumo, desigualdade de gênero, classe social, sistema político. Logo, eu 

não poderia abrir mão dessa poderosa ferramenta para ser uma forte aliada 

no processo pedagógico em minhas oficinas. Encontra-se muita rejeição 

ou até mesmo proibição no trato desse ritmo com os meninos por parte 

de alguns centros da Fundação, a ponto de criminalizar o ritmo e conse-

quentemente marginalizar ainda mais a forma que os meninos veem e in-

terpretam o mundo – penso que é um forte erro por parte da coordenação 

pedagógica, mas não iremos, neste texto, entrar nesses méritos.

As oficinas que ocorrem nestes espaços educativos são portadoras de 

várias culturas, cidadanias, identidades e cabe à minha proposta pedagó-
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gica trabalhar com esse jogo complexo de filiações e pertences. Apesar 

dos limites de caráter ideológico, social, político e cultural, eu, enquanto 

arte-educador, tenho presente que um dos elementos da eficácia do meu 

papel reside no processo de resgate da liberdade e da cidadania sabotada, 

e a arte musical é uma das ferramentas que melhor cumpre a tarefa de 

oferecer possibilidades que libertam e unem, ao mesmo tempo.

Há uma relação pedagógica entre educador(a) e educando(a), que é es-

tabelecida pela arte. A arte que possibilita esse encontro – no meu caso, a 

face da arte que se apresenta é a música – onde ambos(as), educador(a) e 

educando(a), são afetados(as) pela troca de informações durante o contato. 

A arte possui um campo simbólico que nos permite a troca de subjeti-

vidades – mesmo que, ao se ver de fora, pareça apenas aprender, ensinar e 

falar de música –, este contato fomenta um cenário para a exposição do que 

pensamos sobre nós mesmos(as) e o mundo. No fundo, falamos da relação 

que cada um(a) de nós mantém com a música, sendo assim, a subjetividade 

torna-se a tônica no trato com o objeto de conhecimento, no caso a música.

Um trabalho educativo que é organizado a partir de uma linguagem 

artística, muito mais do que outra disciplina, digamos mais formal, como 

a matemática ou a física, ganha potência para mover a identidade dos su-

jeitos envolvidos. Embora sejamos capazes de transformar as linguagens 

artísticas em algo ensinável, elas existem por si só, ou seja, a arte é arte, a 

música é a música, livres por definição.

Não há possibilidade de elaborar uma didática que não leve em conta 

a subjetividade, o inesperado, a criação, impactando assim ambos os su-

jeitos, educador(a) e educando(a).

Este tipo de abordagem é potencializado para quem se encontra numa 

situação de vulnerabilidade ou risco social, torna-se a abertura de uma 

porta para falar sobre si e que rompe as barreiras impostas pelo medo. O 

campo da arte nos permite estabelecer uma relação de confiança onde 

educador(a) e educando(a) criam um vínculo que facilita a elaboração so-

bre o olhar de si mesmo(a) e, por consequência, da própria vida.

Este tipo de relação também é desprovido de cobrança em relação ao certo 

e errado, sucesso e fracasso, é por si só desprovida de juízo de valores, criando 

um campo que ajuda os(as) educandos(as), feridos(as) pela vulnerabilidade e 

risco a se reconstruírem. A arte ganha, então, o poder de mover uma espécie 

de cura interna, desde que seja mediada pela confiança e igualdade.

Um bom método que uso é promover o encontro dos(as) adolescentes 

com instrumentos musicais dos mais variados, tento levar o máximo de 

instrumentos para experimentação deles(as). O momento da experimen-

tação é muito mágico, pois ali se revelam os mais variados sentimentos. 
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Sentimentos esses que não costumam ser identificados ou demonstrados 

em uma conversa. Primeiro, vem o fascínio com o instrumento, segundo, 

vem o medo de pegar e não saber tocar, sendo que é exatamente nesse 

momento que trabalho com eles(as) que é natural não sabermos de tudo, 

que para aprender algo é preciso um processo de dedicação e exemplifico 

das formas mais variadas possíveis, para entrar no campo de compreensão 

deles(as). Terceiro, vem o medo de errar, daí conversamos que erro também 

é o processo natural para chegar ao acerto e vem mais outra gama de exem-

plos, culminando com o fato de eles(as) estarem ali e que, infelizmente, é 

um processo, assim como aprender um instrumento. Digo a eles(as) que o 

instrumento que estão portando é a sua própria vida e que somente eles(as) 

podem ditar a harmonia e o ritmo que esse instrumento vai executar.

Não se trata de desenvolver uma arte-educação específica para o con-

texto prisional, mas também não pode ser a mesma educação que já os 

excluiu. Faz-se necessário respeitar as singularidades deste espaço, bus-

cando motivar esses meninos e essas meninas a ponto de ver, na arte, uma 

possibilidade de emancipação ainda na condição de encarcerados(as). 

Importante anunciar, por seu lado, que não é viável responsabilizar a 

arte-educação pela ressocialização dos(as) jovens em privação de liber-

dade, pois, isso seria exigir mais do que se deve da educação – visto que 

a responsabilidade da reinserção à sociedade é dever da Fundação CASA. 

Contudo, a arte-educação pode ser vista como um dos instrumentos para 

fortalecer esse processo, uma vez que “não podendo tudo, a prática edu-

cativa pode alguma coisa” (FREIRE, 1983, p. 96).

A arte-educação, em quaisquer espaços, deve contribuir para que o(a) 

adolescente questione a sociedade em que vive, mantenha a constante 

avaliação sobre suas escolhas, desperte o posicionamento questionador 

que o(a) fará não aceitar servilmente as verdades impostas, mas que traba-

lhe a dimensão valorativa, o poder do conhecimento e o raciocínio crítico, 

evidenciando que existem múltiplas formas de viver.

Reconhecendo que nos espaços da Fundação CASA é fundamental a 

escuta dos(as) adolescentes que são silenciados(as) pelas normas do siste-

ma penitenciário, abrir espaços para as narrativas de vida é dar-lhes opor-

tunidade de saber-se no passado-presente em que estão atolados(as). É 

resgatar cidadania e dignidade, pois deixam de ser um número conferido 

com base no ato infracional cometido, ou em seu número de matrícula.

Portanto, nas narrativas de perdas deve-se tentar encontrar sentidos 

de lutar, viver no presente, construir outro futuro, outro viver mais digno 

e justo, pois a incerteza e a perda estão entre as vivências mais marcantes 

do viver, o que leva os(as) adolescentes à compreensão dos porquês de 
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sua condição no passado e no presente, e garante o direito a entender-se, 

a ler e a interpretar o real que os(as) oprime.

Nessa perspectiva, considerando a instituição prisão como um espa-

ço de desterritorialização e isolamento, torna-se fundamental pensar em 

formas de trabalho pedagógico interdisciplinares e colaborativas, que per-

mitam ao(à) adolescente em situação de privação de liberdade vivenciar 

o contexto da oficina como “ponto de encontro” e onde possa quebrar as 

“amarras” experienciadas em seu passado-presente-futuro. 

O que estou a reafirmar é a relevância de estabelecer sintonia com a situa-

ção concreta dos(as) adolescentes a quem estamos falando, caso optemos por 

uma arte-educação libertadora. Transportar para o interior das oficinas das uni-

dades prisionais conhecimentos construídos por e para pessoas livres é o único 

caminho viável. Esse conhecimento pode e deve ser levado, mas em dimensão 

diferente – em um processo de busca da temática significativa para eles(as).

Enquanto for necessário, sigo dialogando sobre educação, suas utopias 

e práticas de liberdade. Essa é a razão da nossa luta para melhor compre-

ender e atuar com a arte-educação em espaços de privação de liberdade, 

em busca de caminhos para devolver a esses meninos e meninas a sua 

dignidade e o seu lugar em todos os territórios a que têm direito.

“Se nada ficar destas páginas, algo, pelo menos, esperamos que 
permaneça: nossa confiança no povo. 
Nossa fé nos homens, na criação de um mundo em que seja  

menos difícil amar.”

Paulo Freire (2005)

é formado em Ciências Sociais pela 
Escola de Sociologia e Política de São 
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-cultural em prol das questões raciais 
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RAFAEL PINHO

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS IX

NalinhaTênue.indd   101 27/09/18   09:58



︲    NA LINHA TÊNUE102

MÚSICA NA CONTRAMÃO
Adentrar as grades do cárcere é uma sensação muito peculiar. Mesmo 

sabendo que somos apenas mediadores(as) e que a passagem por ali é 

breve, nós, educadores(as), naquele momento, nos colocamos no mesmo 

contexto dos(as) adolescentes. Somos também vigiados(as), revistados(as) 

e seguimos um determinado código de conduta definido pela instituição. 

É nesse ambiente de privação de liberdade que, paradoxalmente, se 

encontra a sala de aula e o nosso trabalho com arte-educação. Paradoxo, 

já que a matéria-prima fundamental da arte é a liberdade: de ser, de estar, 

de criar, de expressar.  

Minha oficina é de musicalização. A ideia é trabalhar com algumas no-

ções básicas da linguagem musical, como os chamados “elementos da 

música” (ritmo, melodia e harmonia) e as “propriedades do som” (altura, 

timbre, intensidade e duração). Estudamos também diversos gêneros mu-

sicais, como o reggae, o rap, o funk, o samba, o forró, o sertanejo e as suas 

respectivas histórias e contextos sociais, raciais e de gênero. 

Além disso, fazemos a leitura crítica e debate sobre algumas letras de 

músicas. A escolha das letras a serem trabalhadas é feita levando em conta 

alguns temas que entendo serem pertinentes, como questão racial, vio-

lência e criminalidade, mídia, trabalho e desafios cotidianos, vida na peri-

feria, amor, afeto e outros que possam surgir no decorrer da oficina. Acre-

dito que esse seja um poder que a música tem, de traduzir pra linguagem 

artística questões presentes no nosso dia a dia, de modo que ela não seja 

um fim em si mesma, mas um meio para chegar a outras reflexões sobre a 

realidade. Para além das questões técnicas que são abordadas, é pensar de 

que modo a música pode realmente fazer algum sentido em nossas vidas, 

que não seja apenas pra nos entreter. Esses temas, portanto, são pensados 
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a partir do perfil dos(as) adolescentes, que varia de turma pra turma, mas, 

em geral, é o que já sabemos há séculos: negro(a), pobre e periférico(a).

E assim experimentamos a execução e a criação musical. Exercitamos a 

coordenação motora, a concentração, o espírito de coletividade, a escuta, 

a capacidade de resposta. Lidamos com a música não apenas como delei-

te, mas como uma possibilidade de expressão. Tiramos a arte do pedestal 

que socialmente é criado, como se o(a) artista fosse sempre alguém com 

tempo de sobra e condições favoráveis pra deixar sua inspiração fluir... Ou 

seja, uma vida de “playboy”. Tiramos a arte desse pedestal pra mostrar que 

pessoas comuns, como nós, também podem fazer. Que não é necessário 

um dom divino. Que música é pra todos(as), que todos(as) temos a música 

em nós e que podemos concretizá-la. A ideia não é criar músicos e musi-

cistas profissionais (embora seja uma possibilidade), e sim nos desenvolver 

enquanto seres humanos por meio da música. 

Geralmente, iniciamos com uma roda de conversa sobre o que preten-

do trabalhar no dia. Depois da conversa, se não houver nenhuma obje-

ção ou qualquer outro imprevisto, seguimos para a atividade. Sim, podem 

ocorrer objeções, ou outros fatores que levem a uma possível alteração no 

plano de aula. É necessário sempre lembrar que, por mais interessante que 

a arte possa ser, os(as) adolescentes estão presos. Isso mexe muito com a 

disposição de qualquer pessoa. Além disso, é um espaço violento e nós, 

educadores(as), não estamos lá o tempo todo, portanto não presenciamos 

o que acontece nos “bastidores”. Algumas vezes, há relatos de violência, 

mas muitos(as) preferem não falar, então há de se ter sensibilidade pra 

perceber quando o clima não está favorável pra atividade e, se assim for, 

fazer as adaptações necessárias da maneira que for possível no momento. 

Respeitar o(a) adolescente. 

Mas, assumindo que é um dia “normal” e que não haja intercorrências, 

depois da roda de conversa, vamos à atividade em si, que pode ser a prá-

tica com instrumentos de percussão, violão e canto, pode ser audição de 

músicas e conversa sobre o arranjo, a letra e o contexto social envolvido, 

pode ser uma sessão de videoclipes, filme ou documentário, pode ser um 

processo de composição individual e/ou coletivo. Seja qual for a prática, 

ao final, sempre fazemos uma breve conversa sobre as impressões que 

cada um(a) teve da atividade. 

É um trabalho difícil de ser realizado, tanto pela falta de estrutura que 

incide sobre esse tipo de política pública (ligada aos direitos humanos e 

à garantia de direitos pra quem realmente precisa), quanto pela própria 

hostilidade do ambiente. Sendo assim, quando sinto que, apesar de tudo 

isso, os(as) adolescentes estão interessados(as) na proposta e se propõem 
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a fazer, já temos um grande avanço. Ainda que não haja um “produto final” 

da oficina, como a gravação de um CD ou uma apresentação musical, 

havendo a troca e o processo natural de aprendizagem, entendo que o ob-

jetivo principal da oficina já vem sendo cumprido. Essa é a avaliação mais 

proveitosa que temos, aquela que é feita no dia a dia, no convívio. Há tam-

bém a avaliação inversa, aquela que os(as) adolescentes fazem do ciclo. 

Pra isso, a Ação Educativa nos fornece um instrumental a ser preenchido 

por escrito. Porém, costumo fazer essa avaliação também em roda de con-

versa (até porque parte dos(as) adolescentes ainda não é alfabetizada).

Costumo fazer alguns jogos e brincadeiras musicais com sons do cor-

po e instrumentos, especialmente nos primeiros encontros. São dinâmicas 

baseadas em brincadeiras populares de roda (como o coco e o jongo), no 

teatro e também no método de musicalização corporal do grupo Barbatu-

ques14. Também é comum que façamos rodas no clima de “luau”, onde eu 

toco violão (junto de um(a) adolescente que, por ventura, também toque) 

e cantamos juntos algumas músicas, improvisamos, conversamos. Eles(as) 

gostam bastante disso. 

Uma dessas rodas foi muito marcante. Logo que adentrei no pátio da 

unidade e estava me dirigindo à sala de aula, um adolescente veio me 

contar que outro rapaz havia “surtado” há alguns dias e que, provavelmen-

te, não conseguiria acompanhar a oficina. A informação logo foi confirma-

da por outros adolescentes e pelo funcionário que me acompanhava. Eles 

me disseram que o surto havia deixado o adolescente em questão muito 

debilitado, em estado catatônico. O funcionário me disse que mesmo as-

sim ele poderia acompanhar a oficina, se quisesse. 

Dirigi-me à sala, como de costume, e fiquei esperando a turma chegar 

(os funcionários do pátio são responsáveis pela formação da turma e seu 

ingresso na sala de aula). Então o adolescente chegou, sendo apoiado por 

outros colegas pra conseguir andar.  Cumprimentou-me com um olhar 

distante e assustado e a mão um pouco trêmula. Sentamo-nos em roda 

e eu, a princípio, segui o plano de aula normalmente, começando com 

um desses jogos musicais que foram citados, chamado de Flecha. Con-

siste em bater uma palma no tempo da música e apontá-la para outra 

pessoa, pra que essa faça o mesmo e dê continuidade ao ritmo. Quando 

a palma era jogada pra ele, a resposta não vinha, mostrando que havia 

mesmo um comprometimento motor por conta do ocorrido. A ideia era 

fazer uma prática musical em conjunto, com vários instrumentos que já 

estavam inclusive dispostos ali na sala. Porém, em respeito à condição do 

14 Barbatuques, disponível no link: <www.barbatuques.com.br>.

NalinhaTênue.indd   104 27/09/18   09:58



ARTES DO SOM    ︲ 105

adolescente em questão, propus que fizéssemos algo com menos volume, 

violão e mais um ou dois instrumentos apenas. Assim, poderíamos ouvir 

melhor as vozes e conversar, sugerir músicas e, quem sabe, estimular o 

rapaz a cantar, já que ele gostava disso. E assim fomos tocando e cantando 

algumas músicas que ele conhecia, pra ver se aquilo de alguma maneira 

o reanimava, pois estava muito abatido. Não falava absolutamente nada 

há dois dias. Pedimos pra ele cantar algumas vezes e, nas primeiras, não 

tivemos sucesso. Então me lembrei de uma música que ele gostava muito, 

chamada “Me Neguei”, do Jah Dartanhan15, e comecei a cantar, pedindo 

pra ele me acompanhar. Dessa vez ele cantou. Fui aos poucos baixando 

a voz pra que a voz dele se destacasse.  Todos fizeram silêncio e ouviram 

atentamente. Lágrimas surgiram nos olhos de alguns adolescentes ao ver 

que ele finalmente voltava a falar. 

Cenas como esta ficam na memória e fazem perceber que há algum 

sentido neste trabalho tão desgastante. É o poder da arte de humanizar, 

de quebrar o gelo dos corações, de aproximar as pessoas e de mexer com 

nossos sentimentos mais remotos.  A música salva. Não a salvação que a 

igreja propaga, a salvação eterna... Mas a salvação de um momento como 

esse, por exemplo. E de momento em momento vamos construindo e 

mostrando essas outras possibilidades de interagir com o mundo. Possi-

bilidades que não nos degradem tanto a ponto de acabarmos presos(as), 

dentro ou fora das grades. 

15 Canção “Me neguei”, de Jah Dartanhan, de 2016. Acesse a letra no link: <https://m.letras.mus.br/jah-dartanhan/me-neguei/>.
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Oásis no deserto. Estamos lidando com problemas estruturais, grandes 

demais pra serem resolvidos com oficinas culturais de ONGs e convênios 

com o poder público, especialmente numa gestão tão conservadora e au-

toritária como a que temos no estado de São Paulo. Especialmente em 

tempos como estes, em que presidentes são destituídos de seus cargos 

com manobras sujas e políticos de oposição são forjados para serem pre-

sos. Estado de exceção é o que vivemos hoje, no Brasil. Mas, ainda assim, 

acredito que este trabalho é capaz de contribuir de alguma forma para 

o desenvolvimento dos(as) adolescentes, e pra que a passagem deles(as) 

pelo cárcere não seja tão hostil. Afinal, apesar de o senso comum achar 

que cadeia é “hotel cinco estrelas”, não me parece nada confortável a situ-

ação dos(as) jovens lá dentro. Só quem vê de perto sabe como é. 

O acesso às oficinas culturais é direito garantido pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente16 e somos responsáveis por cumprir essa deter-

minação legal. Somos o famoso “pessoal dos direitos humanos”. Ou seja, 

estamos na contramão da moral que é vendida como certa para a massa. 

Somos nós que, tanto fora quanto dentro, divergimos do discurso fascista 

do “bandido bom é bandido morto”, dos defensores da redução da idade 

penal, da pena de morte, ou seja, da violência como saída para o proble-

ma da própria violência. Parece óbvio, e é, mas, como diria Bertolt Brecht 

(2012), estamos em tempos difíceis, onde é necessário reafirmar o óbvio. 

“Aprendo pra ensinar

Ensino pra aprender

O que me mantém vivo

É a vontade de viver”

Trecho de música escrito por um jovem educando.

 O mundo está assim e a Fundação CASA é produto desse mundo. Só 

que, lá dentro, esses valores são muito mais evidentes. Pegamos tanto a 

contramão do status quo que ela acaba virando via principal e o tempo 

todo temos a sensação de que pode vir um carro e bater de frente. Trabalhar 

com arte ainda é um tabu aqui fora, nessa sociedade, ainda tem o status de 

hobby, de coisa de “vagabundo”, não de trabalho sério. O que acontece lá 

dentro é uma extensão disso e tem vários desdobramentos, desde a ques-

tão estrutural, de falta de material e ambiente para as aulas, até a falta de 

sensibilidade do corpo técnico pro que nos propomos a fazer. Os(as) arte-

-educadores(as) não são tratados(as) com o mesmo respeito e seriedade 

16   Art. 124, inciso XII do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90).
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que os(as) educadores(as) de cursos profissionalizantes, por exemplo, ou 

da escola formal. Parece que estamos lá pra entreter os(as) adolescentes e 

deixá-los(as) mais dóceis e calmos(as). Ou seja, facilitar o trabalho dos(as) 

funcionários(as) da Fundação CASA. A qualidade do trabalho em si pouco 

importa. A preocupação com uma apresentação final do curso, muitas ve-

zes, é maior do que a preocupação com o processo de aprendizagem. Enfim, 

num ambiente onde a violência é regra, os(as) próprios(as) funcionários(as) 

acabam sendo afetados(as) também. É perceptível, principalmente nas pes-

soas que trabalham lá há mais tempo, o quanto esse trabalho degrada a in-

tegridade física e mental. É necessário buscar cuidado com saúde e preparo, 

porque de fato é uma carga muito pesada a que recebemos lá dentro. 

Enfim, é um trabalho muito desafiador e necessário. Desafiador pelas 

dificuldades todas (algumas expostas aqui) e necessário porque lidamos 

com uma parcela da população (da qual também fazemos parte) que, his-

toricamente, vive o descaso do poder público, das elites, da sociedade 

como um todo. Estamos falando de outro olhar, de outra escuta. A mí-

dia já diz bastante sobre esses(as) jovens. A polícia também, os políticos... 

E eles? O que têm a dizer? Precisamos escutá-los(as), se quisermos ser 

escutados(as). Na música, isso é evidente: quem não escuta não consegue 

tocar, e quem toca sem escutar toca mal pra caramba. 
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seu trabalho como arte-educador. Além 
disso, traz sua vivência com a cultura po-
pular, em especial o samba e a escola da 
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de Santo André. Militante e membro da 
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pedagógica.

BUIA KALUNGA 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS X

NalinhaTênue.indd   107 27/09/18   09:58



palavra
da

artes

NalinhaTênue.indd   108 27/09/18   09:58



109NA LINHA TÊNUE    ︲

ar
te

s

NalinhaTênue.indd   109 27/09/18   09:58



LEITURAS DO 
MUNDO REAL: 
O PAPEL DA 
PALAVRA EM 
UM LUGAR 
DE SILÊNCIO

“O QUE OS LIVROS 
ESCONDEM,

AS PALAVRAS DITAS 
LIBERTAM.”

CONCEIÇÃO EVARISTO (2008), 
DO POEMA “DO VELHO 

AO JOVEM”

110 ︲    NA LINHA TÊNUE

NalinhaTênue.indd   110 27/09/18   09:58



ARTES DA PALAVRA    ︲ 111

OFICINA DE 
LITERATURA: A LUTA 
POR IGUALDADE 

Nas oficinas de literatura, discutimos sobre raça e gênero. Os temas 

abordados nas aulas surgem de diferentes diagnósticos, realizados nos 

encontros com os(as) jovens durante as oficinas. No primeiro contato, 

apresento um breve portfólio com trabalhos realizados por mim na arte-

-educação, durante a minha passagem pelo Museu AfroBrasil, onde foram 

cinco anos de atuação, pelo Programa Aprendiz Comgás e pela militân-

cia junto à Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. Com esse material, 

eles(as) podem conhecer um pouco do que já fiz no “mundão” e saberem 

qual bagagem levo para o outro lado do muro. 

Apresentando um pouco sobre mim, abro precedente pra criar um mo-

mento pra saber sobre eles(as) e, no encontro seguinte, aplico um ques-

tionário individual que tem a função de mapear temas delicados ou situa-

ções que possam levar ao embate, levando em consideração os temas da 

oficina: raça e gênero, que posso encontrar ao longo do ciclo.

O questionário contém perguntas sobre identidade: nome, idade, data 

de aniversário, onde mora, com quem mora, como se identifica racialmen-

te, se frequentava escola quando foi preso, se não frequentava a escola, 

quando a deixou e ano escolar.

Nesse conjunto de perguntas, o objetivo é perceber qual é a identida-

de racial destes(as) jovens através da autodeclaração. Há boas surpresas, 

como os(as) socialmente morenos(as), que se declaram como negros sem 

pestanejar, porém, há os(as) que titubeiam diante da pergunta – afinal, é 
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difícil e dolorido reconhecer-se como negro(a) no Brasil. Há outros casos 

nada agradáveis, como jovens que não sabem a data de aniversário, que 

estavam em situação de abrigamento, ou que são abandonados(as) pelas 

famílias após múltiplas internações.

O conjunto desse questionário determina a escolha do material e da 

abordagem sobre raça. Em alguns casos, podemos usar um vídeo sobre 

racismo à brasileira ou sobre a formação do povo brasileiro, todos com 

alguns minutos de duração apenas pra ilustrar a questão, além de textos 

que abordam estética, representatividade e genocídio da juventude ne-

gra. Aqui, podem fazer parte do conteúdo músicas, poesias e textos da 

literatura marginal e periférica, textos publicados em livros ou na timeline 

do Facebook, como é o caso de um relato do rapper Emicida, sobre a di-

ficuldade em pegar um táxi na quebrada mesmo com tantas viagens ao 

estrangeiro e milhares de pessoas em seu show.

Nesse rol de perguntas, também é possível reconhecer quem é chefe 

de família ou vive sozinho(a), como é a relação com o pai biológico, se ele 

é presente, ausente ou se já é falecido.

Conhecer sobre o nível de escolaridade deles(as) permite criar uma 

aproximação com o índice de distorção idade/ano escolar e raça, que é 

apresentado aos(às) jovens depois de reconhecer a situação do grupo, 

identificar quantos cursam o Ensino Médio, por exemplo, e refletir sobre a 

ausência da juventude da periferia diante do Ensino Superior.

Perguntas sobre arte e cultura na internação:

• unidades em que já esteve internado(a).

• há quanto tempo está na atual internação.

• oficinas de arte e cultura que já fez.

• se escolheu fazer a oficina de literatura e o motivo.

Aqui, o objetivo é perceber as motivações e as expectativas pra oficina.

Perguntas a fim de identificar preferências:

• assuntos que gosta de conversar.

• assuntos que não debate de maneira nenhuma.

• assuntos que propõe pra serem discutidos na oficina.

• atividades que gosta de fazer no tempo livre, no “mundão”.

• se há algo que ele(a) queira me contar ou considera importante eu saber.

• se quer me perguntar algo.

• religião.

Além de buscar identificar possíveis reproduções de hostilidade às re-

ligiões de matriz africana, esse conjunto de perguntas busca descobrir 

os temas que são delicados e poderiam causar constrangimento – abro 

a possibilidade de dizerem que não falam sobre gays, por exemplo. Mas 
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também é o momento em que compartilham situações mais íntimas ou 

delicadas, como, no caso dos meninos, gravidez da namorada, filhos(as) 

que estão no “mundão”, namoro com uma adolescente com menos de 14 

anos, ou um momento em que ele próprio “cobrou uma companheira”, ou 

seja, uma situação em que ele protagonizou violência contra uma mulher.

Finalizados os questionários, geralmente em dois encontros, as aulas se-

guintes ganham ritmo: a primeira coisa, diariamente, a ser feita é colocar a 

lista de material na lousa. Um(a) jovem confere a lista escrita com os mate-

riais expostos na mesa e, depois disto, o uso do material é livre. O momento 

de recolhimento do material também é de responsabilidade dos(as) jovens, 

já que todos(as) sabem exatamente quais materiais entraram. Essa prática 

foi adotada após uma caneta sumir e a dúvida recair sobre a minha pessoa. 

Os encontros acontecem em formato de roda, sempre há rodas de 

conversa e pouca lousa – nada para copiar. A lousa é usada para esquema-

tizar as reflexões que serão abordadas diante da leitura dos textos, geral-

mente reportagens.  Os(as) jovens recebem o texto a ser lido e passamos 

à leitura coletiva, feita de forma espontânea. Ninguém é obrigado(a) a ler 

em público, porém, são incentivados(as) a exercitarem essa ação. Muitas 

vezes, eles(as) mesmos(as) organizam a ordem da leitura dos parágrafos: 

“eu, na sequência”.

Os textos, no conjunto de duas ou três aulas, dão conta de um tema 

que podem gerar uma produção escrita no caderno. Quando escrevem, 

leio um a um, aponto os equívocos ortográficos e, no próprio caderno, crio 

as anotações de orientação. Geralmente, são as diferenças entre “mais” e 

“mas”, ou a ortografia correta de algumas palavras.

Eles(as) são estimulados a escreverem exatamente o que pensam ou 

como pensam, sem a preocupação de adequar, neste momento, à nor-

ma culta. Ressalto que se eu quisesse ler textos escritos com a ortografia 

correta, leria o dicionário. Há momentos em que a leitura é realmente 

difícil porque parte dos(as) jovens não foi completamente letrada. Quando 

constato isso, aponto à pessoa da pedagogia, que me acompanha sobre a 

necessidade de incluir o(a) jovem numa classe de reforço. 

A intenção é permitir que escrevam sem se sentirem julgados(as) por 

não acertarem a grafia. Se é uma turma muito reticente com a escrita, 

adoto um momento de escrita anterior ao conteúdo, uma anotação diária 

chamada de Pensamento do dia: “qual foi o pensamento que mais visitou 

a sua mente ou coração antes que a oficina começasse?”. 

A prática de escrever o Pensamento do dia começa tímida e cheia de 

resmungos, porém, ao longo das oficinas, ela toma uma dimensão muito 

maior, chegando a se parecer com um diário. 
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“Meu pensamento do dia é nos meus familiares, nas pessoas que 

realmente se importam comigo, saber como eles se encontram 

sem a minha presença. Meu pensamento é na minha liberdade, 

queria poder estar junto com as pessoas que gosto, me sinto às 

vezes uma decepção para minha mãe. A pior coisa é ver vindo me 

visitar e chorar. Me sinto culpado de tudo e que fui individualista 

nas minhas atitudes e nos atos que me trouxeram para esse lugar.” 

(Jovem educando, outubro de 2015).

“‘Ali havia um menino dizendo que o amor é lindo’. Triste pelos 

cantos ele ficava, pois ali havia mais um menor infrator da Funda-

ção CASA. Alegria pela vida dele era difícil, pois o coração da família 

e o dele sempre estava vazio.” 

(Jovem educando, outubro de 2015).

“Não irei escrever diretamente meu pensamento, vão ser escritas 

palavras diretas para a Senhora Dona Cristiane Moscou... Quero dizer 

que nesse tempo que estive participando de suas aulas, com discus-

sões etc... o fato de ser feminista, a discussão se torna longa, somos 

muito machistas, em algumas atitudes. Em muitas nos fez entender. 

Foi bom ter conhecido a Senhora, o seu modo de ver as coisas é to-

talmente diferente, de ver o mundo. Aprendi bastante coisa contigo 

e levarei daqui pra frente, valeu a experiência, espero ver a senhora 

mais vezes, foi bom ter te conhecido. Fica com Deus...” 

(Jovem educando, outubro de 2015).

“Hoje eu me encontro um pouco triste e até desanimado mas vou 

tentar terminar o meu dia da melhor forma. Não estou muito a fim 

de ficar na aula hoje.” 

(Jovem educando, outubro de 2015).

Textos, vídeos ou músicas são pretextos para discutir o tema e ampliar 

o repertório, porém, quando alguém com viés artístico mais explícito apa-

rece, um(a) compositor(a), incentivo que a reflexão sobre o tema aconteça 

em forma de música.

“Aqui dentro, passando mó veneno

Vida bandida, vida de sofrimento

Deito na cama e só fico pensando

Infelizmente passei mais um fim de ano
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Deu meia noite eu cumprimento a rapa

E o sofrimento parece que não acaba

Olho pra fora e só vejo muralhas

É passageiro isso, logo menos passa

Conversa vai e risadas vem

Mas tristeza bate e eu preciso de alguém

Minha coroa, a falta que me faz

Lágrimas caíram, um dia vão acabar

Mãe, cadeia nunca mais!”

(Jovem educando, abril de 2015).

“Oi, tava o bonde reunido,

aqui na Fundação

hoje eu junto com as menó,

vivendo a opressão,

mas minha intenção

é centrar lá no mundão,

aqui dentro é só lamentação,

é vários pra atrasar e poucos pra somar,

mas nóis fala com todos

anda com poucos

e confia somente em Deus.

O pouco que nóis tá mandando,

está vindo do coração.

Aqui dentro, pra nóis se expressar,

é só a caneta e o papel na mão

No curso de literatura,

tamo dando a atenção

e a professora Cris

sempre traz a questão

pra amenizar as saudade

lá do mundão

Aqui no curso

Estou botando em prática

Várias ocasião

Que eu trago do fundo do coração

Não é pagando de simpatia

Mas a Cris é satisfação,

Junto com a L****

Nóis tá trazendo a solução.”
(Jovem educanda, junho de 2017).
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Aproximar a questão de gênero pela vivência das mães ou companhei-

ras é algo que tem boa aceitação. Textos como “Ana Davenga”, de Con-

ceição Evaristo, ou “Santa Cruz – Uma favela no coração da capital da 

tecnologia”, de JB Magalhães (2016). O primeiro traz a narração de uma 

mulher, que tem o companheiro envolvido no crime, ela vai narrando 

seu encontro com Davenga, de quem adota o nome, a intimidade com 

ele, a aflição da ausência e o desfecho inesperado, deixa os(as) jovens 

perplexos(as). A morte, muitas vezes, é encarada como consequência, po-

rém, exposta do ponto de vista de uma mulher, permite perceber a morte 

de um ponto de vista raramente encontrado na literatura. O texto de JB 

Magalhães traz uma situação que envolve duas crianças, sua mudança de 

comportamento, a relação com suas mães, a ausência de ambos os pais, a 

perda da infância, a desconfiança no que é dito por crianças, as pequenas 

mentiras contadas à “única pessoa a amar verdadeiramente, a mãe”. Textos 

que permitem analogia com a própria realidade são muito bem aceitos e 

garantem sucesso nas aulas – alta participação nas discussões.

Utilizo o vídeo “Miga sua loca”, da youtuber Maíra Medeiros com a parti-

cipação de outras youtubers, que é uma paródia da música da Anitta “Essa 

mina é louca”. Esse vídeo traz mensagens como:

Larga esse boy que fala asneira pela boca / fica reclamando do tama-

nho da sua roupa, 

hey, boy / cala a boca. 

Eles pouco comentam sobre a letra, apesar de provocativa. Em vez dis-

so, os meninos cobiçam as youtubers do videoclipe. Em todas as ocasiões, 

eles elogiam Amanda Guimarães, do canal Mandy Candy. Esta é a ocasião 

em que abrimos a conversa sobre identidade de gênero e transsexualida-

de, afinal, Amanda é uma mulher trans e trata do tema em seu canal. Dis-

cutir transsexualidade nas oficinas pode causar muito desconforto, porém 

eles não abandonam a aula, nem deixam de participar. Afirmam “um dia 

ela foi homem, então ela é homem”. O assunto é recente em nossa socie-

dade, carece de materiais e referências, porém, em outra reportagem que 

levo, eles tomam conhecimento de que este assunto é discutido nos colé-

gios de elite do país e, portanto, não haveria motivo para não compartilhar 

o mesmo conteúdo com eles.

Geralmente, esse tema é abordado no fim do ciclo, momento em que 

já temos mais afeto uns pelos outros, eles já estão mais acostumados co-

migo e a dureza na relação não é regra.

As reflexões e conversas trazem as evidências do aprendizado. Muitas 

vezes, o tema abordado, especialmente quando tratamos sobre gênero, 

permite que a informação recém-adquirida seja utilizada na argumenta-
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ção, ainda que seja uma argumentação pra buscar manter os privilégios 

desfrutados pelos homens. Consigo perceber, em ciclos posteriores, que o 

jovem apreendeu algo quando ele me pede a música de determinada MC 

ou artista que foi apresentada durante a oficina.

Em algumas casas, onde a livre circulação de adolescentes faz parte do 

cotidiano, noto a presença de jovens que fizeram a oficina e voltam pra 

assistirem novamente a aula, que trata de determinado tema.

Também é possível perceber que o aprendizado criou raiz quando, em 

conversas depois da oficina ou em alguma circunstância de encontro no 

corredor, o jovem faz perguntas relativas a um dos temas tratados na aula. 

Eles compartilham dúvidas sobre métodos contraceptivos ou contam al-

gum episódio da vida pessoal, que envolve a mãe ou a companheira, nes-

se caso, trazem também dúvidas sobre gestação ou lactação.

A partir dos textos com pontos de vistas femininos, narradoras ou mes-

mo reportagens tratando da situação da mulher na sociedade, podemos 

estabelecer uma analogia com a masculinidade que vem sendo constru-

ída atualmente. Ressalto para a discrepância de valores que os meninos 

demonstram, dignos do século XX, e a postura das mulheres, muito con-

temporânea e desafiadora de valores conservadores. 

Há também muitas conversas sobre como o machismo afeta especifi-

camente os meninos. Esses jovens acreditam que mulheres sentem mais e 

não reconhecem que eles foram ensinados a não encararem e, posterior-

mente, nomearem os próprios sentimentos. Há uma atividade, ainda não 

realizada em unidade feminina, em que peço para que os jovens criem um 

varal de sentimentos e produzam oito rabiolas com sentimentos. Eles de-

monstram dificuldade em nomear mais que cinco, e há vários sentimentos 

ou emoções que eles checam comigo para saberem se são sentimentos, ou 

não. Em vários momentos repito: “espero que, a partir desta oficina, vocês 

possam se tornar homens melhores para as mulheres da vida de vocês”. 

A literatura oferece voz a quem ousa enfrentar a página em branco e 

ocupá-la com a própria vivência e percepção de mundo. Oferece também a 

oportunidade de entrarmos em outros mundos, pontos de vistas e vivências.

Faço um recorte que oferece material de escritoras negras, MCs de rap 

e reportagens sobre mulheres, para que conheçam o que elas dividiram na 

tal página. Reuni uma coletânea de depoimentos da página “Eu Empregada 

Doméstica” e, diante de relatos como estes, eles levantaram a possibilidade 

de que as mulheres que eles conhecem, que também são empregadas do-

mésticas, possam ter vivido situações similares. Entender o ponto de vista 

das mulheres, a partir dos relatos em primeira pessoa, permite entrar em 

contato com narrativas pouco familiares a eles. Já, ao lidar com o tema raça, 
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o objetivo é fazer com que estes jovens percebam que as situações que 

negros vivem no Brasil não são casos isolados, que elas constituem uma 

prática que carece de intervenção de muitas esferas da nossa sociedade. 

O combate ao racismo envolve, também, práticas cotidianas e indivi-

duais relacionadas a como deixar de xingar um ao outro por referências 

degradantes, ligadas à cor da pele ou à origem africana, aceitar o cabelo 

crespo e refletir sobre políticas de reparação, além de decidir racionalmen-

te sobre o próprio voto. Votar em alguém que não é comprometido com 

o combate ao racismo é perpetuar a desigualdade entre brancos e negros. 

Em algumas turmas, surge o interesse e o pedido por mais compreensão 

dos processos eleitorais, sobre política e constatam o desconhecimento 

sobre candidatos e representantes eleitos que sejam negros, expectativa 

que ainda não dei conta de atender.

Como ouso dizer que espero que sejam melhores homens para as mu-

lheres com as quais convivem, ao pé da letra não tenho como mensurar 

se os objetivos da oficina são alcançados. As publicações de fim de ciclo 

podem trazer alguns indícios sobre o alcance ou a necessidade de uma 

nova abordagem.

Os desafios são muitos, como as instalações físicas na vivência em sala. 

A falta de equipamentos adequados para a exibição de vídeos é uma difi-

culdade que pode comprometer a compreensão e a discussão dos temas. 

Para amenizar a ausência de equipamento audiovisual, recorro a pranchas, 

impressões em tamanho A4, com ilustrações, estatísticas, versos, mas elas 

não têm o mesmo efeito que a exibição de um vídeo.

A vastidão do mundo termina na fronteira da quebrada. Grande par-

te dos(as) jovens que encontrei não conhecem a cidade, eventualmente 

saíram de seus bairros durante a Virada Cultural mas, ainda assim, não 

têm domínio sobre circular pela cidade. Nas unidades, criam vínculos por 

regiões, já cheguei a encontrar, numa roda, lado a lado, meninos que se 

sentaram de acordo com o território. Por exemplo: três meninos da Ci-

dade Tiradentes, um menino do Itaim Paulista, dois meninos da Brasilân-

dia, um menino do Cachoeirinha, um menino do Grajaú, dois meninos 

de Heliópolis. Os laços são criados por território, ainda que não tenham 

se encontrado neste território. Como trazer essas quebradas pra oficina 

de literatura? Algumas vezes, é possível trabalhar com escritores destes 

territórios, por exemplo: Akins Kintê na Brasilândia, Alessandro Buzo no 

Itaim Paulista, Elizandra Souza do Grajaú etc. Ainda que o bairro não esteja 

retratado, há a proximidade e o exemplo: no mesmo bairro em que vivem 

jovens que estão cumprindo medida na Fundação CASA, vivem (ou vive-

ram) escritores(as), artistas, MCs. 
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O barulho é outra questão recorrente que interfere nas oficinas. Seja de ofici-

nas de música, que acontecem na sala ao lado ou em frente, seja da própria mo-

vimentação da CASA, de jovens e funcionários(as). O barulho é mais desafiador 

para os(as) jovens do que para mim. O barulho distrai ou divide a atenção, já que 

eles(as) buscam saber o que acontece do lado de fora da sala de aula.

Há acontecimentos nas unidades que estão fora do controle e do co-

nhecimento dos(as) educadores(as) que lá adentram: a visita que não 

aconteceu, a triste notícia que chegou, a notícia que não chegou etc. E 

isso interfere em um(a) ou outro(a) jovem, porém, há momentos em que o 

grupo está todo abatido e, nestes dias, eles(as) fazem a oficina pra cumprir 

tabela. Não encontro meios de saber abertamente o que aconteceu e re-

fletir em cima do fato e, neste momento, só a resignação é companheira. 

Às vezes, consigo distrair a mente do(a) jovem com o texto, a discussão, 

a música – enfim, o material levado. E ele(a) termina a oficina com outro 

semblante. Lágrimas são raras em unidades masculinas, conto nos dedos 

de uma mão quantas vezes as vi. Por outro lado, em unidades femininas 

elas correm mais livremente. Não poder acolher com o abraço a lágrima 

que caiu, ou não caiu, é doloroso.

Os jovens me acusam de feminista e de só defender o ponto de vista 

das mulheres, tal como acontece com homens que não entendem, ou não 

aceitam, que o feminismo busca a igualdade entre gêneros. Muitas vezes, 

o embate se assemelha a um cabo de guerra em que eu, sozinha, “defen-

do as mulheres” e eles defendem posturas que geram violência contra as 

mulheres. Esse é um momento em que o tom de voz deles aumenta, em 

que ficam em pé e, alguns, crescem pra cima de mim. Tenho em minha 

memória muitos jovens sobre mim, mais altos do que eu, numa postura 

bastante opressora. Lidar com isso é bastante custoso emocionalmente. 

FO
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Tenho que buscar estratégias pra amenizar a abordagem no momento em 

que ela acontece ou, a cada ciclo, reforçar que não estou ali para julgar os 

comportamentos ou as masculinidades constituídas. Lembrá-los que não 

sou a inimiga tem grande valia.

Dia destes, antes de me entregar o texto que faria parte da publicação 

de fim de ciclo, um jovem quis me checar: “a senhora promete não fazer 

nenhum comentário sobre o que escrevi? Não vai meter a boca em nada?”. 

E eu respondi: “difícil fazer isso porque tenho princípios e se houver algo 

aqui que eu precise orientá-lo, eu farei isso”. O que ouvi em resposta? “Ah 

tá... Só queria ver se a senhora é coerente”. O texto era sobre a importância 

de as mulheres denunciarem seus agressores.

Há uma constante inspeção em busca de coerência e verdade. O es-

tado de alerta é permanente. O que foi dito hoje poderá ser lembrado 

daqui cinco semanas.

O “POTE ABERTO”
Trabalhar arte-educação em um espaço de privação de liberdade é 

uma imensa peleja, eu nunca sei o que encontrarei quando cruzar a gaiola 

que dá acesso aos(às) jovens. Pode ser uma notícia ruim, um aconteci-

mento ruim, um(a) adolescente que se machucou ou que está doente e 

você pouco pode fazer por ele(a). A limitação é um desafio.

Com eles(as) aprendi que, às vezes, se faz necessário “aliviar o ódio”. Essa 

expressão ainda ecoa em mim, afinal, aliviar o ódio não o eliminará por com-

pleto. Há ódio que transborda dos olhos mas, na grande maioria das vezes, há 

olhares de quem muito vê a quebrada e mais sonha com o “mundão” do que, 

necessariamente, vivencia o “mundão”, e isso contribui para que seja emo-

cionalmente desafiador. Afinal, a atenção e o estado de alerta são constantes 

porque muitas coisas acontecem simultaneamente e algumas delas podem 

deflagrar uma situação mais tensa. O que não é dito tem peso sobre o que é 

dito. O silêncio pode dizer muita coisa e a boa palavra nem sempre é verda-

deira – ocorre em intensidade maior do que aqui no “mundão”.

A invisibilidade das religiões de matriz africana, a desconfiança e a con-

sequente demonização sobre nós já foi empecilho em mais de uma uni-

dade, raramente junto aos(às) jovens. A misoginia é declarada. Ser mulher, 

nesta situação, é ter seu corpo e palavras constantemente vigiados e a 

liberdade bastante cerceada.

A vigilância e a patrulha sobre o material eleito também são desafiado-

ras. Levar Racionais MC’s para uma aula pode ser altamente revolucioná-

rio, como se estivéssemos em 1997, ano de lançamento do emblemático 

álbum: Sobrevivendo no Inferno.
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A subjetividade do acompanhamento das oficinas pela equipe pedagógi-

ca da Fundação CASA pode ser uma questão delicada a ser contornada em 

algum momento do ciclo de oficinas. Há profissionais na equipe de referência 

ou da pedagogia, que afirmam que a oficina não funciona quando, nitida-

mente, o(a) jovem participa das discussões, porém não escreve. Quando a 

oficina realmente não funciona, por algum mau momento em que a casa 

está e/ou há pouco apoio da pedagogia, isso se revela um novo impasse a ser 

enfrentado. Vivi uma situação em que um centro, passando por momentos 

assim, criou uma ferramenta que aumentou o acompanhamento dos jovens 

em todas as atividades e isso repercutiu na qualidade da relação dentro da 

oficina. Coercitivo, num primeiro momento, porém, funcionava mais como 

uma relação de causa e efeito do que como ferramenta de coerção.

A violência psicológica é algo custoso de enfrentar. Parece-me que ela 

ocorre com mais evidência em unidades femininas, em que as ausências são 

constantemente elencadas: “me faltou pai”, “a senhora me disse que sou igual 

a meu pai, que também é presidiário”, “me faltou mãe”, “me ajuda, senhora!”. 

Há os constantes xingamentos entre as adolescentes, em alguns casos eles 

são naturalizados. Chamar alguém de macaca “não dá nada”, no ponto de vis-

ta delas, mas também não passa incólume por mim. A reprodução de ideias e 

comportamentos machistas acontece com mais nitidez do que em unidades 

masculinas. O vínculo é criado pelo afeto, com toques e confidências sobre a 

vida pessoal. A ideia de que mulheres são descontroladas perpassa a relação 

com muita frequência. Algumas garotas me perceberam como inimiga, já 

que me oponho a algumas práticas almejadas, e trazem posturas de embate 

que não são encontradas em unidades masculinas. Mas essas são impressões 

de um único ciclo. Talvez eu tenha outra visão ao longo do convívio.

A sugestão de política pública é a aplicação da própria política já escrita. 

Faltam equipamentos e espaços adequados, o ambiente é hostil, frio e inóspito, 

não auxilia no alívio ao ódio, a punição acumulativa é constante, o sucatea-

mento do serviço e sua aplicabilidade recai em cima de funcionários exaustos, 

que têm pouco ou nenhum acompanhamento para lidar com as consequên-

cias emocionais deflagradas e inerentes à própria condição do trabalho.

Este não é um trabalho de fácil realização. Lidar com o tema de gêne-

ro tem se mostrado cada vez mais necessário, seja pela violência contra a 

mulher, naturalizada nas falas entre os(as) jovens, seja pela possibilidade de 

conhecerem, em linguagem acessível, questões ligadas à sexualidade, pre-

venção de DSTs e identidade de gênero, além da possibilidade de pensarem 

e discutirem sobre masculinidade e paternidade ativa, assuntos que têm sido 

cada vez mais recorrentes em nossa sociedade. Privá-los(as) de mais essa 

informação seria contribuir para a perpetuação de antigas violências. Tenho 
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comigo a certeza de que este não é um trabalho a ser realizado por qualquer 

pessoa, uma vez que, diariamente, somos confrontados(as) com nossas limi-

tações de recursos materiais ou pessoais, nossa capacidade de pensar e agir 

em situação de inúmeras privações e sucessivas violências, pero sin perder 

la ternura. Apesar de todo contexto delicado em que, muitas vezes, por ser 

mulher, fico exposta a brutais embates verbais com alterações no gesto, que 

podem preocupar quem vê de fora, sigo acreditando que minha trajetória 

me deu a ousadia e a bagagem necessárias para estar nessa condição. Creio 

que é necessária muita coragem pra manter o “pote aberto”, como eles(as) 

dizem, para permitir genuínas trocas e, nisso, tive muitos aprendizados que 

carrego para a vida. Coisas simples, expressões ou ditados como “a mentira 

corre e cansa, a verdade anda e alcança”, ou situações que envolvem a rua, a 

juventude atual, a relação com o amor, o romantismo, o idealismo, o sonho 

de ter uma casa pra família e viver com mais recursos do que aqueles que se 

mostraram disponíveis. Assim, o ciclo de aprendizado se revela uma grande 

espiral de troca em que eu aprendo com eles(as), eles(as) aprendem comigo e 

seguimos por três, seis ou nove meses. E depois? Haja coração para lidar com 

a angústia de não saber o que acontece quando a liberdade canta!

possui mais de 15 anos de experi-
ência em condução e elaboração de 
projetos sociais e de educação com 
a comunidade e projetos para terceiro 
setor, bem como programas de inclu-
são de grupos, destacando trabalhos 

CRISTIANE MOSCOU 
como a “Frente Nacional de Mulheres 
do Hip Hop”, “Projeto de Intercâmbio 
entre Hip Hop Brasileiro e Cubano”, 
“Grupo de estudos de questões ra-
ciais na cultura brasileira” e “Presen-
ça do negro na cidade de São Paulo” 
tendo sido educadora em equipamen-
tos na cidade de São Paulo: Programa 
Aprendiz Comgás, Museu AfroBrasil e 
Instituto Paulo Freire.
Atuou na formação de professores, 
no desenvolvimento de atividades pe-
dagógicas visando estimular o pro-
tagonismo juvenil, desenvolvimento 
de atividades pedagógicas ao ar livre, 
coleta e organização de informações 
para sistematização de atividades 
pedagógicas, desenvolvimento de a-
tividades ligadas à história da África 
e cultura afro-brasileira nas áreas de 
arte, história e literatura. 
Desde 2014 realiza oficinas de litera-
tura junto a jovens cumprindo me-
dida socioeducativa de internação 
com fins de aproximação à leitura 
e escrita tendo como eixos trans-
versais gênero e raça. Elaborou junto 
a eles saraus e livretos.
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RAP: ESTRATÉGIA 
DE COMBATE

A medida socioeducativa é um programa de internação com base fun-

damentada no capítulo IV do Estatuto da Criança e do Adolescente. Peço 

licença para compartilhar reflexões, trocas e aprendizados no trabalho que 

desenvolvo na Fundação CASA.

“Me ver pobre, preso, morto já é cultural”

Racionais MC’s, “Negro Drama”.

Participo do projeto Arte na Casa que oferece oficinas de arte e cultura para 

meninos e meninas em privação de liberdade. Gosto de problematizar o ter-

mo “menor infrator”, ainda reproduzido pela sociedade e refletida em poesias, 

composições e produções de texto dos(as) adolescentes. Prefiro me assegurar 

de que são menores em conflito com a lei. Lei essa que não garante os direi-

tos dos(as) jovens negros(as), pobres e periféricos(as). O número é alarmante 

quando se trata do genocídio da população negra. O Brasil é, hoje, o 3° país que 

mais encarcera no mundo.17 O rap já cantava esse enredo em 1990. 

O meu primeiro contato com a Fundação CASA foi no complexo da 

Vila Maria, localizado na Marginal Tietê, em São Paulo, com acesso difícil, 

como diz o poeta Sérgio Vaz (2011): “os dias de sol são lindos, mas é preci-

so trabalhar também nos dias de chuva”. 

Portão, cadeado, gaiola, tranca, algema e revista fazem parte da rotina 

de trabalho das unidades. Os(as) arte-educadores(as) exercem uma posição 

17 Mapa da Anistia Internacional disponível em: <http://www.conectas.org/noticias/brasil-e-o-terceiro-pais-que-mais-
encarcera-pessoas-no-mundo - acesso 04/07/2018>.
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política todos os dias para tornar possível a convivência e a relação com o 

trabalho na instituição. A violação dos direitos humanos, a privação de liber-

dade punitiva e a imposição da educação na concepção tradicional – tecni-

cista –, reproduz a sociedade e a sua estrutura conservadora, o que dificulta 

a relação do(a) adolescente com o programa durante o cumprimento da 

medida socioeducativa.

Cada centro compõe a sua população pelo perfil dos(as) adolescentes, 

idade e formação escolar. Os uniformes são azul e branco para os meni-

nos, e branco e rosa para as meninas. Todos(as) são marcados(as) por um 

número na camiseta e na calça ou bermuda. Grande parte do dia os(as) 

jovens estão de chinelo, alguns(mas) com meias, outros(as) sem. Os tênis 

são mais usados nas saídas pro fórum, CAPS, atividades físicas e externas. 

“Tem o horário certo, senhora. Horário certo pra sair do barraco. Aí os 

menó paga a ducha, toma o café da manhã e vai pra escovação. Aqui den-

tro os menó tem a escola e algumas opções de cursos. Profissionalizante 

e cultural. Uma hora da tarde é o almoço, nenhuma novidade. Escovação, 

sala de tela e convívio. Tem uns menó que tira uma distração jogando 

ping pong, xadrez, dama, dominó… Baralho não pode. Às vezes futebol, 

basquete… Na minha primeira internação a gente jogava tênis. Era mó 

barato. De tarde o lanche, de noite a janta. É uma rotina, senhora”. (Diálogo 

durante uma conversa com um dos jovens na oficina, 2017).

A forma como essa programação é organizada muda de uma unidade 

para outra. Nas aulas, me deparo com adolescentes cheios(as) de energia, 

potencial criativo, dispostos(as) para o aprendizado e trocas. Campo fértil 

para construirmos outras narrativas, estratégias, resistências e identidades.

No primeiro momento que recebo os(as) adolescentes na sala, conferi-

mos juntos o material, em seguida, faço a chamada pelo nome, para criar 

um vínculo de identificação com os meninos e as meninas. Desenvolvo as 

atividades em círculo. Apresento a aula e iniciamos as atividades com uma 

roda de conversa e leitura (interpretação de texto). Coloco o conteúdo na 

lousa para organizar a apresentação, provoco e incentivo o espaço de cria-

ção individual e coletivo com atividades práticas: audição de música com o 

acompanhamento da letra, exibição de vídeos, jogos, brincadeiras. Adaptei a 

batata quente de rima. Com uma bolinha de papel, ou qualquer outro objeto, 

fazemos um círculo na sala. O(a) adolescente com a bola fala uma palavra e 

joga para outro(a) colega da turma na roda. Quem segura a bolinha tem que 

rimar com a palavra falada. É sempre muito transformador e divertido.

Na oficina de arte das palavras, construo uma linha do tempo a partir 

do contexto histórico do hip hop e a sua relação com a sociedade atu-

al, o que me oferece caminhos para trabalhar a construção da identida-
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de cultural na perspectiva social, racial e de gênero. Falamos das ruas do 

Brooklyn, nos Estados Unidos, em meados dos anos 1970, 1980 e 1990, a 

influência da cultura jamaicana e a importância de Kool Herc para o início 

do movimento hip hop, as técnicas e a performance do DJ Grand Master 

Flash, Afrika Bambaata e o começo da Zulu Nation.

Faço um panorama geral sobre a realidade de guetos e subúrbios, gan-

gues, aparecimento do grafite e grupos de dança. Nossa trilha musical nos 

primeiros encontros vai da sutileza de Marvin Gaye, e percorre a história 

com os pés de James Brown e Michael Jackson. O descobrimento do co-

nhecimento proporciona o diálogo, a maioria das turmas lembra da série 

“Todo Mundo Odeia o Chris” e eles(as) se sentem à vontade para contar 

uma cena que recordam do capítulo que mais gostam. Falam da quebrada, 

dos bailes e das ruas da cidade grande.

Malcom X, Rosa Parks, Martin Luther King, Gandhi, Marighella, Angela 

Davis, Lampião, Mães de Maio e o movimento Panteras Negras são referên-

cias apresentadas quando tratamos sobre direitos humanos, igualdade e paz 

mundial. Esses(as) adolescentes têm as suas histórias silenciadas e apagadas, 

escritas em rascunho e não passadas a limpo. Eles(as) não acreditam em tudo 

que a gente fala, conta ou escreve, para conquistar respeito e confiança tem 

que dar boas risadas e mergulhar nas poesias do poeta Sérgio Vaz, nos contos 

de Carolina Maria de Jesus, no rap de Dina Di, Sharylaine, Lauren, Viela 17, MV 

Bill, Kmila CDD, GOG e Dexter. Eles(as) vivem entre a adolescência e o crime 

como Consciência Humana cantou no extremo da Zona Leste de São Paulo, 

sobrevivem à margem da sociedade como viveu Sabotage, RZO, Trilha Sono-

ra do Gueto e Realidade Cruel. Tem que ser verídico para existir.

“Antigamente Quilombos hoje Periferia” é um álbum clássico de 2002, do 

grupo de rap Z’áfrica Brasil, que me permite ilustrar o cenário das favelas e nos 

leva a uma viagem provocativa e curiosa das periferias do Brasil até a África. 

Apresento literatura marginal e o rap (ritmo e poesia). O desafio é con-

seguir, na troca com os(as) adolescentes, criar o espaço de fala e escuta. Em 

seguida, estreitar os laços e aproximar as nossas histórias. Histórias maravi-

lhosas, como as de Jorge Amado em Capitães da Areia – consegui que mui-

tos meninos e meninas lessem o livro. Considero ser esse o meu trabalho. 

“Educador é aquele que confecciona asas. E voa junto”.

Poeta Sérgio Vaz (2011)

Para estimular a escrita apresentei os sambas de Adoniran Barbosa, por-

que percebi que a maioria tem baixo letramento e dificuldades em escrever. 

Na brincadeira, costumo dizer: “nóis escreve errado, mas age pelo certo”. 
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Trabalho temas relacionados a sexualidade e gênero, e a receptividade 

das meninas é bem diferente da dos meninos. Há uma abertura maior com 

as meninas, elas expõem muito mais seus sentimentos. Em geral, os meninos 

escutam e ficam reservados. Para discutir essas temáticas, mostro as produ-

ções de mulheres, gays e trans que estão produzindo e gerando conteúdo 

alternativo, tais como: Rico Dalasam, Linn da Quebrada, Liniker e Luana Han-

sen. Representatividade está no corpo que atua. É difícil a desconstrução de 

alguns padrões impostos pela sociedade, mas não impossível, por isso esta-

mos lá na troca, aprendendo com as músicas da Brisa Flow, Tássia Reis, Preta 

Rara, Flora Matos, Bivolt, Rap Plus Size, Lua Rodrigues, Cris, Denise D’Paula, 

Clara Lima, Stefanie... Tem muita mana, mano e mona fazendo música. 

Em alguns momentos, os(as) adolescentes me desafiam, me colocam 

à prova, querem saber se eu rimo, o que canto e, então, apresento meu 

rap e digo que sou influenciada por KRS-One, Queen Latifah, Keny Arkana, 

NWA, Tupac, Lauryn Hill e Racionais MC’s. Ao me verem cantar, se animam 

e também apresentam suas músicas e poesias, são momentos de diversão, 

desprendimento e exposição que aproveito para, nos encontros posterio-

res, trabalhar os conteúdos, os formatos e falar sobre produção musical.

Os temas trabalhados na oficina aparecem nas produções dos(as) adoles-

centes e nas apresentações de encerramento de ciclo. Geram reflexões e discus-

FOTO: NINA VIEIRA
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sões interessantes no centro, com o corpo pedagógico, agentes socioeducativos, 

coordenadores(as) do projeto, familiares e educadores(as). É gratificante quando 

consigo identificar a minha contribuição na formação dos meninos e das me-

ninas a partir das trocas e diálogos. No final do ciclo, refletimos juntos sobre o 

aprendizado, conversamos sobre as criações e os caminhos percorridos. 

Penso que a oficina de Arte das palavras pode potencializar o desen-

volvimento do senso crítico, criativo e artístico do(a) jovem, aumentar a 

autoestima e despertar o interesse do(a) adolescente pela leitura, música, 

poesia e espaços culturais nas periferias da cidade e nas regiões centrais.

No dia a dia, a convivência constrói as relações. Paulo Freire (1996) diz 

que o indivíduo, no entanto, não pode ser objeto de sua educação; ele pre-

cisa ser o próprio sujeito do seu processo de aprendizagem. Acredito que 

os objetivos são alcançados quando o(a) jovem transpõe a sua realidade e 

questionamento nas produções (letras de músicas, textos e poesias). 

As barreiras que encontramos no caminho da arte-educação são es-

truturais, psicológicas e emocionais, e ocorrem na relação da troca: 

educador(a), educando(a) e centro. Um dos desafios é adequar o conte-

údo na estrutura que o espaço oferece e desenvolver práticas educativas 

que entusiasme o(a) adolescente em um ambiente hostil. O livro da Ro-

berta Estrela D’alva (2014), “Teatro hip hop: a performance poética do ator 

mc”, fala de educar com o rap e com o teatro, as criações partem das suas 

próprias histórias, vivências, experiências e situações engraçadas, tristes, 

difíceis e alegres, imaginações e sonhos. A gente tem que alcançar e pro-

vocar o imaginário criativo desses(as) jovens, pois, apresentam dificulda-

des em abstrair a realidade em que estão inseridos(as).

Desenvolver esse trabalho em um espaço de privação de liberdade é soli-

tário e grandioso. Trabalho de formiguinha. Os(as) educadores(as) são pesso-

as muito talentosas, que estão lá todos os dias e acreditam na sua linguagem 

como ferramenta de transformação e diálogo. Existe uma relação de amor e 

ódio saber o quão significativo é para o trabalho do(a) arte-educador(a) con-

tribuir na formação dos(as) adolescentes, mas que é pequeno e nem sempre 

efetivo os encaminhamentos de políticas públicas para melhorar o programa 

e a vida deles no “mundão”. A estrutura, as condições, as atividades e os es-

paços são, agora, coadjuvantes nessa prosa boa que registra o meu trabalho 

como comunicadora social, rapper e arte-educadora.

 Sinto-me diretora de um filme que não será exibido nas salas de cinema, 

mas o set está montado e a memória agora registra com detalhes cada olhar, 

cada expressão e todos os movimentos na oficina. Os protagonistas são os me-

ninos e as meninas, adolescentes com olhares assustados, mas determinados, 

confiantes e curiosos. Eles e elas sempre me surpreenderam, ensaiaram, es-

creveram, produziram textos e fizeram rimas. Passaram três meses absorvendo 
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(Tatiana Botelho Forte Guedes de 
Andrade) “Tati Botelho a Zica da Ca-
tarina” é formada em Comunicação 
social com habilitação em Rádio e TV 
pela Universidade Anhembi Morumbi 
e Design Gráfico pela Escola Pana-
mericana. É arte-educadora e rapper. 
Nascida e criada na Vila Santa Cata-
rina, bairro da Zona Sul de São Pau-
lo, se destacou em saraus e chegou 
no rap com seus versos pesados e 
sua maneira contundente de cantar.

TATI BOTELHO 
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e expurgando informações, ideias, vídeos, músicas, rodas de conversa, rodas 

de leitura e muitas emoções. Eles e elas ensaiaram e agora sobem ao palco 

improvisado, atuam, cantam, gesticulam, choram e se mostram satisfeitos(as) e 

realizados(as). Conseguiram, conseguimos, e essa produção torna-se incentivo 

para o próximo ciclo. Assim, as oficinas de arte das palavras vão juntando um 

acervo de histórias importantes que não atravessarão os muros. 
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“HOJE EU ME 
ENCONTRO UM 
POUCO TRISTE E 
ATÉ DESANIMADO 
MAS VOU TENTAR 
TERMINAR O MEU 
DIA DA MELHOR 
FORMA.”

“AQUI NO CURSO ESTOU BOTANDO 
EM PRÁTICA VÁRIAS OCASIÃO

QUE EU TRAGO DO FUNDO DO CORAÇÃO”
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