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Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele,  
por sua origem ou ainda por sua religião. 

Para odiar, as pessoas precisam aprender,  
e se podem aprender a odiar,  
podem ser ensinadas a amar. 
Nelson Mandela (1918-2013) 
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RESUMO 
PRANDINI, Paola Diniz. A cor na voz: linguagem e identidade negra em histórias 
de vida digitalizadas contadas por meio de práticas educomunicativas. 185f. 
Dissertação (Mestrado) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São 
Paulo: São Paulo, 2013. 

 

A pesquisa teve como objetivo principal analisar, por meio de seus próprios discursos, 
os processos de construção de identidade negra de jovens do Ensino Fundamental II de 
uma escola pública da periferia da cidade de São Paulo. O estudo de caso foi a técnica 
de pesquisa adotada e os procedimentos metodológicos se inseriram na pesquisa 
participante. O quadro teórico sobre o qual se assentou a pesquisa teve como base a 
Educomunicação, as práticas do Digital Storytelling, os estudos de linguagem 
empreendidos por Bakhtin, a Análise de Discurso (de linha francesa) e os conceitos 
relacionados ao “ser negro” no contexto sociocultural brasileiro. A pesquisa de campo 
contou com a realização de oficinas educomunicativas com um grupo de jovens de uma 
mesma sala de aula, capacitando-os para a criação de vídeos tendo como base suas 
histórias de vida, que constituíram parte fundamental do corpus da pesquisa. Para além 
do trabalho com as habilidades técnicas, o projeto contou com rodas de discussão a 
respeito do conceito de identidade em suas dimensões sociais e individuais. Cabe 
ressaltar que também foram objeto de análise as estratégias educomunicativas 
empregadas pela pesquisadora e os discursos dos alunos registrados ao longo do 
desenvolvimento da pesquisa. Para a elaboração da narrativa audiovisual, foram 
utilizados os procedimentos do Digital Storytelling e, dessa forma, pôde-se observar a 
produção de sentidos identitários individuais e sociais, na medida em que esta coloca 
em marcha um processo em que os sujeitos – os alunos - constituem-se como autores de 
suas próprias histórias. Os resultados da pesquisa indicam que, ao se constituírem como 
instância enunciadora, tais sujeitos dão início a um processo de conscientização em 
relação a si mesmos e ao grupo social, o que se torna possível graças ao distanciamento 
propiciado pelo ato de se autonarrar. Deve-se enfatizar que esse processo de construção 
identitária, de reconhecimento de si-mesmo, ganha corpo por meio da alteridade 
(Bakhtin), que pode propiciar a aquisição da consciência social de si mesmo e, assim, 
do “ser negro” na sociedade brasileira. Ademais, ressalta-se a importância da 
abordagem educomunicativa no processo conduzido junto aos jovens, pois se entende 
que o mesmo foi motivador da criação de um ecossistema comunicativo, necessário 
para que a pesquisadora – ali atuando como mediadora – e os sujeitos pesquisados 
ultrapassassem possíveis barreiras da relação professor-aluno para que, libertos, 
pudessem falar de si mesmos e de suas experiências, tendo, inclusive, os seus relatos 
digitalizados.  
 
 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: identidade; negritude; histórias de vida digitalizadas; discurso; 
Educomunicação. 
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ABSTRACT 
PRANDINI, Paola Diniz. A cor na voz: linguagem e identidade negra em histórias 
de vida digitalizadas contadas por meio de práticas educomunicativas. 185f. 
Dissertação (Mestrado) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São 
Paulo: São Paulo, 2013. 
 
The research aimed to analyze, through their own speeches, the processes of identity 
construction of young black students of a public school in the outskirts of São Paulo. 
The case study was the research technique used and the methodological procedures 
were inserted in the participant research. The theoretical framework on which sat the 
research was based on Educommunication, the practices of Digital Storytelling, the 
language studies undertaken by Bakhtin, Discourse Analysis (French line) and the 
concepts related to "being black" in the Brazilian sociocultural context. The field 
research included educommunicative workshops with a group of young people in the 
same classroom, enabling them to create videos based on their life stories, which were 
an essential part of the research corpus. In addition to working with the technical skills, 
the project had discussion groups about the concept of identity in its social and 
individual aspects. Note that also have been considered educommunicative strategies 
employed by the researcher and the speeches of the students registered during the 
development of the research. For the preparation of audiovisual narrative, were used the 
procedures of Digital Storytelling and thus it could be observed the production of 
individual senses of identity and social living, to the extent that this puts in motion a 
process in which the subjects - students - constitute themselves as authors of their own 
stories. The survey results indicate that, when constituted as an enunciative instance, 
these individuals initiate a process of awareness about themselves and the social group, 
which is possible thanks to the distance afforded by the act of narrating yourself. It 
should also be noted that this process of identity construction, the recognition of self, 
takes shape through the idea of otherness (Bakhtin), which can provide the acquisition 
of social consciousness of itself and thus of "being black" in Brazilian society. 
Moreover, it emphasizes the importance of the process approach educommunication 
proposal led to the youth, because we understand that it was motivating the creation of 
the so-called communicative ecosystem, necessary for the researcher - there acting as a 
mediator - and the subjects surveyed exceeded potential barriers in teacher-student 
relationship so that freedmen could talk about themselves and their experiences, and 
even having their reports digitalized. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: identity; blackness; digital storytelling; discourse; Educommunication. 
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E se percebemos a dinâmica da discriminação, 
poderemos notar que ela se sustenta através do fato 

de que, na sociedade brasileira, o racismo opera 
gerando seres que não podem reconhecer. 

Gislene Aparecida dos Santos 
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 Comunicar. Interagir. Trocar. Aprender. Educar. Amar. Transformar. 

Revolucionar. À primeira vista, pode parecer que esses verbos nada têm a ver uns com 

os outros, se pensados de maneira objetiva e singularizada. No entanto, minha busca – 

ao longo de minhas trajetórias pessoal, profissional e acadêmica – tem sido unir esses 

infinitivos de modo a não só percorrer um caminho favorável a mim e a meus anseios, 

como também a fim de transformar – para melhor – a realidade de quem me rodeia. Ou 

seja, revolucionar. 

 Nesse sentido, busco, em meu dia a dia, continuar o trabalho em busca 

afirmação da identidade negra dentro e fora da escola, já iniciado, outrora, por diversos 

grupos e personalidades da nossa história. Também espero construir, coletivamente, 

valores como o respeito ao próximo, a igualdade e a justiça. 

 Para isso, faço dos princípios da Educomunicação alicerces na produção de 

significados e sentidos positivos a respeito da população negra brasileira e o legado 

africano aqui existente. Sempre com a preocupação de encontrar o equilíbrio entre o 

saber acadêmico e a práxis cotidiana, numa nova maneira de estar juntos em sociedade, 

diferente dos moldes tradicionais do “educar”. 

 Vale dizer que este estudo é continuidade de uma trajetória iniciada no projeto 

Dandaras, em que produzimos fanzines, programas radiofônicos e o evento anual 

Agosto Negro na Cásper, juntamente com colegas da Faculdade Cásper Líbero. Após 

essa experiência, também criamos a Revista Dandaras – com reportagens sobre cultura 

negra para aplicação da Lei Federal n. 10.639/03 e desenvolvemos pesquisa em uma 

escola particular de São Paulo, a fim de identificar os benefícios da Educomunicação 

para a condução das temáticas referentes à história e às culturas africana e afrobrasileira, 

conforme determinação da referida Lei. 

 Inclusive, a Educomunicação foi escolhida como interface de uma iniciativa que 

dirigimos, chamada AfroeducAÇÃO (http://www.afroeducacao.com.br) que busca servir 

de apoio pedagógico à implementação da Lei 10.639/03. 

 Ao ingressar no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da 

USP, passei a desenvolver esta pesquisa, com o apoio parcial da agência de fomento do 

CNPq, e ainda pude participar de diversas atividades e vivenciar experiências que se 

tornaram capitais para a condução deste estudo. 

 Além disso, integro o Núcleo de Comunicação e Educação (NCE), sob a 

coordenação do Prof. Dr. Ismar de Oliveira Soares, e o Núcleo de Estudos 

Interdisciplinares sobre o Negro Brasileiro (NEINB), ambos da USP, além de ser sócia-
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fundadora da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em 

Educomunicação (ABPEducom).  

 Como resultado desse percurso, trago a público minha Dissertação de Mestrado, 

na área de concentração de Teoria e Pesquisa em Comunicação, pertencente à linha de 

pesquisa “Linguagens e Estéticas da Comunicação”, sob a orientação da Profª Drª Maria 

Cristina Palma Mungioli. 

 Este trabalho está dividido em seis partes principais, além das considerações 

finais, as referências bibliográficas e os anexos. O objetivo central deste estudo foi o de 

observar como os sentidos identitários foram construídos por meio da linguagem verbal 

e como puderam ser traduzidos em linguagem verbovisual, a partir do processo 

educomunicativo que possibilitou a criação de vídeos com as histórias de vida dos 

estudantes da 8ª série D, da EMEF Profª Nilce Cruz Figueiredo, do ano de 2012.  

Parto do princípio de que a produção de narrativas a respeito de si próprios 

poderia colaborar para que construíssem sentidos sobre como compreendem a si 

mesmos, vivendo em uma sociedade que, por diversas vezes, nega a relevância do 

debate sobre a questão etnicorracial brasileira. Considero que o grande mal que tal 

postura acarreta é a constante invisibilidade de muitos negros brasileiros. 

Busquei estabelecer, ao longo do trabalho, sentidos teóricos a respeito do “ser” 

junto aos jovens pesquisados. Para isso, fundamentei este estudo em três pilares: 1. o de 

linguagem e produção de sentido, com importante enfoque nas histórias de vida 

digitalizadas; 2. o de princípios educomunicativos para balizar tanto a teoria como as 

práticas desta investigação; e 3. o de identidade etnicorracial, com destaque para o “ser 

negro” no Brasil. Essa distribuição de conteúdos pode ser vista nas segunda, terceira e 

quarta partes deste estudo. 

Na primeira parte deste estudo, apresento a introdução, os objetivos e o local em 

que foi conduzida a pesquisa de campo, bem como detalho as características dos 

sujeitos da pesquisa, atores-atuantes deste estudo, pois, sem eles, nada disso existiria. 

Como pesquisadora, também sou um ser social, igualmente como os sujeitos com quem 

estabeleci o diálogo que me levou, mais uma vez, a perceber que 

 
cada ser social particular não apenas se forma enquanto tal nas 
múltiplas relações de interdependência que estabelece com o 
mundo e com o outro desde o seu nascimento, como também 
nas relações que mantém com outros homens, “passam pelas 
coisas”, isto é, pelos produtos objetivados das formas de 
relações sociais passadas ou presentes. A intersubjetividade 
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também não é, portanto, sinônimo de interação entre atores nus 
e despojados (LAHIRE, 2004, p. 350). 
 

Já nas quinta e sexta partes deste trabalho, empreendo a análise dos dados 

coletados ao longo da pesquisa de campo. Na quinta parte, especificamente, dou voz – 

de maneira descritiva e analítica – aos apontamentos de meu caderno de campo e a 

meus parceiros (cinco alunos do curso de Licenciatura em Educomunicação da USP), 

que colaboraram para o bom andamento do processo educomunicativo estabelecido 

junto aos jovens frequentadores da escola situada no Lauzane Paulista, que aceitaram 

fazer parte e dar vida à pesquisa.  

Com base nos vídeos produzidos por eles, busquei construir referenciais para a 

Análise de Discurso das histórias de vida digitalizadas de quatro jovens da 8ª série D, 

aqui nomeados, de maneira fictícia, como Kléber, Kátia, Marcela e Renato. É 

importante dizer que, para isso, segui um Protocolo de Análise pensado a partir das 

necessidades e objetivos deste estudo. 

A escolha destas quatro histórias de vida, conforme será mais bem explicado na 

sexta parte deste estudo, se deu por conta do aparecimento da temática central deste 

trabalho em seus depoimentos. Além disso, houve a preocupação em garantir também a 

equidade de gênero na seleção de depoimentos para este estudo de caso. 

Por fim, ressaltamos que esta pesquisa espera discorrer sobre a maneira como os 

sujeitos se colocam como autores de suas próprias histórias, mediatizados pelo mundo 

em que vivem e ainda verificar se o processo educomunicativo - aqui apresentado por 

meio de rodas de conversa a respeito de filmes com temáticas que fazem referência à 

juventude e pela construção autônoma de histórias de vida digitalizadas - pode colaborar 

para a construção dessas identidades, principalmente no que concerne à necessidade de 

se re-pensar o posicionamento etnicorracial brasileiro. 
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PRIMEIRA PARTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A palavra nunca escreve tudo o que a emoção sente. 
  Bartolomeu Campos 
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1. PARA COMEÇO DE CONVERSA... 

 Em um país multirracial, majoritariamente negro, discorrer e produzir 

conhecimento sobre identidade etnicorracial é um desafio que se coloca nas lidas do 

cotidiano e no universo educacional brasileiro. Desafio porque esbarramos em 

concepções que negam a própria existência de uma identidade etnicorracial. 

 Nesse sentido, a construção da noção de sujeito do estudante negro brasileiro 

remete à dificuldade da absorção de qualificações positivas a respeito de si próprio, 

principalmente no ambiente educacional. Por isso, a discussão sobre a subjetividade 

dessa parcela da população deve ser discutida e analisada no âmbito tanto das pesquisas 

acadêmicas quanto das ações educacionais.  

 O silêncio sobre o racismo, o preconceito e a discriminação nas diversas 

instituições educacionais não só fornecem subsídios para a histórica orientação 

eurocêntrica da educação brasileira como impedem que os seres humanos se formem em 

sua plenitude, livres de preconceitos e de estereótipos.  

 Pelos motivos acima expostos, tratar – de maneira coletiva e positiva – as 

identidades presentes nas salas de aula e, mais especificamente, a identidade negra é 

necessidade urgente. 

Num sistema educacional, numa escola, numa sala de 
aula, em que se encontre alguém comprometido com a 
explicitação e desmoralização de estereótipos; com a 
alegria das descobertas e a construção efetiva do saber, 
fora das imposições de lógicas e conteúdos fechados, 
inodoros, insípidos... Aí a cultura de consciência negra 
estará gingando plenamente. Se vai, até onde 
vai, como vai, são interrogações que se somam a tantas 
outras, nesse processo de erigir as bases de uma 
escola/nação/sociedade em que se construa valores de 
justiça e democracia. E onde, certamente, haverá lugar 
para a multiplicidade/unicidade da identidade nacional 
brasileira. (PEREIRA, 2005, p. 47) 

 
 Pode-se dizer, então, conforme Pereira (2005), que instaurar uma cultura de 

consciência negra na escola depende de uma total desconstrução de conceitos pré-

formulados e ultrapassados do papel do educador e de seus educandos. Tornar-se negro 

no Brasil é um ato doloroso, muitas vezes, encarado como desnecessário (visto a 

atmosfera simbólica da suposta democracia racial no país) e ainda ignorado por muitos 

brasileiros negros não-declarados. 
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Ser negro, em uma sociedade eurocêntrica, muitas vezes, é sinônimo de ser 

pobre, menos inteligente ou incapaz e ainda comparação ao que é feio ou desagradável, 

conforme experimento realizado com crianças em torno da fase da primeira infância, 

nos Estados Unidos1. E isso acontece dentro e fora do ambiente escolar. 

 Também com o objetivo de transgredir as regras de um discurso que aponta um 

Brasil “abençoado por Deus e bonito por natureza”, sem discriminação e preconceito 

nas mais diferentes esferas de nossa sociedade, abordar a questão da identidade é 

abandonar o que Hasenbalg (1979) nomeou como dois mundos: um Brasil que mantém 

a estrutura de privilégio branco e evita a constituição política do posicionamento étnico.  

 Não é sem razão que a eficácia da ideologia racial dominante em nosso país 

manifesta-se na ausência do conflito racial aberto, em que negros não são verbalmente 

atacados, mas partícipes de um racismo cordial cortante em seu vazio de oralidade, 

onde, ao que parece, o negro descendente de escravizados, após liberto, poderia se 

igualar aos brancos, independentemente do racismo no país (Fernandes, 2007). 

 Nesse sentido, o ato de se re-conhecer é fundamental para negros e não-negros 

no Brasil. Os primeiros de modo a se defrontarem com as árduas histórias que carregam 

a partir da história de que fazem parte – a fim de que, a partir deste reconhecimento, 

possam também valorizar as práticas de seus antepassados e a importância crucial, de 

cunho social, cultural e político, nos dias de hoje. Já os segundos, a partir de uma 

perspectiva sócio-histórica de valorização da negritude brasileira, para que tenham 

como premissa a igualdade de direitos, até então, por muitas vezes, ignorada por uma 

parcela de brancos brasileiros.  

 
Somos aquilo que somos. O fato de existirmos deveria bastar 
como afirmação para sermos respeitados e considerados na 
cultura e na sociedade. O simples fato da existência deveria ser 
suficiente para o direito a uma história presente no sistema 
educacional. Somos parte da cultura nacional, pois esta se 
estabelece com a nossa constante participação. Não somos 
objeto do interesse da cultura nacional quando da exposição 
desta cultura na educação. Quando nos dizem que de certa 
maneira estamos incluídos em alguma versão oficial desta 
cultura, o que acontece é que não conseguimos nos reconhecer 
nessas versões. A dificuldade deste reconhecimento é em 
virtude da forma caricatural e reduzida com que somos 
incluídos nessas versões da cultura e da história nacionais 
(CUNHA JÚNIOR, 2005, p. 254). 
 

                                                 
1 Parte desse experimento pode ser assistido em vídeo disponível na Internet, através do link: 
<http://www.youtube.com/watch?v=eoEioeFYfeA>. Acesso em: 19 Jun. 2012. 
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 A experiência da relação identidade/alteridade coloca-se com maior intensidade 

nesse contato família/escola. Para a maioria dos indivíduos, essa é uma das primeiras 

situações de contato interétnico institucionalizado. Por isso, articular identidade negra e 

educação corresponde a um processo de reeducação do olhar pedagógico sobre o negro 

(Gomes, 2002).  

 Se a escola compreende seu papel na afirmação de valores positivos frente à 

população negra e suas contribuições para nossa sociedade, os educandos poderão – 

além de interpretar criticamente o desnível social a que são confrontados diuturnamente, 

conhecer e multiplicar referências positivas sobre o processo de construção de suas 

identidades, como sendo frutos, por exemplo, de um continente que é considerado o 

berço da Humanidade e que, por essa e outras razões, deve ser valorizado.  

 
Não é fácil construir uma identidade negra positiva convivendo 
e vivendo num imaginário pedagógico que olha, vê e trata os 
negros e sua cultura de maneira desigual. Muitas vezes os 
alunos e as alunas negras são vistos como “excluídos”, como 
alguém que, devido ao seu meio sociocultural e ao seu 
pertencimento étnico/racial, já carrega congenitamente alguma 
“dificuldade” de aprendizagem e uma tendência a “desvios” de 
comportamento, como rebeldia, indisciplina, agressividade e 
violência. Essas concepções e essas práticas pedagógicas, 
repletas de valores e representações negativas sobre o negro 
resultam, muitas vezes, na introjeção do fracasso e na 
exteriorização do mesmo pelos alunos e alunas, expresso numa 
relação de animosidade com a escola e com o corpo docente. 
Diante de uma estrutura e de práticas excludentes não é de se 
estranhar que muitos alunos e alunas negras introjetem o 
racismo e o preconceito racial (GOMES, 2002, p. 41-42). 
 

 Espera-se, com o enaltecimento de uma identidade negra na escola, a devolução 

às crianças e jovens de sua autoestima, do conhecimento de sua cultura e de sua história 

no processo escolar, já que “a África, para a maioria dos brasileiros ainda é reduzida à 

imagem do quatro “T”: Tribo, Tambor, Terreiro e Tarzan. E assim, os brasileiros 

deixam de reconhecer uma parte importante de suas raízes históricas” (SANTOS, 2008, 

p. 2), por exemplo. 

 Tal perspectiva configura uma proposta de educação para a alteridade, para a 

igualdade de dignidade e de oportunidades, uma proposta democrática ampla que, 

conforme o percurso histórico e as relações culturais estabelecidos em sociedade, trata 

do desafio de se respeitar as diferenças e de integrá-las em uma unidade que não as 

anule, mas que ative o potencial criativo da conexão entre diferentes agentes e seus 

respectivos contextos, levando em conta o pertencimento a um grupo etnicorracial.  
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 Nesse sentido, busca-se construir uma escola em que se possibilite ter voz de 

maneira equânime, para que todos possam falar de si mesmos, de seus interesses, de 

seus desejos, de seus sonhos, enfim, de suas características identitárias. 

 Dentro desse paradigma da aceitação das origens de nosso povo – 

principalmente no aspecto etnicorracial – o Brasil parece não ter conquistado ainda o 

“paraíso racial” que, muitas vezes, esbanja possuir na mídia (e, por sua vez, no Brasil, 

que a ela introjeta suas crenças e defesas de maneira generalizada) e possibilita que 

alguns brasileiros falem “de boca cheia” que, nesse país, somos todos iguais. Em face 

disso, este estudo trata da construção da identidade negra de jovens estudantes de uma 

escola pública situada na periferia de São Paulo.  

Nosso intuito, a priori foi observar como os sentidos identitários são construídos 

por meio da linguagem verbal e como podem ser traduzidos em linguagem verbovisual, 

a partir do processo educomunicativo – com a criação de vídeos com as histórias de 

vida de todos os estudantes da 8ª série D, atualmente considerado 9º ano do Ensino 

Fundamental, da EMEF Profª Nilce Cruz Figueiredo, localizada no bairro de Lauzane 

Paulista, na zona norte da capital.  

A ideia foi motivar os jovens à produção de narrativas a respeito de si próprios, a 

fim de que construíssem sentidos sobre como compreendem a si mesmos no mundo do 

qual fazem parte, tendo a possibilidade de trazer à tona as peculiaridades identitárias de 

cada um, em um processo que lhes permitisse enxergarem-se fora de si mesmos e ainda 

contarem uma história que, muitas vezes, não é contada, dada a invisibilidade, por 

exemplo, dos negros brasileiros. 

E, para isso, a atividade de se auto-narrar colabora para o estabelecimento do 

que Bruner (2001) identifica como externalização. 

 
A externalização produz um registro de nossos esforços 
mentais, um registro que fica “fora de nós”, e não vagamente 
“na memória”. É algo parecido como produzir um rascunho, um 
esboço, uma “maquete”. Esse registro prende nossa atenção 
como algo que, por sua própria conta, precisa de um parágrafo 
transicional, ou uma perspectiva menos frontal ou uma melhor 
“introdução”. Esse registro nos liberta, até certo ponto, da tarefa 
sempre difícil de “pensar sobre nossos próprios pensamentos”, 
embora frequentemente chegue ao mesmo objetivo. Esse 
registro incorpora nossos pensamentos e intenções em uma 
forma mais acessível a esforços de reflexão (BRUNER, 2001, 
p. 31). 
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Conforme preconiza Bruner, a externalização possibilitaria, dentre outras coisas, 

que estes jovens pudessem ‘recosturar’ os laços de suas histórias – que foram sendo 

traçadas desde os seus ancestrais. A partir da linguagem, fazer emergir as suas próprias 

subjetividades. 

Bakhtin (2000) compreende esta dependência entre o eu e o outro com base nos 

conceitos de extraposição e de excedente de visão, que são determinados, por sua vez, 

em noções de tempo e de espaço na denominada “arena discursiva”: um espaço em que, 

por meio dos conflitos e da luta discursivos, os indivíduos constroem conhecimento a 

respeito dos outros e, dessa forma, sobre si próprios.  

Para o autor, um indivíduo sempre enxerga algo que está fora do campo de visão 

de um outro, ou seja, existe, nesse processo, um excedente de visão, algo que o primeiro 

não consegue ver por conta da posição em que se encontra no determinado espaço que 

ocupa, balizado, consequentemente, pelo tempo em que essa ação ocorre.  

Nesta pesquisa, portanto, foram utilizados os procedimentos educomunicativos 

durante todo o processo de busca de dados junto à sala de aula mencionada 

anteriormente. Tais procedimentos dizem respeito ao estabelecimento de uma cultura de 

paz em nossa sociedade e trazem, como enfoque, a busca pela identidade negra nos 

discursos produzidos por esses adolescentes. 

Para tanto, foram realizadas, durante o primeiro semestre letivo de 2012, rodas 

de conversa acerca de diferentes temáticas coerentes com a faixa etária da população 

pesquisada, entre a adolescência e juventude2. Essas rodas sempre tinham como base 

diferentes filmes exibidos ao grupo, em sala de aula. Um detalhamento maior a respeito 

desse primeiro momento da pesquisa de campo será dado ao longo deste trabalho, mais 

especificamente, nas primeira e quinta partes. 

Vivendo em uma sociedade em que existe o racismo, mas não há racistas, como 

revela uma pesquisa em que 87% das pessoas entrevistadas afirmaram haver racismo, 

mas só 4% se confessaram racistas - conforme dados da campanha “Onde você guarda o 

seu racismo?”3, iniciada em 2004 – percebe-se a necessidade de iniciativas que 

colaborem para a desconstrução do racismo e de sua ideologia no país. 

                                                 
2 O termo juventude, na literatura acadêmica, em geral, contempla também a adolescência, entretanto, 
deve-se considerar que a adolescência não pode ser compreendida apenas como um momento de 
passagem da infância para a vida adulta (Peralva, 1997). 
 
3 A íntegra da campanha pode ser vista através do link <http://www.ibase.br/pt/2011/07/dialogos-contra-
o-racismo/>. 
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Nesse sentido, além das rodas de conversa, que tiveram a temática racial 

bastante presente nas discussões do grupo, foi proposto aos estudantes que produzissem 

suas próprias histórias de vida, de maneira autônoma e partindo de princípios da ética 

educomunicativa, em que a justiça, a igualdade e o direito à livre expressão 

prevalecessem, sem determinar, por exemplo, que o posicionamento racial fosse 

obrigatoriamente aparente nas narrativas criadas pelos alunos.   

Ressalta-se que um trabalho como este - que se pauta, principalmente, no estudo 

da linguagem e, mais especificamente, do discurso - jamais poderia deixar de levar em 

conta a noção de sujeito e a constituição da subjetividade desses indivíduos. Bakhtin 

(2000, p. 36-37) explica esse processo ao enfatizar que o Eu e o Outro se constituem 

mutuamente, em uma relação tensa e dinâmica: 

 
(...) Tudo quanto pode nos assegurar um acabamento na 
consciência de outrem, logo presumido na nossa 
autoconsciência, perde a faculdade de efetuar nosso acabamento 
e apenas amplia em nossa consciência a orientação que lhe é 
própria; ainda que conseguíssemos apreender o todo de nossa 
consciência, no acabamento que ele adquire no outro, esse todo 
não poderia impor-se a nós e assegurar nosso próprio 
acabamento, nossa consciência o registraria e o superaria (...) a 
última palavra pertencerá sempre à nossa consciência e não à 
consciência do outro; quanto à nossa consciência, ela nunca 
dará a si mesma a ordem de seu próprio acabamento. Na vida, 
depois de vermos a nós mesmos pelos olhos de outro, sempre 
regressamos a nós mesmos; e o acontecimento último, aquele 
que nos parece resumir o todo, realiza-se sempre nas categorias 
de nossa própria vida.  

Bakhtin (2000) compreende esta dependência entre o Eu e o Outro com base nos 

conceitos de extraposição e de excedente de visão, que são determinados, por sua vez, 

por noções de tempo e de espaço na denominada “arena discursiva”: um espaço em que, 

por meio da luta e dos conflitos discursivos (e, portanto, concretos), os indivíduos 

constroem conhecimento a respeito dos outros e, dessa forma, sobre si próprios.  

Para o autor, um indivíduo sempre enxerga algo que está fora do campo de visão 

de um outro, ou seja, existe, nesse processo, um excedente de visão, algo que o primeiro 

não consegue ver por conta da posição em que se encontra no determinado espaço que 

ocupa, balizado, consequentemente, pelo tempo em que essa ação ocorre. De acordo 

com Lodi (2006, p. 2): 

Assim, a tomada de consciência do eu ocorre somente quando 
este se coloca sob determinada norma social e esse processo só 
é possível na medida em que o eu olha para si pelos olhos de 
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outro, pois tudo o que está relacionado com o eu foi dado pelo 
mundo exterior, penetrou em sua consciência pela linguagem do 
outro e, portanto, carrega em si as entonações e os valores do(s) 
outro(s). A constituição do eu é, assim, um processo dinâmico 
que se desenvolve durante toda a existência do ser.  

Assim, fizemos uso dos procedimentos do chamado Digital Storytelling, que 

aqui chamaremos de processo de histórias digitalizadas, em que o indivíduo é 

convidado a ser um narrador de sua própria história, a partir de roteiros dialógicos e 

experiências vivenciadas em primeira pessoa, com o uso de recursos tecnológicos 

simples e de fácil acesso. Conforme explica Lundby (2008, p. 2): 

 
As histórias aqui focadas são curtas, com apenas alguns minutos 
de duração. Elas são feitas em pequena escala, se pensarmos 
que são produzidas com equipamentos e técnicas disponíveis a 
mão, no momento da produção. Não são caras - há mais 
produções de imagens estáticas do que em movimento. As 
histórias se concentram na narração de seus autores, a partir de 
suas experiências de vida e geralmente são contadas em 
primeira voz.  
 

Nessa perspectiva, o processo de construção de histórias de vida digitalizadas 

está intimamente ligada às noções de Bruner (1995; 2001) quando este relata que 

“pensamos narrativamente” e que, quando narramos um fato de nossas vidas, 

reinterpretamos os fatos e as circunstâncias, principalmente levando em conta o que o 

narrador entende que tinha acontecido naquele momento e não exatamente o que, de 

fato, aconteceu.  

   O que caracteriza a selfhood humana é a construção de um  
    sistema conceitual que organiza, por assim dizer, um “registro”  
    de encontros como agentes com o mundo, um registro que está  
    relacionado ao passado (a memória autobiográfica), mas que  
    também é extrapolado para o futuro -  um self com história e  
    com possibilidade (BRUNER, 2001, p. 41). 

 
Ao nos situarmos em relação ao nosso passado e prevermos ações ou mudanças 

para o futuro, isso a partir do auto-relato, entendemos melhor a nós mesmos e ainda 

possibilitamos que a nossa visão extrapole o real, para que possamos criar e supor o que 

poderia ter acontecido ou o que ainda está por vir – mesmo no que diz respeito à 

sociedade em que vivemos e a cultura da qual fazemos parte. “Pela autobiografia, 

situamo-nos no mundo simbólico da cultura. Por meio dela, identificamo-nos com uma 

família, uma comunidade e, indiretamente, com a cultura mais ampla”, afirmam Bruner 

e Weisser (1995, p. 145). 
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Nesse sentido, defendemos o uso da gestão comunicativa (Soares, 2002), ou 

seja, acreditamos que o planejamento, a execução e a realização dos processos e 

procedimentos que se articulam no âmbito da Comunicação/Cultura/Educação devem 

prever a criação de ecossistemas comunicativos (Martín-Barbero, 2001; Soares, 2002) 

nas escolas, ou seja, que sejam estabelecidos ambientes de trocas horizontalizadas, não 

hierárquicas e, se possível, mediadas pelas tecnologias da informação e da 

comunicação. 

Sendo assim, procuramos estabelecer, juntamente com todos os envolvidos no 

processo da pesquisa, um espaço de troca de conhecimentos, com foco na escuta, para 

estabelecer uma cultura do ouvir e do respeito pelo Outro, pois, conforme explica 

Bakhtin (2010, p. 51), o social prevalece sobre o teórico: 

 
Isto que existe como singular e historicamente real tem volume 
e peso maior do que qualquer unidade de ordem teórica e 
científica, mas esta diferença de peso, evidente para a 
consciência viva que a experimenta, não pode ser entendida por 
meio de categorias teóricas. 

 
Por fim, ressaltamos nossa preocupação em conduzir todo este processo a partir 

de uma vigilância dos princípios éticos da pesquisa, tendo em vista que: “Não existe um 

dever estético, científico e, ao lado deles, um dever ético: há apenas o que é estética, 

teórica e socialmente válido e ao qual todas estas validades são de caráter técnico, 

instrumentais” (BAKHTIN, 2010, p. 47). 

 
1.1. OBJETIVOS DA PESQUISA 

 Os seguintes objetivos foram buscados, durante todo o processo de condução 

deste trabalho: 

� Compreender como a experiência do digital storytelling, por meio de práticas 

educomunicativas, pode contribuir para a produção de sentidos de identidade;  

� Identificar como se dá a construção de sentidos de identidade negra em jovens 

negros e não-negros autodeclarados 

� Discutir a utilização da Educomunicação como processo dialógico conveniente 

na abordagem discursiva com viés identitário; 

� Verificar como a linguagem verbal pode ser utilizada em prol da construção do 

conhecimento identitário de jovens da 8ª série da EMEF Profª Nilce Cruz 

Figueiredo. 
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1.2. METODOLOGIA 

 Neste item, discorremos sobre os pressupostos teóricos em que nos baseamos 

para conduzir a pesquisa de campo e as análises até aqui expostas. Detalhamos, 

também, a metodologia que utilizamos durante a execução da pesquisa. Ressalta-se que, 

nesse ínterim, identificamos neste estudo características do chamado estudo de caso, da 

pesquisa participante e da pesquisa etnográfica. 

 Além disso, apresentamos, nesta etapa do trabalho, as pessoas com as quais nos 

relacionamos durante a pesquisa de campo já iniciada e a que será dada continuação ao 

longo do segundo semestre de 2012. Também discorremos sobre o local da pesquisa, a 

EMEF Profª Nilce Cruz Figueiredo, escola com a qual tivemos contato, desde o início 

de 2012, e onde desenvolvemos nossa pesquisa junto a uma sala de aula da 8ª série do 

Ensino Fundamental II. 

 
1.2.1. Três em um: estudo de caso, pesquisa participante e pesquisa etnográfica 
 
 Este estudo se assenta sobre três categorias de metodologia de pesquisa 

científica: o estudo de caso, a pesquisa participante e a pesquisa etnográfica. Não é sem 

motivo que todos são tipos de pesquisa de caráter qualitativo, prioritariamente, e que se 

mesclam e convergem em diversos pontos e características. 

 Dessa forma, a seguir, detalhamos como conduzimos a nossa pesquisa, a fim de 

criar um panorama das atividades realizadas. Paralelamente à descrição das etapas, 

contextualizamos, dentro dos conhecimentos teóricos por nós acumulados, os processos 

metodológicos a que recorremos em nossas atividades e em nossas análises. 

 A escolha por esse tema se deu, primeiramente, por nossa vontade de pesquisar 

um assunto que nos fosse familiar, atual e que se apresentasse como uma demanda 

socialmente necessária, tendo os conceitos de subjetividade e de identidade como 

temas-chave. Outra questão importante para nosso interesse na pesquisa dizia respeito à 

necessidade de uma abordagem educomunicativa, bem como de uma atmosfera coletiva 

(nesse caso, a escola).  

 Cumprimos, dessa maneira, uma das prerrogativas para se ter um estudo de caso, 

conforme nos explica Yin (2005, p. 32): “Um estudo de caso é uma investigação 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida 

real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos”. 
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 Nesse sentido, esperávamos encontrar dados para atingir resultados para 

discussão das hipóteses, uma vez que saímos a campo com essa intenção. A ideia era 

que nos beneficiássemos desse desenvolvimento prévio de proposições teóricas para 

conduzir a coleta e a análise dos dados (Yin, 2005). 

 Para tanto, escolhemos a EMEF Profª Nilce Cruz Figueiredo como local de 

pesquisa. Tal escolha se deu pelo fato de esta ter sido uma das poucas escolas 

municipais da cidade de São Paulo que já haviam desenvolvido Projetos Pedagógicos 

voltados para a temática da diversidade. No entanto, segundo informações da Direção 

da escola, o projeto proposto havia sido cancelado pelos próprios educadores da 

unidade, no ano de 2010, já que os mesmos diziam não saber como conduzir a proposta 

e percebiam uma falta de interesse por parte dos alunos sobre o tema em questão. 

 Dessa maneira, percebemos que ali poderíamos encontrar espaço adequado para 

desenvolver este estudo de caso: a construção da identidade negra de jovens do Ensino 

Fundamental II, mais especificamente pertencentes à 8ª série dessa unidade escolar. 

Acreditamos que tal caso configuraria a definição defendida por Alves-Mazotti (2006, 

p. 647): 

Com sua própria história, única, o caso é uma entidade 
complexa operando dentro de vários contextos – físico, 
econômico, ético, estético e outros. O caso é singular, mas tem 
subunidades, diferentes grupos, situações, enfim, uma 
concatenação de domínios que não são apreendidos com 
facilidade.  

  
 O estudo empreendido se caracteriza como uma pesquisa participante, pois, de 

acordo com Ezpeleta e Rockwell (1986, p. 82), nesse tipo de pesquisa, “a observação 

participante possibilita formas de interação entre o pesquisador e os sujeitos, permitindo 

uma abordagem pessoal e abrindo fontes de informação que nenhuma outra técnica 

tornaria possível”. 

 Para tanto, desenvolvemos, na sala de aula pesquisada, uma abordagem 

educomunicativa, em que todos os encontros com os estudantes aconteciam numa 

atmosfera de interação, de troca de conhecimento, em que esta pesquisadora – na 

posição de educadora/mediadora -, a todo o tempo, convidava os educandos a participar 

e a expor suas opiniões. 

 Como estratégia para a proposição de um ambiente discussão coletiva, 

utilizamos filmes em cinco dos 16 encontros de que os alunos participaram. Como a 

duração das películas, geralmente, era condizente com o período disponibilizado pela 
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escola para a ocorrência dos encontros (uma hora e meia, às quartas-feiras), as aulas 

seguintes às exibições foram destinadas às rodas de conversa a respeito dos fatos, das 

sensações e das críticas que surgiam por conta do que os estudantes haviam assistido. 

Enfim, procurávamos discutir os sentidos produzidos pela assistência aos filmes. 

 Além de proporcionar reflexões a respeito dos filmes, também foram realizadas, 

junto aos alunos, dinâmicas para promover os debates, bem como ‘brincadeiras’ que 

possibilitavam que falassem mais a respeito de si mesmos e que, aos poucos, fossem 

construindo noções sobre quem eram, o que pretendiam ser e de onde vinham. Para 

ilustrar os encontros realizados, apresentamos, abaixo, planejamento em que detalhamos 

os conteúdos de cada um dos encontros ministrados: 

 

Tabela 1: Planejamento rodas de conversa – 1º semestre 

 

FEVEREIRO 
  Reunião com professores em JEIF 

  Apresentação oficinas para pais 

MARÇO 
7 Dinâmica de apresentação do grupo 
  Apresentação oficinas para grupo 

21 Exibição filme "Meninas", de Sandra Werneck 

28 Discussão filme "Meninas" (com dinâmica) 

ABRIL 
4 Exibição do filme "Pro Dia Nascer Feliz", de João Jardim 

11 Discussão filme "Pro Dia Nascer Feliz" (com dinâmica) 
18 Exibição curtas "Onde você guarda o seu racismo"  

25 Discussão curtas "Onde você guarda o seu racismo" (com dinâmica) 

MAIO 
2 Exibição filme "Olhos Azuis", de Jane Elliot 
9 Discussão filme "Olhos Azuis" (com dinâmica) 

16 Dinâmica: redação de história coletiva 
23 Workshop de fotografia I - com Maurício Silva 

30 Dinâmica: fotografia de momento marcante na vida 

JUNHO 

6 
Continuação de dinâmica fotografia e exibição do filme "Jennifer", de 
Renato Cândido 

13 Discussão filme "Jennifer" 
20 Planejamento de atividades do segundo semestre 

27 Workshop de fotografia II - com Diego Balbino 
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Tabela 2: Planejamento rodas de conversa - 2º semestre 

 
AGOSTO 

1 Apresentação das propostas para o semestre 
8 Discussão sobre a metodologia de histórias de vida digitalizadas 

15 Grupo 1: storyboard + preparação de filmagem 
22 Grupo 1: Filmagem 
29 Grupo 1: Edição 

SETEMBRO 
5 Grupo 2: storyboard + preparação de filmagem 

12 Grupo 2: Filmagem 
19 Grupo 2: Edição 
26 Grupo 3: storyboard + preparação de filmagem 

OUTUBRO 
3 Grupo 3: Filmagem 

10 Grupo 3: Edição 
17 Grupo 4: storyboard + preparação de filmagem 
24 Grupo 4: Filmagem 
31 Grupo 4: Edição 

NOVEMBRO 
7 Grupo 5: storyboard + preparação de filmagem 

14 Grupo 5: Filmagem 
21 Grupo 5: Edição 

28 
Apresentação dos vídeos para o grupo e definição de data para 
mostra para a comunidade escolar 

 

 Nosso intuito sempre foi o de encontrarmos os seres humanos em construção por 

meio das conversas empreendidas. Numa tentativa de encontrar pessoas com as quais 

pudéssemos interagir, a fim descobrir mais sobre seus mundos, e por que não, 

enriquecer-nos (Alves-Mazotti, 2001). E que, assim, auxiliassem-nos a nos modificar, 

de forma a repensar os valores que já trazíamos produzidos em nossa mente frente à 

periferia em que moravam, à juventude que possuíam e aos dramas ou alegrias que 

julgávamos terem vivenciado.  

 No entanto, buscávamos, também, manter a vigilância epistemológica que 

necessitávamos ter frente ao objeto de estudo, já que não se tratava de uma troca de 

sentimentos apenas, mas de um estudo que prevê análise, crítica e questionamentos 

individuais, por parte desta pesquisadora participante, como também dos outros 

indivíduos envolvidos no processo condutor do ato de pesquisar.  

 
A compreensão das subjetividades e das práticas requer que se 
busque relacioná-las às condições sociais em que foram 
produzidas, procurando ir além da mera descrição, contribuindo 
para o debate mais amplo e para a produção de conhecimentos 
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que possam ser apropriados por outrem (ALVES-MAZOTTI, 
2001, p. 44). 

 
 Ademais, acreditamos que este estudo também diz respeito à abordagem da 

pesquisa etnográfica, já que esta pesquisadora, conforme Lüdke (1986), manteve um 

contato direto e prolongado com o grupo pesquisado e, inclusive, alargou o prazo a que 

havia se colocado inicialmente, e decidiu dar prosseguimento às atividades com a sala 

de aula pesquisada durante todo o segundo semestre letivo de 2012. Nesse sentido, 

ressaltamos o uso de um caderno de campo – por parte desta pesquisadora -, prática que 

será mais bem detalhada na quinta parte deste trabalho. 

 Além disso, também almejamos, neste estudo, capturar a “perspectiva dos 

participantes” da pesquisa realizada e, dessa forma, descrever não só as pessoas, mas as 

situações e os acontecimentos, no momento da análise dos dados obtidos. Lüdke (1986, 

p. 14) explicam que uma etnografia é a “descrição de um sistema de significados 

culturais de um determinado grupo” e que, na maioria das vezes, o anonimato dos 

indivíduos pesquisados é preservado.  

 Todavia, neste estudo, o resultado da pesquisa poderá ser visto por meio de 

vídeos com histórias de vida, ou seja, os educandos pesquisados não só cederão suas 

vozes ao estudo, como também suas imagens. Para tanto, ao longo de todos os 

encontros realizados, vimos reforçando a importância dessas histórias serem publicadas, 

por exemplo, em blogs específicos para esse fim ou no sítio YouTube, já que o intuito é 

o de ter, de fato, um material que possa servir de reflexão para outras pessoas e que 

possibilite a construção coletiva a respeito da identidade dos jovens no Brasil. 

 
1.3. SOBRE AS PESSOAS E O LOCAL DA PESQUISA 
 
1.3.1. Por dentro da capital: o bairro de Lauzane Paulista 

O bairro de Lauzane Paulista nasceu de uma fazenda cortada em sítios e em 

seguida em chácaras. Por volta de 1870, um casal se estabeleceu nessas terras - o 

francês Pedro Gabone e a italiana Francisca Bocaccio, juntamente com outra família de 

origem italiana, composta por Vicente Gabriel e Joana Pinheiro Gabriel. 

Já, em 1917, o suíço Alberto Savoy, nascido na cidade de Lausanne, comprou 

um grande sítio de 65 alqueires. Em 1924, vendeu a área a Francisco Amaro e Cia. 

Como Alberto Savoy era muito amigo de Francisco Amaro, este resolveu homenagear a 

família Savoy. Sabendo de sua origem suíça, denominou a área de terra adquirida com o 
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nome de Lausanne, devido também ser a área muito montanhosa, semelhante à da 

cidade suíça.  

Posteriormente, esta mesma área de terra foi vendida aos donos da Tecelagem 

São Carlos, de propriedade de Piero Roversi e José Gonçalves Carneiro. Por 

coincidência, Piero era de origem suiça e, com uma visão empresarial nata, iniciou o 

loteamento Lausanne Paulista. 

 O bairro tem perfil predominantemente residencial e está próximo da Serra da 

Cantareira. Sua população é heterogênea, apresentando grandes diferenças culturais e 

socioeconômicas. Hoje é frequente a construção de empreendimentos imobiliários 

devido à valorização da região. Curiosamente, a grande maioria destes são falsamente 

anunciados como "Lançamento em Santana", pelo fato de Santana ser um bairro mais 

valorizado e bem mais conhecido. 

 A Região de Santana é administrada pela Subprefeitura de Jaçanã/Tremembé, 

que por sua vez, é composta por dois distritos, Tremembé e Jaçanã que, somados, 

representam uma área de 64,1 km2, habitada por mais de 255 mil pessoas. 

            Segundo o Censo do MEC 2010, a Subprefeitura de Jaçanã/Tremembé possui 12 

Escolas de Ensino Fundamental; 12 Escolas de Educação Infantil, 1 Escola de Educação 

Especial e 3 atendimentos suplementares em SAAI, atendendo a 25.003 alunos em suas 

Unidades Educacionais. 

 
1.3.2. Em busca de uma educação transformadora: a EMEF Profª Nilce Cruz 
Figueiredo 
 

A professora Nilce Cruz Figueiredo, patrona da EMEF Profª Nilce Cruz 

Figueiredo, nasceu em 2 de junho de 1936, em Guarulhos (SP). Filha de imigrantes 

portugueses, foi criada com bastante rigor. Iniciou sua vida escolar no então curso 

primário, no Grupo Escolar de Vila Galvão, em Guarulhos, e concluiu o curso ginasial 

na Capital. Terminou o científico em 1954. Licenciou-se em Matemática, com 

habilitação em Física e Desenho Geométrico, em 1973. Concluiu a faculdade de 

Pedagogia com habilitação em Administração Escolar - Práticas de Magistério e 

Supervisão Escolar, em 1983. 

Constantemente buscava atualizar-se, tendo participado de diversos cursos na 

área de Matemática, Direito e Psicanálise. Foi grande colaboradora do ensino público 

municipal e estadual, como professora e também como coordenadora pedagógica. 
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Na Rede Municipal de Ensino, trabalhou nas EMEFs Marechal Rondon, Octávio 

Pereira Lopes e Hipólito José da Costa, permanecendo nesta última até o seu 

falecimento, em São Paulo, em 15 de julho de 1995, com 59 anos de idade, já 

aposentada no funcionalismo estadual e ainda exercendo suas atividades no 

funcionalismo municipal. 

Já a EMEF Profª Nilce Cruz Figueiredo possui, efetivamente, 21 professores de 

Ensino Fundamental I, sendo três professores em Módulo para o período intermediário e 

três professoras readaptadas. No Ensino Fundamental II, conta com 25 professores, dois 

professores readaptados, tendo o seguinte regime de funcionamento:  

1º Turno: das 7h05 às 11h55 - Fundamental II 

2º Turno: das 13h35 às 18h25 - Fundamental I 

Os quadros de classe, por sua vez, são distribuídos da seguinte forma, num total 

de 858 alunos atendidos, divididos em Ensino Fundamental I e II:  

 

Tabelas 3 e 4: Distribuição dos alunos por turmas e séries  

CICLO I 

TURMAS Nº de Turmas Nº de Alunos 
1ºs anos de 9 anos 04 110 
2ºs anos de 9 anos 04 109 
3ºs anos de 8 anos 03 85 
4ºs anos de 8 anos 03 100 
TOTAL 14 404 

 

CICLO II 

TURMAS Nº de Turmas Nº de Alunos 
1ºs anos de 8 anos 04 118 
2ºs anos de 8 anos 03 85 
3ºs anos de 8 anos 05 155 
4ºs anos de 8 anos 03 96 
TOTAL 15 454 

   

  A equipe de apoio e técnica é formada por agentes de apoio, três vigias, um 

Auxiliar Técnico de Educação I, dois Coordenadores Pedagógicos, dois Assistentes de 

Diretor de Escola e um Diretor de Escola. Os agentes escolares e vigias são servidores 

antigos da PMSP e estão na unidade há mais de quatro anos. 

A ala administrativa é composta por uma Diretoria, uma Secretaria, uma sala de 

professores, uma sala de coordenação pedagógica, além de um almoxarifado de material 
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pedagógico, onde fica também instalada a aparelhagem de som da Unidade Escolar. Na 

ala lateral do prédio, encontram-se a cozinha, a despensa, o refeitório e o pátio. 

 A Unidade Escolar possui quinze salas de aula, uma sala de leitura, uma sala de 

informática, uma sala de vídeo e uma quadra descoberta. Há, também, um parque com 

uma gangorra, escorregador e gira-gira, a fim de atender os alunos dos 1º e 2º ano do 

Ensino Fundamental I. O mobiliário existente (mesas e cadeiras) é suficiente para 

atender 36 alunos por sala, sendo que, no início de 2011, a escola recebeu novo 

mobiliário que foi suficiente para quatro salas de aula e para a sala de leitura, enquanto 

que as demais permanecem com mobiliário antigo. A escola recebeu também novos 

computadores para a sala de informática e para o atendimento administrativo. 

A Unidade Escolar segue as Orientações da Secretaria Municipal de Educação, 

sendo que a concepção de aprendizagem que embasa a prática é a construtivista, que 

pressupõe que o conhecimento não é concebido como uma cópia do real e incorporado 

diretamente pelo sujeito, mas uma atividade por parte de quem aprende, que organiza e 

integra os novos conhecimentos aos já existentes. Atualmente, o modelo de ensino-

aprendizagem relacionado a essa concepção é o de resolução de problemas, que 

compreende intervenções pedagógicas de natureza própria, reconhece o papel da ação 

do aprendiz, a especificidade da aprendizagem de cada conteúdo e pressupõe situações 

didáticas em que o aluno precisa colocar em jogo o que sabe, no esforço de realizar a 

tarefa proposta para aprender o que não sabe. 

Durante os meses de fevereiro a abril de 2011, foi realizada pesquisa com a 

comunidade por meio de questionário, que, posteriormente, foi tabulado e analisado 

pela equipe docente e equipe gestora, a fim de delinear com clareza e veracidade o perfil 

da comunidade escolar e traçar metas e ações que venham de encontro aos anseios e 

necessidades reais dos nossos alunos e familiares. Os dados tabulados permitiram 

chegar a alguns entendimentos, tais como: 

• 51% dos pais moram em São Paulo há mais de cinco anos; 

• 58% dos pais e 55% das mães são naturais de São Paulo; 

• 24% dos pais trabalham como motoristas e 28% das mães como diaristas; 

• 90% dos pais e 67% das mães trabalhavam no momento da pesquisa; 

• 46% das famílias moram em casas alugadas e 45% em casas próprias; 

• 56% das famílias moram em quintais coletivos e 26% das moradias são 

compostas por quatro cômodos; 
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• Quatro é o numero de pessoas que moram na mesma casa para 27% das 

famílias; 

• 84% dos alunos possuem irmãos e destes, 23% apenas um irmão.  

• 16% não possuem irmãos; 

• 100% dos entrevistados possuem água encanada e coleta de lixo; 

• 100% das famílias possuem TV, 73% computador e 49% vídeo game; 

• 43% das famílias possuem automóveis, e 57% não o possuem; 

• 61% das famílias são católicas, 30% evangélicas e 4% espíritas; 

• 94% dos filhos moram com os pais, ou apenas com um deles; 

• 84% dos alunos vêm à escola a pé, e 16% de ônibus; 

• 76% dos alunos assistem a novelas e 96% a desenhos; 

• Como diversão realizada, 80% dos alunos visitam a parentes, 69% vão a 

parques/horto, 75% vão ao shopping e 50% à praia; 

• 58% dos pais são casados, 22% separados e 17% estão com 

companheiros; 

• A renda familiar de 57% das famílias varia entre R$ 500,00 à R$1500,00, 

e 23% acima de R$ 1500,00; 

• 44% dos pais possuem o Ensino Médio e 44%, o Ensino Fundamental; 

• 44% das mães possuem o Ensino Médio e 44% o Ensino Fundamental; 

• Quando não tem aula, 38% dos alunos ficam com a mãe; 

• 81% dos alunos possuem uma rotina de estudos em casa e 19% não; 

• 77% das mães acompanham as tarefas de casa; 

• 76% possuem acesso ao hospital público e 24% a particulares. 

 
1.3.3. Entre quatro paredes: a 8ª série D  

 A sala de aula em que desenvolvemos a pesquisa é formada por 30 alunos, com 

idade entre 13 e 15 anos, moradores da zona norte da cidade de São Paulo. Em sua 

maioria, são nascidos na capital paulista, tendo vivido, desde o nascimento, no próprio 

bairro em que se situa a EMEF Profª Nilce Cruz Figueiredo, o Lauzane Paulista.  

 A seguir, apresentamos tabela em que constam informações dos estudantes 

pesquisados, como: idade, hobbies, freqüência com que assistem a filmes e o último 

filme a que haviam assistido no momento em que foram questionados a respeito (no 

primeiro encontro das rodas de conversa): 
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Tabela 5: Informações pessoais de alunos da 8ª série D 

  IDADE HOBBIES FREQUÊNCIA FILME 

1 15 Jogar futebol e ir ao cinema Cinco vezes ao mês Tin-Tin 
2 13 Jogar handball Duas vezes ao mês Sempre ao seu lado 

3 13 Acessar a Internet Uma vez por semana Sempre ao seu lado 

4 14 Usar o computador 
Uma vez a cada dois 
meses Missão Impossível 4 

5 13 Ficar com os irmãos Raramente Não se lembra 
6 14 Jogar futebol Uma vez ao mês Não se lembra 

7 14 Conversar e acessar a Internet 
Uma ou duas vezes ao 
mês Filmes de ação 

8 13 Assistir a filmes 
De duas a três vezes ao 
mês Paranoia 

9 14 Usar o computador 
Uma vez a cada dois 
meses Cada um tem a gêmea que merece 

10 15 Andar de skate Raramente Gigantes de aço 

11 14 Namorar e usar o computador 
Duas ou três vezes ao 
mês Cada um tem a gêmea que merece 

12 14 Ir ao shopping Uma vez ao mês Amanhecer 
13 13 Jogar futebol Duas vezes ao mês Gigantes de aço 

14 13 Usar o computador Duas vezes ao mês Filmes de terror 
15 13 Jogar futebol Uma vez ao mês O gato de botas 
16 13 Lutar boxe Uma vez ao mês Lanterna Verde 

17 13 Acessar a Internet 
Uma vez a cada dois 
meses Uma lição de amor 

18 14 Jogar futebol 
De duas a três vezes ao 
mês Tin-Tin 

19 14 Jogar videogame Uma vez ao mês O motoqueiro fantasma 

20 13 Ficar na rua Uma vez por semana Velozes e Furiosos 

21 14 Ir à igreja 
Uma vez a cada dois 
meses Homem de ferro 

22 14 Assistir a filmes Raramente Desenrola 

23 14 Ler e assistir TV Nunca foi ao cinema One Peace 

24 14 Comer Uma vez ao ano Harry Potter e a Ordem da Fênix 

25 14 Assistir TV e estudar Uma vez ao ano Sempre ao seu lado 
26 14 Usar o computador Uma vez ao mês Harry Potter 
27 13 Usar o computador Raramente Premonição 4 
28 15 Namorar Raramente Não se lembra 

29 15 Acessar a Internet Duas vezes ao mês Filmes de ação 

30 13 Acessar a Internet 
Uma vez a cada dois 
meses Não se lembra 

  

 De maneira geral, contamos com a presença da maioria deles em todos os 16 

encontros realizados na EMEF Profª Nilce Cruz Figueiredo. Apenas 11 alunos, dos 30 
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matriculados na sala em que aplicamos a pesquisa, tiveram presença menor do que 75% 

nos dias das oficinas ministradas, conforme pode ser visualizado na tabela a seguir. Esse 

fato colabora para o nosso entendimento de que o interesse, pela maioria deles, em 

participar dessa ação era grande. 

 

Tabela 6: Lista de presença 8ª série D (ano letivo de 2012) 

 

  7/3 21/3 28/3 4/4 11/4 18/4 25/4 2/5 9/5 16/5 23/5 30/5 6/6 13/6 20/6 27/6 F 

1 P P P F P P P F P F P P P P P P 3 

2 P P P F P P P F P P P P F P F F 5 

3 F P P P P P P P F P P F P P P F 4 

4 P P P P P P P P P P P P P F P F 2 

5 F F P F F F F F F P P P F P P F 10 

6 P P P P P P P P P P P P P P P F 1 

7 F P P P F P P F P P P F P P F F 6 

8 P P P P F P P P P P P P P P P P 1 

9 P F P P P P P P P P P P P P P F 2 

10 P P P P P P P F P P P P P P P F 2 

11 P P P F P P P F P P P P F P P F 4 

12 P P P P F P F F P F P P F P P F 6 

13 P F P P P P P P P P P P P P P F 2 

14 P P P P P P P P F P P P P P P P 1 

15 P P P P F F P F P P P P P P F F 5 

16 P P P P P P P P P P P P P P P F 1 

17 F P P P P P F F F F P P F F P F 8 

18 P P P P P P P P P P P P P P P F 1 

19 P P P P P P P P P P P P F P P P 1 

20 P P P P P P P P P P P P P F P F 2 

21 F P P P P P P F F P F P F P F F 7 

22 P P P P P P P F P P P P P P P F 2 

23 P P P P P P F P P P P P P P P P 1 

24 F P F P P F P P F P F P F P F F 8 

25 P P P P P P P P P P P P P P P P 0 

26 P P F P P P P P P P P P P F F P 3 

27 P F P P P P P F P F P F F P F F 7 

28 F P P P P P P P P P P P P P P P 1 

29 F P F F F P P P P P P P F F F F 8 

30 F F P P P P F F F F P P F P F F 9 

 

Para termos a certeza do interesse desses adolescentes em participar dos 

encontros, aplicamos um questionário em que, dentre outras informações, solicitávamos 

a assinatura do(a) responsável pelo educando(a), bem como a assinatura do aluno(a) em 

questão, confirmando sua vontade em estar presente nas oficinas e ainda disponibilizar 

suas opiniões em registros videográficos. 
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A partir do que coletamos de 20 alunos (o restante não chegou a devolver o 

questionário à esta pesquisadora), elencamos, abaixo, mais informações a respeito dessa 

turma que, além de ter nos dado a possibilidade de intervir em suas vidas como 

pesquisadora, ainda nos permitiu acessá-los no que diz respeito à sua estrutura familiar. 

 

A) Regiões brasileiras de origem: 

Todos os que responderam o questionário, informaram que os(as) alunos(as) são 

nascidos na cidade de São Paulo, região sudeste do país. No entanto, a distribuição 

regional, por nascimento, de seus pais, se apresentou da seguinte forma: 

 

 

Gráfico 1: Regiões brasileiras de origem dos alunos da 8ª série D 
 
B) Quanto às profissões dos pais dos alunos pesquisados, foram elencadas as seguintes: 

- Dona de casa; 
- Metalúrgico; 
- Professor; 
- Vigilante/Segurança; 
- Diarista/Empregada doméstica; 
- Ajudante geral; 
- Pintor; 
- Cabeleireiro; 
- Motorista; 
- Tecnólogo; 
- Feirante; 
- Marceneiro; 
- Depiladora; 
- Contabilista; 
- Secretária; 
- Autônomo; 
- Jornalista; 
-Enfermeira. 
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C) Quanto à moradia que possuem: 
 

 
Gráfico 2: Moradia dos alunos da 8ª série D 

 
D) Quanto à cor/etnia do aluno(a): 

 

 
Gráfico 39: Cor/etnia dos alunos da 8ª série D 

 
 

E) Quanto à cor/etnia dos pais: 
 

 
Gráfico 410: Cor/etnia dos pais dos alunos da 8ª série D 

 
F) Quanto à cor/etnia das mães: 

 

 
Gráfico 5: Cor/etnia das mães dos alunos da 8ª série D 
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G) Quanto à religião que professam: 
 

 
Gráfico 6: Religião das famílias dos alunos da 8ª série D 

 
H) Quanto à renda familiar que possuem: 

 

 
Gráfico 7: Renda familiar dos alunos da 8ª série D 

 
I) Quanto ao grau de instrução dos responsáveis (pai e mãe): 

 

 
Gráfico 8: Grau de instrução dos responsáveis dos alunos da 8ª série D 

 
 Por fim, ressaltamos que, no item deste estudo, denominado “Análise da 

observadora participante”, discorreremos sobre o passo a passo do processo instituído 

na escola pesquisada, a partir dos relatos presentes no diário de bordo desta 

pesquisadora e das impressões dos alunos da Licenciatura em Educomunicação da 

ECA/USP, parte das avaliações que fizeram do projeto, ao final do ano letivo de 2012. 
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SEGUNDA PARTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por mais que o discurso seja aparentemente bem 
pouca coisa, as interdições que o atingem revelam 

logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com 
o poder. (...) o discurso não é simplesmente aquilo 
que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, 
mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do 

qual nos queremos apoderar. 
Michel Foucault 

 



 
43 

2. DAS NARRATIVAS ORAIS ÀS HISTÓRIAS DE VIDA DIGITALIZADAS 

 O recontar, o narrar de cada um dos sujeitos da pesquisa proporciona a eles 

próprios e a seus interlocutores a imersão em processos intersubjetivos em que o que se 

revela essencial é a experiência humana (Benveniste, 2006). Daí a importância do 

estudo e a adoção dos processos narrativos para a construção de um ecossistema 

educomunicativo (Soares, 2011). 

 “A língua como lugar de interação corresponde à noção de sujeito como 

entidade psicossocial, sublinhando-se o caráter ativo dos sujeitos na produção mesma 

do social e da interação”, segundo Koch (2002, p. 13). Nesse sentido, nossa perspectiva, 

neste estudo, tem sido a de encarar a linguagem como uma construção dialógica. 

 Afinal, falar de si mesmo e a partir do que os outros falam de você é uma 

experiência humana essencial, em uma operação da memória, que identifica o tempo, o 

espaço e os seres narrados. 

 Nesse sentido, língua, sujeito e texto se estabelecem entre si a partir de ditames 

dialógicos que constroem a compreensão dos indivíduos, em que o texto é considerado 

“como o próprio lugar da interação e os interlocutores, como sujeitos ativos que – 

dialogicamente – nele se constroem e são construídos” (KOCH, 2002, 17). 

 A narração, por sua vez, é parte de todos os momentos de nossas vidas, desde a 

primeira sílaba que tentamos pronunciar até o momento em que escrevemos nossa 

primeiro livro, na vida adulta, por exemplo, passando por diversos outros momentos, 

dos mais diversos tipos, em que a narração se faz presente no seio familiar, na escola, na 

igreja, na rua, enfim, em todos os locais a que freqüentamos. 

 
Desde as rudimentares pinturas nas cavernas até os nossos dias, 
o ser humano tem encontrado no gênero narrativo não só uma 
forma de demonstrar e interpretar suas relações com o mundo e 
com as pessoas que o cercam como também de ser 
compreendido e interpretado. (MUNGIOLI, 2002, p. 49) 
 

 Bruner (1997, p. 72), inclusive, se arrisca a afirmar que “é o impulso para 

construir narrativas que determina a ordem de prioridade na qual as formas gramaticais 

são dominadas pela criança pequena”, ou seja, a essencialidade do ato de narrar é que 

nos obriga, como seres humanos, a construir saberes para arquitetar as formas narrativas 

– pautadas pelas normas gramaticais – que necessitamos desde o princípio da vida. 

 Ademais, o mesmo autor, na referida obra “Atos de significação” (1997), ainda 

declara que a manutenção da paz depende do ato narrativo. Para que se possa explicar a 
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importância e a legitimidade de um processo que vise à redução de conflitos entre os 

seres humanos, por exemplo, a narrativa é aliada fundamental. Para Bruner (1997, p. 

85): “Estar em uma cultura viável é estar inserido em um conjunto de histórias 

conectadas, capazes de estabelecer vínculos mesmo que essas histórias não representem 

um consenso”. 

 Nesse sentido, as narrativas orais e o processo de narração de histórias de vida – 

de cunho autobiográfico – configuram um acesso duplo à subjetividade do indivíduo e à 

era de constantes transformações sociais que vivemos, valendo-se, principalmente, do 

uso de tecnologias digitais na construção das narrativas, tão atual nesses tempos que 

vivemos. Com relação à construção do sujeito na/pela linguagem, Orlandi (1990, p. 

177) afirma: 

(...) a relação do sujeito com a linguagem é uma relação 
contraditória, em que há dupla determinação: do enunciado pelo 
sujeito e deste pela sua relação com a exterioridade, seu 
contexto sócio-historico. Para que seu discurso tenha sentido, é 
preciso que ele já tenha sentido, o sujeito se inscreve (e inscreve 
seu dizer) em uma formação discursiva que se relaciona com 
outras formações discursivas. 
 

 Ademais, acerca do processo narrativo, vale dizer que este pode ser 

compreendido como um movimento de constante produção de sentidos, que tornam 

enunciatários a todos e a todo o tempo. Assim, os sentidos do passado são re-

significados a fim de compor um sentido mais amplo e coerente do presente, vivido 

pelos próprios sujeitos de hoje ou por seus interlocutores (Mungioli, 2008). 

 Para tanto, acreditamos que um trabalho pautado na narrativa do indivíduo – e 

ainda com enfoque autobiográfico – possa conferir aos indivíduos pesquisados uma 

espécie de discurso fundador, ou seja, uma re-significação dos acontecimentos da vida 

dos jovens pesquisados neste estudo, por exemplo. Conforme explica Orlandi (2003, p. 

13):  

É um momento de significação importante, diferenciado. O 
sentido anterior é desautorizado. Instala-se outra “tradição” de 
sentidos que produz os outros sentidos nesse lugar. Instala-se 
uma nova “filiação”. Esse dizer irrompe no processo 
significativo de tal modo que pelo seu próprio surgir produz sua 
“memória”.    
 

 Assim sendo, nessa busca de sentidos, discorreremos, a seguir, sobre o uso das 

narrativas orais como estratégias de existência e ressignificação, de modo a 
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identificarmos a sua contribuição para a construção da subjetividade presente nos 

discursos, a partir de uma perspectiva identitária. 

 

2.1. Narrativas orais: existência e ressignificação 

As narrativas estão presentes em toda a existência humana, desde os nossos 

antepassados, uma vez que a linguagem está relacionada ao pensamento (Vygotsky, 

2007). Ao pensar, o fazemos narrativamente. O simples ato de contar um fato coloca – 

quase sempre - a necessidade de preencher com dados próprios aquilo que estamos 

narrando, como quando começamos uma história e, por não lembrá-la por completo, 

acabamos por dar a ela características e até mesmo dados que foram construídos por nós 

mesmos, como autores daquela narrativa que está sendo contada oralmente (Bruner e 

Weisser, 1995). 

O tempo todo somos solicitados a interpretar os fatos que vivenciamos, de modo 

a compor uma reinterpretação do que já aconteceu, para, então, darmos significado ao 

que pretendemos narrar. Nesse sentido, podemos afirmar que aquilo que falamos 

transforma a realidade experienciada, mesmo que já vivida anteriormente, pois, assim 

como explica Orlandi (1999, p. 95):  

Se, ao dizer, nos significamos e significamos o próprio mundo, 
ao mesmo tempo, a realidade se constitui nos sentidos que, 
enquanto sujeitos, praticamos. É considerada dessa maneira que 
a linguagem é uma prática; não no sentido de efetuar atos mas 
porque pratica sentidos, intervém no real. 

 
 É assim, intervindo no real, que as narrativas orais constroem conhecimento a 

respeito do mundo em que vivemos e de tempos ou situações que sequer presenciamos. 

Para termos a compreensão sobre “(...) como os seres humanos compreendem o mundo 

que os circunda por meio de narrativas e de como essas narrativas precisam ser 

organizadas para permitir que criemos nossas próprias narrativas que representarão em 

nossas mentes o mundo com o qual interagimos”, conforme explicitação de Mungioli 

(2008, p. 73). 

 Ou seja, é durante o processo de comunicação verbal, e mais especificamente o 

processo de construção de sentidos, por meio da fala, que geralmente se configura o 

nosso entendimento a respeito do mundo que vivemos, por entre as teias discursivas que 

construímos, a partir das relações que estabelecemos entre nossos pares – sujeitos 

constituídos social e historicamente.  
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(...) constituímo-nos como seres de linguagem pela alteridade, 
pela responsividade, pela dialogicidade que marca todo e 
qualquer enunciado, seja ele pronunciado durante o diálogo face 
a face, seja ele composto pelas palavras escritas nos livros 
(MUNGIOLI, 2008, p. 36). 

 
 As narrativas orais podem ser entendidas como símbolos: 1. de resistência, pois 

mantêm vivo o saber adquirido ao longo das experiências da vida dos indivíduos e de 

seus antepassados; 2. de existência, por darem corpo à individualidade do ser; 3. e de re-

significação, por acompanhar a evolução dos tempos, determinando o conhecimento 

histórica, social e culturalmente. 

No texto pronunciado, não só pelo fato de sê-lo, atuam pulsões 
das quais provém para o ouvinte uma mensagem específica, 
informando e formalizando à sua maneira aquela do texto. No 
momento em que ela o enuncia, transforma em “ícone” o signo 
simbólico libertado pela linguagem: tende a despojar esse signo 
do que ele comporta de arbitrário; motiva-o da presença desse 
corpo do qual ela emana; ou então, por um efeito contrário mas 
análogo, com duplicidade desvia do corpo real a atenção; 
dissimula sua própria organicidade sob a ficção da máscara, sob 
a mímica do ator a quem por uma hora empresta a vida 
(ZUNTHOR, 1993, p. 20). 
 

 Compostas por signos ideológicos, as narrativas orais compreendem um 

processo de troca de papéis entre autor e interlocutor.  

 
Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é 
determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como 
pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui justamente 
o produto da interação do locutor e do ouvinte. (...) Através da 
palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última 
análise, em relação à coletividade (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 
2002, p. 113). 

 
 Afinal, o uso das palavras, constituídas por signos cujos sentidos são 

determinados no tempo e no espaço em que são utilizados, remete não apenas a uma 

construção individual, pois do ponto de vista de que quem fala já houve interpretação e 

ressignificação sobre o que é narrado, no momento em que faz essa narração; como 

também possibilita a concretude de uma construção coletiva, por existir um narrador, 

que está em processo de troca com quem se relaciona no processo de narração.  

 Por isso, que é preciso se preocupar com o que se fala, como se fala e para quem 

se fala. Pois “um signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele também 

reflete e refrata uma outra. Ele pode distorcer essa realidade, ser-lhe fiel, ou apreendê-la 
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de um ponto de vista específico”, afirma Bakhtin/Voloshinov (2002, p. 32). Os signos 

são os fios ideológicos que constituem o fato narrado. 

 Não é sem propósito que, ao narrarmos nossa própria existência, damos ao nosso 

interlocutor a possibilidade de compreender melhor sobre si mesmo e vice-versa, pois 

essa relação entre o Eu e o Outro é quem determina o conhecimento construído de 

forma coletiva.  

 Como forma de dar continuidade a essa discussão, discorreremos, a seguir, como 

se dá a produção de sentidos de identidade, quando se trata de discursos repletos de 

significados de subjetividade. 

 

2.2. Narrativas e produções de sentidos de identidade: discursos e subjetividade 

A questão da relação objetividade/subjetividade nos desafia a compreender, a 

partir da linguagem, a existência de um sujeito e de uma subjetividade fundamentados 

em uma relação dialógica com a realidade, a partir de um dado sócio-histórico. Nesse 

sentido, compreendemos que a “subjetividade é constituída através de mediações 

sociais, implicando, portanto, necessariamente, a relação com um outro, via linguagem” 

(Ciarlini, 2007). Dessa forma, chegamos à noção de sujeito aqui defendida: o sujeito 

interativo4 (Vygotsky, 2007). 

Portanto, o ato de existir, para aquele que vive como SER humano está 

totalmente ligado ao chamado Outro (aqui com inicial maiúscula, propositalmente, para 

identificá-lo como uma espécie de sujeito ativo no processo de constituição da 

subjetividade alheia), que lhe confere como sendo a maneira de ser alguém e, por assim 

dizer, existir para um grupo determinado, que tanto pode ser um grupo de pessoas de 

uma mesma comunidade – como uma escola –, ou a sociedade em que vivemos, se 

pensarmos de uma forma mais abrangente. 

 
O discurso vive fora de si mesmo, na sua orientação viva sobre 
seu objeto: se nos desviarmos completamente desta orientação, 
então, sobrará em nossos braços seu cadáver nu a partir do qual 
nada saberemos, nem de sua posição social, nem de seu destino. 
Estudar o discurso em si mesmo, ignorar a sua orientação 
externa, é algo tão absurdo como estudar o sofrimento psíquico 
fora da realidade a que está dirigido e pela qual ele é 
determinado (BAKHTIN, 2010, p. 99 – grifos do autor). 

 

                                                 
4 Grifo nosso. 
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 Ao refletirmos sobre como o sujeito estabelece um relacionamento com o mundo 

que o constitui, Bakhtin/Voloshinov (2002) refuta a tradicional oposição sujeito X 

objeto, porque, para eles, não existe um “sujeito estável” nem um “dado mundo estável” 

a que ele deve se opor. O que é exterior ao indivíduo se torna determinado e concreto 

para ele, por meio da relação que esse estabelece com o que está fora de si e, nesse 

sentido, é esse relacionamento que determina o objeto e sua estrutura, e não o oposto. É 

um intenso processo de se auto-referenciar a partir do Outro e, assim, atribuir a si 

mesmo qualificações e características subjetivas e pessoais que só puderam ser criadas a 

partir da relação com o Outro.  

 
Nossa subjetividade é formada a partir do outro, não nos 
fundimos nele. Produzimos sempre algo novo. O sujeito cria em 
resposta às imagens que lhe são dadas pelo outro. A imagem 
que faço de mim nunca coincide com a imagem do outro, mas 
sempre aprendo com a imagem que tenho do outro, sempre 
transcendo aquela imagem e crio um campo de potencial aberto. 
Fundir levaria apenas a um empobrecimento porque destruiria a 
exterioridade e a alteridade, substituindo processos interativos 
por produtos consumados. A ética, a ação responsável, requer 
múltiplas consciências, assim como o reconhecimento de que as 
ações particulares, as pessoas e a história não podem ser 
generalizadas. A atividade estética começa para mim apenas 
após retornar a mim mesmo, quando me aproprio do que me 
excede e do que me é exterior, ou melhor, quando, ao entrar em 
contato com o outro, aprendo algo novo e dele me aproprio 
criticamente ao retornar a mim mesmo (OLIVEIRA, 2008, p. 5) 

 

É importante entendermos a noção do Outro como sendo qualquer indivíduo ou 

fragmento de uma vida - localizados e determinados por um tempo e um espaço - em 

que o eu reflete sobre suas ações e atitudes e, assim, constrói, paulatinamente, 

raciocínios a respeito de si, levando em conta o que lhe é exterior, mesmo que seja a 

ausência de uma frase no momento de um discurso sobre si próprio. Afinal, até mesmo 

o não-dizer está carregado de sentido (Bakhtin/Voloshinov, 2002).  

Bakhtin denomina esse processo de alteridade. Quando o indivíduo faz uso desse 

processo, em primeiro lugar, compreende o locutor e, posteriormente, responde 

ativamente a ele, materializando seu discurso em uma resposta (externa ou 

internamente). Não ocorre uma compreensão passiva por parte do locutor a quem o seu 

discurso se dirige; resulta, por outro lado, em uma resposta que se materializa sob a 

forma de concordância, adesão, objeção, execução, etc. Não é sem motivo que, durante 

a juventude, é que se posicionam, na maioria das vezes de forma até autoritária, alguns 
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negros que entendem que o processo de alteridade deve ser colocado de forma 

equilibrada, onde todos os indivíduos, que fazem parte desse processo, possam adquirir 

consciência a respeito de seus valores – inclusive os positivos.  

Para Bakhtin (2000; 2002), a consciência, então, é engendrada pelas relações 

que os homens estabelecem entre si no meio social através da mediação, nesse caso, da 

linguagem. Há um diálogo permanente, em que enunciador e enunciatário trocam de 

papéis a todo o tempo, colaborando mutuamente para a construção do pensamento a 

quem lhe é alheio. É aqui que reside a natureza interdiscursiva da linguagem, o que 

Bakhtin denominou ‘dialogismo’, que, por sua vez, compõe e complementa o conceito 

de alteridade. 

A interação, portanto, com o outro, no meio social, tem um 
papel fundamental, pois, sem ele (o outro), o homem não 
mergulha no mundo sígnico, não penetra na corrente da 
linguagem, não se desenvolve, não realiza aprendizagens, não 
ascende às funções psíquicas superiores, não forma a sua 
consciência, enfim, não se constitui como sujeito (FREITAS, 
1997, p. 320). 
 

Dessa maneira, à medida que as subjetividades entram em conflito, o diálogo 

pode se tornar um espaço para (re)construção de identidades para todos os participantes 

envolvidos, conforme a noção de “arena discursiva” citada anteriormente. Com base 

nela, é que se constitui a noção de sujeito e de subjetividade, noções que, vale salientar, 

são determinadas de maneira social e historicamente determinadas por meio do uso da 

linguagem (Bakhtin, 2000). 

Nesse sentido, Vygotsky, como se apontasse os mesmos questionamentos que 

Bakhtin – até pelo fato de serem contemporâneos5 - também fala de um sujeito 

interativo, que ultrapassa o paradigma do sujeito passivo e o paradigma do sujeito ativo. 

A saber, um sujeito que é construído na e pela interação com os outros nas pautas de 

relação interpessoal, que é dialética. 

A linguagem, para Vygotsky e Bakhtin, é uma questão central. “Para eles o 

sentido das coisas é dado ao homem pela linguagem. Na linguagem, no diálogo, na 

interação, estão o tempo todo o sujeito e o outro. Procuraram, pois, na luta contra a 

alienação, o espaço do sujeito”, explica Freitas (1999, p. 158). 

Portanto, pode-se dizer que a chave para a construção da noção de sujeito, com 

base – prioritariamente – nesses dois autores, é a mediação exercida pela linguagem. 

                                                 
5 Contudo, não há registros de que ambos os autores tenham se conhecido presencialmente. Sabe-se que 
Bakhtin cita Vygotsky em um de seus estudos, o que revela a leitura da produção do último pelo primeiro. 
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Para tanto, Molon (2000, p. 11) afirma que “a mediação não é a presença física do 

outro, não é a corporeidade do outro que estabelece a relação mediatizada, mas ela 

ocorre através dos signos, da palavra, da semiótica, dos instrumentos de mediação”.  

Como resultado desse processo mediatizado, podemos argumentar, então, que 

não há uma relação entre linguagem e pensamento – no que tange à constituição da 

noção de subjetividade do indivíduo – sem a existência de uma realidade concreta 

determinada por aquele que pensa e que com ela dialoga e estabelece trocas. 

 Nesse sentido, o sujeito de Vygotsky não se dilui no outro nem se perde no 

social, mas adquire singularidade justamente na relação com o outro, em relação ao 

outro, sendo esse outro uma complexidade que se apresenta e se representa de diferentes 

modos. Conforme explica BRABO e ROSSETO (s/d., p. 10): 

 
Ser reconhecido pelo outro é ser constituído em sujeito pelo 
outro, na medida em que o outro reconhece o sujeito como 
diferente e o sujeito reconhece o outro como diferente. Assim, 
subjetividade significa uma permanente constituição do sujeito 
pelo reconhecimento do outro e do eu. 

 
Portanto, é imprescindível explicitar que não se trata do outro – pura e 

simplesmente -, mas da relação com que o indivíduo estabelece com o outro em 

questão. O mundo, nesse sentido, é o espaço onde se constitui a subjetividade e a 

participação do outro na constituição do sujeito ocorreria, por sua vez, num cenário de 

conflitos e de tensões permeado de significados. 

Para Vygotsky (2007), a chamada ‘dimensão intersubjetiva’ não é a dimensão do 

outro, mas a noção da relação com o outro; não é simples reprodução do mundo 

externo, mas co-dependência entre os planos inter e intra-subjetivos.  

Se pensarmos, especificamente, na população negra, a possibilidade destes 

indivíduos dialogarem com os outros, de maneira igualitária e horizontal, é essencial 

para a construção coletiva e dialógica de conhecimentos, para construírem, inclusive, 

uma melhor noção sobre si mesmos. 

Molon (2000, p. 12) explica que: 

 
No processo de significação encontra-se uma dupla referência 
semântica: o significado e o sentido. O significado aparece 
como sendo próprio do signo, enquanto que o sentido é produto 
e resultado do significado, porém não é fixado pelo signo sendo 
mais amplo que o significado. O sentido predomina sobre o 
significado, pois é um todo complexo que apresenta diversas 
zonas de estabilidade desiguais, nas quais a mais estável é o 
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significado. O significado de uma palavra é convencional e 
dicionarizado, portanto é mais estável e preciso, enquanto que o 
sentido de uma palavra pode ser modificado de acordo com o 
contexto em que aparece, conseqüentemente, diferentes 
contextos apresentam diferentes sentidos para uma palavra, o 
sentido não é pessoal enquanto individual mas é constituído na 
dinâmica dialógica. 
 

 Amparando-se em Vygotsky, pode-se dizer que o significado é o elo entre 

palavra e pensamento, num processo permanente de transformações, em que estes são 

interdependentes. A diferença entre significado e sentido, dessa forma, está pautada pela 

existência da palavra, principal condutora da constituição da subjetividade para o autor.  

Afinal, o processo de significação pode ocorrer quando aquele que pensa  

discorre sobre o que pensa, a partir da interação com o mundo que lhe é compreendido 

como o Outro. Quando penso e transformo essas ideias em palavras, acabo por dar 

significado ao que sou, em uma interface entre o que há em meu psicológico, por um 

lado, e, por outro, a partir das relações sociais historicamente determinadas que 

estabeleço no mundo em que vivo. 

 Nessa perspectiva, a subjetividade é a capacidade de o locutor se apropriar do 

discurso, à medida que se consegue afirmar e decodificar quem é o seu eu. Todavia, a 

linguagem – portadora desses significados e sentidos buscados pelo sujeito – se 

retroalimenta a todo o tempo. Por isso, a necessidade de se estabelecer a já citada 

mediação com o que rodeia esse indivíduo que busca se significar, num processo 

constante de ser e deixar de ser. 

 
2.3. Narrativas e linguagem mediatizada  

A linguagem presente nas narrativas mediáticas nos dá a possibilidade de 

compreender os meios de comunicação e suas múltiplas linguagens como, de fato, 

mediadores. A linguagem e as mídias colaboram para a construção de nosso 

conhecimento a respeito de quem somos e do mundo que habitamos. As narrativas orais 

que pronunciamos são carregadas de saberes constituídos nas narrativas mediáticas a 

que tivemos acesso, por exemplo. Trata-se do processo de ressignificação de nossa 

individualidade a partir do Outro que, nesse caso, é protagonizado pelas narrativas a que 

temos acesso através dos meios. 

No entanto, vale enfatizar que não só os meios de comunicação que atuam na 

construção de nossa subjetividade. Afinal, desde a mais tenra idade, já construímos 
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saberes sobre nossas vidas a partir da convivência familiar e, em um segundo momento, 

nas relações que estabelecemos em outras instituições, como a escola, por exemplo. 

Por essa razão, não é possível distanciarmos a construção de conhecimentos a 

respeito de nós mesmos das tecnologias da informação e da comunicação disponíveis no 

mercado – principalmente o digital – de fácil acesso e livre uso, em muitos casos. O 

jovem dos dias de hoje também constrói seu repertório a partir do diálogo que 

empreende com os meios de comunicação de que faz uso em seu cotidiano. 

 
O que faz a experiência mediatizada diferente da experiência 
vivida de duzentos anos atrás é que os indivíduos não precisam 
mais estar num mesmo local para dividir experiências. O 
crescimento de experiências mediatizadas cria “novas 
oportunidades, novas opções, novas arenas de auto-
experimentação” (DJICK, 2008, p. 75). 

 
A chamada experiência mediatizada, pode ser aqui compreendida pela 

linguagem mediatizada presente nas narrativas orais, principalmente, na atualidade, 

quando jovens constroem conhecimentos sobre si e sobre seu entorno sem o aparato 

tecnológico como suporte. 

 
Os eventos de memória mediatizada são cruciais para negociar 
a relação entre nós mesmos e a cultura que nos cerca, entre o 
que é tido como privado e o que é público, as memórias 
mediatizadas refletem e constroem intersecções entre passado e 
futuro - rememorando e projetando experiências vividas 
(DJICK, 2008, p. 77). 

  

 Nesse contexto, Djick (2008) defende que a narração de memórias mediatizadas 

pode colaborar para a compreensão sobre si próprio e para o entendimento da cultura de 

que se faz parte, compondo, dessa maneira, saberes a respeito da subjetividade e da 

identidade humanas.  

 Ressalto, entretanto, que é preciso compreender o conceito de mediatização, aqui 

exposto, de uma forma mais abrangente, não só tendo os meios de comunicação como 

interlocutores dos indivíduos, mas também os outros sujeitos com quem se estabelecem 

relações de comunicação. 

Nesta visão, saber e comunicar são, em sua natureza, 
extremamente interdependentes, de fato praticamente 
inseparáveis. Por mais que o indivíduo pareça operar por conta 
própria ao realizar sua busca de significados, ninguém pode 
fazê-lo sem o auxílio dos sistemas simbólicos da cultura. É a 
cultura que fornece as ferramentas para organizarmos e 
entendermos nossos mundos de maneiras que sejam 
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comunicáveis. A característica distintiva da evolução humana é 
que a mente evoluiu de uma forma que permite que os humanos 
utilizem as ferramentas da cultura. Sem essas ferramentas, 
sejam simbólicas, sejam materiais, o homem não é um “macaco 
nu”, mas uma abstração vazia (BRUNER, 2001, p. 16). 

 
Bruner (2001) ainda frisa a importância de entendermos que a autonarração, 

dada sócio-historicamente e a partir das relações que estabelecemos com os outros, 

propicia a existência de um olhar externo a nós mesmos. Esse olhar (além da operação 

subjetiva do autonarrar-se) ganha nova perspectiva com a mediatização. As injunções 

do meio social redimensionam o olhar sobre si mesmo e, portanto, colaboram para a 

construção de sentidos identitários. “A construção da realidade é o produto da produção 

de significado moldada pelas tradições e pelo conjunto de ferramentas de formas de 

pensamento de uma cultura”, conforme o próprio autor explica (BRUNER, 2001, p. 28). 

A maneira como nos expressamos, através de qualquer mídia disponível, é um 

dos elementos-chave para entendermos como os seres humanos evoluíram desde que 

nossos ancestrais iniciaram sua batalha pela sobrevivência. Os humanos são, agora, 

capazes de não só reinterpretar a percepção do mundo em que vivem, mas também de 

descobrir mais sobre as ferramentas que usam e o impacto que estas têm (Wertsch, 

1998; Säljö, 2005 apud Erstad e Wertsch, 2008).  

É importante ressaltar que não reinterpretamos o mundo de maneira 

individualizada, a composição de nossas idéias, valores e palavras se dá no âmbito da 

construção social da linguagem. O discurso é uma forma de ação mediada.  

 A ideia de uma narrativa composta por linguagem mediatizada possibilita a 

existência de um processo de mediação em que produtores, textos, públicos e contextos 

compõem igualmente os mesmos papéis, de maneira pouco hierarquizada.  

 
(...) a participação nos meios de comunicação permite que os 
cidadãos sejam ativos na vida diária e exerçam seu direito de se 
comunicarem, enquanto a participação através da mídia permite 
que as pessoas aprendam e adotem [a noção de] sociedade 
democrática e/ou atitude cívica, reforçando assim a (as formas 
possíveis) de participação no sistema (THUMIM, 2008, p. 101). 
 

 Defendemos a possibilidade de os indivíduos – dentre outras maneiras - 

exercerem sua cidadania por meio das narrativas mediatizadas, como forma de 

possibilitar a apropriação não apenas da expressão oral, mas também da dimensão 

estética que compõe qualquer narrativa.  
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 O empoderamento dos atores sociais, representado por meio de suas narrativas 

mediatizadas, possibilita que os indivíduos se sintam parte integrante e indispensável 

para a evolução histórica e cultural do mundo. Isso é de uma grandeza ímpar, 

principalmente, quando se pensa num processo de construção de sentidos identitários, 

que busca privilegiar a voz individual, mesmo que determinada sócio-historicamente e 

na coletividade. Nesse sentido, acreditamos ser a mediatização um processo em que 

elementos nucleares da atividade social e cultural humana assumem o formato 

midiático, de modo a comporem a estrutura mediatizada da qual fazemos parte na 

sociedade contemporânea. 

 Com base nessa compreensão, reiteramos o uso das chamadas histórias de vida 

digitalizadas, como meios para a produção de sentidos identitários, baseando-nos no que 

afirma Kaare e Lundby (2008, p. 117): 

 
A identidade, na prática, é definida socialmente não meramente 
por conta de que é reificada no discurso social do self e de 
categorias sociais, mas também porque é produzida como uma 
experiência vívida de participação em comunidades específicas. 
Para as narrativas virem a ser uma experiência de participação é 
necessário que seja algo trabalhado na prática.  
 

2.3.1. Histórias de vida digitalizadas 

 Na busca de construção de narrativas representativas de uma experiência de 

participação coletiva para a construção de sentidos identitários individuais e coletivos, 

entendemos a linguagem como peça-chave de um processo em que, ao se narrar, 

acrescenta-se sentido ao que está sendo narrado.  

 Tendo como base os estudos de Bruner (2001), é pela narração que podemos 

construir nossa própria identidade e, assim, entendermos o papel que cumprimos na 

sociedade, na cultura.  

 Nesse sentido, a escola tem tido função primordial, mas, por diversas vezes, não 

apresenta o uso das narrativas de maneira a convidar os estudantes a uma prática de 

contar histórias, tão essencial para nossa existência. 

 
A convenção da maioria das escolas tem sido tratar as artes da 
narrativa - canto, drama, ficção, teatro, etc - mais como 
“decoração” do que necessidade, algo com o qual adornamos o 
lazer, às vezes até mesmo como algo moralmente exemplar. 
Apesar disso, estruturamos os relatos de nossas origens 
culturais e nossas crenças mais estimadas na forma de histórias, 
e não é apenas o “conteúdo” dessas histórias que nos prendem, 
mas seu artifício narrativo. Nossa experiência imediata, o que 
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aconteceu ontem ou anteontem, é estruturada no mesmo 
formato de história. Mais notável ainda é que representamos 
nossas vidas (para nós mesmos e para os outros) na forma de 
narrativa (BRUNER, 2001, p. 44). 

 

 Entendemos ser as histórias de vida digitalizadas um formato de mídia que 

possibilita ao narrador individual preencher com conteúdo, em um gênero bastante 

específico e firmemente definido como Digital Stories (termo cunhado por estudiosos 

de várias partes do mundo, como Dinamarca, Austrália, Noruega, Estados Unidos, etc), 

diferentes tipos de expressões e reflexões acerca de fatos vivenciados ao longo da 

trajetória de vida do narrador – comumente o autor e protagonista dos produtos 

midiáticos produzidos. 

As histórias são curtas, com apenas alguns minutos de duração. 
Elas são feitas em pequenas escala, se pensarmos que são 
produzidas com equipamentos e técnicas disponíveis a mão, no 
momento da produção. Não são caras - há mais produções de 
imagens estáticas do que em movimento. As histórias se 
concentram na narração de seus autores, a partir de suas 
experiências de vida e geralmente são contadas em primeira voz 
(LUNDBY, 2008, p. 2). 
 

 Conforme explicitação do diretor do projeto internacional Mediatized Stories, 

Knut Lundby, as histórias de vida digitalizadas enfocadas neste estudo fazem parte de 

um processo de construção de pequenas histórias de vida, contadas em primeira pessoa, 

e disponibilizadas, por meio de uma interface midiática, para quem se interessar, por 

comumente serem disponibilizadas em sítios da Internet, como o YouTube, ou em blogs 

criados para esse fim. 

 O objetivo do uso de narrativas de histórias de vida, amparadas em meios 

midiáticos, é o de possibilitar, principalmente, que estudantes tenham a possibilidade 

de, num processo dialógico dentro da sala de aula, por exemplo, façam uso de múltiplas 

linguagens para narrarem a si mesmos. 

 Frielander apud Lundby (2008, p. 9) afirma que, ao construirmos histórias: 

Cada um de seus elementos - espaço, tempo, objetos, seres e 
ações - podem ser selecionados, organizados e transformados de 
acordo com as necessidades de uma experiência estética. 
Pensamentos podem se tornar visíveis, objetos podem ser 
metamorfoseados de acordo com as regras emocionais e 
estéticas de seus criadores e elementos de fundo (como pisos e 
céus) podem, repentinamente, ter significados simbólicos. No 
mundo, tudo obedece as leis da transformação, tudo é escolha e 
interação. 
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 A estratégia de utilizar as histórias de vida digitais possibilitou que o princípio 

de se ter a voz respeitada fosse possível – quando pensamos essa linguagem pelo seu 

viés verbal – a todos aqueles que dela necessitam.  

   
[o Digital Storytelling] parece um pequeno passo para supor 
que o resultado de ‘ter uma voz’ pode ser algum tipo de 
mudança social, ou que ‘ter uma voz’ constitui em si mesmo a 
pressão por mudanças sociais. Afinal, a expressão ‘ter uma voz’ 
vem de um discurso popular sobre a democracia (THUMIM, 
2008, p. 91). 

 
 Dessa maneira, acreditamos que o uso da estratégia de construção de histórias de 

vida digitalizadas pode ser entendido como possível avanço na utilização de ferramentas 

de mídias digitais na escola, bem como iniciativa em prol da participação cívica e 

possibilidade de integração social e de construção de conhecimentos a respeito da 

identidade cultural – individual e coletiva. 

 Cabe, aqui, enfatizarmos que não se trata de uma narração (Savioli e Fiorin, 

2006) que conta uma história particular, de maneira individualizada e sem relação com 

o meio em que está inserida. Na verdade, nessa perspectiva, a arte de contar histórias diz 

respeito a empreender uma conversa, um momento de interação entre narrador e 

interlocutor(es), resultando uma narrativa que é construída mutuamente ao longo da 

enunciação. Conforme Savvidou (2010, p. 661), o “storytelling se torna mais do que 

compartilhamento apenas: na verdade, pode motivar os indivíduos a construir e 

reconstruir conhecimento e compreensão através de suas próprias histórias e das 

histórias alheias a si”. 

 Contar histórias é tão antigo quanto a própria constituição da cultura humana. 

Tornando-nos bons contadores de histórias temos a oportunidade de guiar, motivar, 

entreter, educar, inspirar e influenciar outras pessoas. Ao fazermos isso, utilizamos 

nossas habilidades e ferramentas culturais a fim de nos constituirmos como porta-vozes 

de nossas próprias narrativas e ainda garantirmos que outros tenham a oportunidade de 

vivenciarem e construírem conosco conhecimentos e valores. 

 
Nós fomos lentos em captar plenamente o que o surgimento da 
cultura significou para a adaptação e para o funcionamento 
humanos. Ela não se deveu apenas à postura bípide, com a 
conseqüente liberação das mãos. Estes foram meramente passos 
morfológicos da evolução que não teriam importância sem o 
surgimento de sistemas simbólicos compartilhados, de modos 
tradicionais de viver e trabalhar em conjunto, em suma, da 
cultura humana (BRUNER, 1997, p. 22). 
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 De maneira geral, as histórias digitalizadas são construídas dentro de três 

grandes formatos: narrativas pessoais, documentários históricos e histórias que 

informam (ROBIN, 2006 apud KEARNEY, 2009, p. 28). Nesse quadro, a análise que 

conduzinos trata do formato de narrativas pessoais, já que se pauta, prioritariamente, em 

histórias de vida, construídas a partir de rodas de conversa e de roteiros autobiográficos, 

com as mídias como aportes tecnológicos, por isso o uso do termo “digitalizadas”. 

 Nessa perspectiva, a criação de histórias de vida digitalizadas representa uma 

possibilidade de se configurar o mundo à nossa maneira, a partir de uma ideia de 

experiência a ser compartilhada. E pode ser apresentada como uma “técnica para 

aumentar a compreensão entre gerações, etnias e outras divisões, e como ferramenta na 

organização ativista, na educação, na reflexão e na comunicação corporativa”, afirma 

Couldry (2008, p. 54). 

 Portanto, ao ‘brincar’ de construir narrativas sobre suas histórias de vida, os 

indivíduos são chamados a dialogar com suas identidades e podem fazê-lo de maneira a 

criar novas versões sobre/de si mesmos ou até mesmo apresentações completamente 

diferentes daquela imaginada por seus interlocutores, pois, ali naquele momento, ele é 

autor e dono de sua própria história. No entanto, salientamos que este processo não é, 

em hipótese alguma, simples brincadeira, mas sim uma estratégia para a formação do 

self (Bruner, 2001).  

 A reciprocidade dos relatos de vida está sempre presente nas narrativas, tanto em 

relação a quem narra, como aos indivíduos que rodeiam o narrador, bem como o mundo 

que o cerca. Se constitui uma visão de si ao mesmo tempo que o insere em uma 

coletividade com a qual compartilha a história. 

 Além disso, o Digital Storytelling confere aos estudantes a oportunidade de 

aprender a usar a tecnologia a fim de terem suas vozes ouvidas e a oportunidade de usar 

a experiência adquirida fora da escola no processo de construção da cidadania – uma 

maneira em potencial de alimentar a atuação humana. 

 Assim sendo, é importante enfatizar a importância do uso dessas estratégias de 

produção de histórias de vida digitalizadas no espaço escolar, conforme aponta Drotner 

(2008), no que se refere à idéia de exclusão digital na sala de aula. Nesse sentido, as 

histórias de vida digitalizadas também poderão colaborar para o empoderamento desses 

jovens no uso das tecnologias midiáticas. 
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O Digital Storytelling, em princípio, representa uma correção de 
lesões ocultas, uma vez que fornece os meios para distribuir 
mais amplamente a capacidade de contar histórias importantes 
sobre si mesmo [o narrador]- para representar a si mesmo 
como ser social e, portanto, potencial agente político - de uma 
forma que está registrado no domínio público. (...) opera fora 
dos limites das instituições de grande mídia, embora possa 
também trabalhar à margem de tais instituições. (...) Nesse 
sentido, a narração digital contribui para a democratização dos 
recursos de mídia e amplia as condições da própria democracia. 
(...) O Digital Storytelling é oferecido como uma técnica para 
aumentar a compreensão entre gerações, etnias e outras 
divisões, e como ferramenta na organização ativista, na 
educação, na reflexão e na comunicação corporativa 
(DROTNER, 2008, p. 54). 

 
Ao produzir histórias digitalizadas, os narradores criam textos multifuncionais, 

combinando imagens, textos oral e escrito e sons/música numa mesma forma de 

expressão. Pois, nesse espaço, os alunos são encorajados a usarem suas próprias 

experiências do cotidiano para criarem histórias usando seus próprios códigos culturais, 

gerando conseqüências positivas para o processo de aprendizagem. Afinal, não basta 

dar-lhes o acesso às tecnologias, é preciso incentivar a reflexão sobre seu uso e 

possibilitar que o façam de maneira autônoma e livre. 
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TERCEIRA PARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreendemos que hoje, na pós-modernidade, a 
educação e os processos de socialização das 
crianças são cada vez mais compartilhados por 
instituições como família, escolas e as mídias. Cada 
vez mais, torna-se difícil apontar em qual dessas 
diferentes instâncias originariamente as crianças 
constroem seus conhecimentos e valores - se na 
família, na escola ou com os aparatos técnicos. 
Procurar essa “originalidade” talvez seja tarefa 
sem sentido. 

Kátia Bizzo e Rita Ribes  
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3. EDUCOMUNICAÇÃO COMO CONSTRUÇÃO COLETIVA DO 

CONHECIMENTO   

 A área da Educação, com os avanços apresentados pelas tecnologias e o 

crescente sucesso na produção de equipamentos, como celulares, notebooks, IPods, 

tablets, etc., vem buscando caminhar ao mesmo passo que o mercado eletrônico 

mundial. O intuito, por diversas vezes, é o de possibilitar o acesso às chamadas TICs – 

Tecnologias de Informação e Comunicação.  

 No entanto, empreendendo o desafio epistemológico de se refletir sobre o 

processo de ensinar e de aprender, a partir da comunicação, defendemos, nesta pesquisa, 

o encontro suscitado por Citelli (2011, p. 64): 

 
É deste encontro de sujeitos à busca de significação do 
significado, momento particular de ativação dos princípios da 
reciprocidade, ou da retroalimentação, que os atos 
comunicativos ganham efetividade, conquanto sustentados por 
mediadores técnicos ou dispositivos amplificadores do que está 
sendo enunciado. 

 

 Num contexto latinoamericano, bastante similar ao brasileiro, Orozco-Gómes 

(2011, p. 167) afirma que “os sistemas educativos têm assumido, nos nossos países 

latinoamericanos, a ideia de que uma educação ‘moderna’ tem de incorporar meios e 

tecnologias de informação”. 

No entanto, o uso dessas ainda “ferramentas” parece não ter avançado no que diz 

respeito a uma necessidade de se refletir criticamente sobre os meios de comunicação e 

seus recursos na vida como um todo e, mais especificamente, na escola. “Este esforço é 

feito tanto para complementar o plano de estudos quanto, em alguns casos, para 

substituí-lo, mas se endereça só a uma parte do processo, que é o ensino, deixando o 

aprendizado um tanto à deriva”, acrescenta Orozco-Gómes (2011, p. 167). 

Talvez por esse motivo, tenhamos no ambiente escolar uma boa parte de 

educadores alheios aos aos recursos tecnológicos disponíveis no ambiente escolar, como 

os Laboratórios de Informática, os tablets e os próprios celulares dos alunos.  

Em contrapartida, os estudantes parecem já terem nascido nessa atmosfera de 

digitalização, ou seja, muitos dos alunos brasileiros da atualidade são conhecidos como 

“nativos digitais”, como nomeou Prensky (2006), para designar aqueles que nasceram 

sob o signo da revolução informacional. 
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 Nesse sentido, temos um encontro entre professor e aluno que, para ter 

significado, precisa partir da reflexão crítica do uso dos meios de comunicação, ou 

ainda, pela proposição de uma “pedagogia da comunicação”, termo cunhado por Soares 

(2011, p. 49), quando explica que se trata de uma 

 
certa pedagogia de projetos que permite que mesmo ambientes 
fechados e rígidos possam ser beneficiados pela brisa 
educomunicativa, desde que docentes ou agentes culturais 
eficientes e bem treinados se disponham a mobilizar colegas e 
estudantes em torno de determinadas zonas de interesse. 

 
 Isso mostra que a tríade educação, comunicação e tecnologias parece ser uma 

das grandes preocupações de profissionais da educação, como professores, gestores e 

governantes, como também de comunicadores, que compreendem seus conhecimentos 

como aliados ao processo educativo. E, nesse cenário, não se pode deixar de citar a 

importância das tecnologias, que, por sua vez, são propostas por uma indústria de 

consumo que invoca a sua importância e – por que não – condição vital para o bom 

prosseguimento das atividades pedagógicas. 

 Com essa mesma preocupação, Orozco-Gómez (2011, p. 165), apresenta a 

seguinte reflexão: “a transformação da demanda social por novas tecnologias é um 

processo longo e difícil, só sendo possível através de uma educação diferente das 

sociedades que, entre outros objetivos, esteja o de fortalecer sua própria cultura”.  

 Dessa maneira, acreditamos que, apenas em um ambiente que promova o 

diálogo, o respeito, a possibilidade de ouvir e ser ouvido, de criticar com fundamentação 

teórico-prática, é que poderemos empreender o processo educomunicativo (Soares), de 

modo a estabelecer nos ambientes educativos um novo modo de educar através da 

comunicação, entendendo essas áreas como interligadas, parte de um mesmo todo que 

pode atuar, de maneira coerente, quando faz uso dos recursos tecnológicos como 

mediadores de um processo que não termina na mera alfabetização tecnológica, mas sim 

possibilita a ampliação de repertório frente ao uso dessas tecnologias e ainda permite 

que o educando construa conhecimentos a respeito de quaisquer conteúdos. 

A partir da noção de incentivo à criação de histórias de vida digitalizadas, 

propomos, a seguir, a construção de conhecimento a respeito do conceito de 

Educomunicação. Afinal, a educação formal divide seu espaço com modalidades não 

formais de aprendizado e disputa a atenção das crianças e jovens com novas 

tecnologias, sobretudo interativas como a internet, os programas de televisão atuais, 
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com suas propostas de receber comentários e sugestões de reportagens do telespectador, 

além dos jogos de videogame, os i-pods, os celulares e outros aparelhos eletrônicos.  

Mais que substituí-la, a mediação televisiva ou radiofônica 
passou a constituir, a fazer parte da trama, dos discursos e da 
própria ação política, pois essa mediação é socialmente 
produtiva, e o que ela produz é a densificação das dimensões 
rituais e teatrais da política. Produção que permanece 
impensada, e em boa medida impensável, para a concepção 
instrumental de comunicação que permeia boa parte da crítica 
(MARTÍN-BARBERO, 2001, p. 14). 
 

Conforme descrito por Citelli, a seguir, se o aluno pudesse, em um momento de 

tédio, ele apertaria um botão e desligaria o professor. Nesse sentido, a seguinte pergunta 

vem à mente: como a escola procura dialogar e incorporar essa dimensão social? 

Televisão, videocassete, rádio, computador, ao lado do giz e da 
lousa. Ritmo e velocidade nas linguagens mediáticas 
convivendo com a oralidade nem sempre agradável e cifrada 
numa temporalidade que segue o andamento natural do sistema 
fonador (ClTELLI, 2004, p. 16). 
 

Nesse sentido, comunicação e educação são indissociáveis (Soares, 2002). 

Juntas, elas podem proporcionar uma nova realidade para a escola, facilitando o 

aprendizado e colocando em pauta assuntos e conhecimentos que antes não transitavam 

por estes espaços. Além disso, a união da comunicação com a educação é capaz de 

tomar os alunos cidadãos atuantes, conscientes e críticos. 

 
3.1. Conhecimento coletivizado: a correlação entre cultura e educação  

 A cultura, juntamente com a educação, possibilita que o ser humano se sinta 

partícipe de uma sociedade. A linguagem, por sua vez, conforme explica Schaff (1974, 

p. 265) “é não só um dos elementos, mas também um dos co-criadores da cultura”, pois 

influencia a cultura e age sobre o comportamento dos homens. Toda a produção 

material dos indivíduos representa a cultura da qual fazem parte, isso sem contar as 

manifestações típicas, o modo de se expressarem física e psicologicamente, as normas a 

que se adequam, etc. Para Geertz (1978, p. 24): 

 
A cultura não é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos 
casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, as 
instituições ou os processos; ela é um contexto, algo dentro do 
qual eles podem ser descritos de forma inteligível – isto é, 
descritos com intensidade. 
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Já para Jacks (2003, p.18) "a cultura precisa ser estudada no âmbito de sua 

relação com o material, o social e o histórico, que conduz as transformações que a 

dinamizam". As representações e as ações do homem são o ponto de partida para o 

entendimento do conceito de cultura, sobretudo como um sistema de partilhamento, em 

que todas as experiências do homem são permeadas por uma dinâmica. Outra forma de 

entender o conceito de cultura mostra-se a seguir:  

A ação social é significativa tanto para aqueles que a praticam 
quanto para os que a observam: não em si mesma, mas em 
razão dos muitos e variados sistemas de significado que os seres 
humanos utilizam para definir o que significam as coisas e para 
codificar, organizar e regular sua conduta uns em relação aos 
outros. Estes sistemas ou códigos de significado dão sentido às 
nossas ações. Eles nos permitem interpretar significativamente 
as ações alheias. Tomados em seu conjunto, elas constituem 
nossas "culturas". Contribuem para assegurar que toda ação 
social é "cultural", que todas as práticas sociais expressam ou 
comunicam um significado e, neste sentido, são práticas de 
significação (HALL, 1997, p.16).  
 

A cultura não é estanque, está em constante movimento, constituindo-se na 

compreensão de que, sendo dotada de significados, é constantemente alterada, assumida 

e incorporada pelos indivíduos. "A cultura, segundo a definição antropológica, é um 

fenômeno 'supraaindividual'. Ela é aprendida, partilhada e adquirida, tomando-se 

permanente através do tempo e independente de seus portadores" (SCHELLING, 1991, 

p. 28).  

A cultura é vivida e transformada a partir de nossas ações, mas é importante 

salientar que a cultura é quem nos governa. É possível então, fazer interconexões entre 

cultura e poder, uma vez que Hall (1997, p. 40) afirma:  

 
Se a cultura, de fato, regula nossas práticas sociais a cada passo, 
então, aqueles que precisam ou desejam influenciar o que 
ocorre no mundo ou o modo como as coisas são feitas 
necessitarão - a grosso modo - de alguma forma ter a 'cultura' 
em suas mãos, para moldá-la e regulá-la de algum modo ou em 
certo grau.  
 

Pode-se pensar na regulação da cultura como forma de tornar o mundo um lugar 

melhor. Assim, na escola, um espaço onde a formação das pessoas é construída, é vital 

reforçar e criar práticas para que o conjunto de normas e significados que permeiam 

nossa vida seja valorizado. Nesse sentido, a escola precisa ter a cultura em suas mãos 

uma vez que ela é não só referência, mas também influência para os que ali circulam. 

Hall (1997, p. 40) discute:  
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O que é a educação senão o processo através do qual a 
sociedade incute normas, padrões e valores - em resumo, a 
"cultura" - na geração seguinte na esperança e expectativa de 
que, desta forma, guiará, canalizará e moldará as ações e as 
crenças das gerações futuras conforme os valores e normas de 
seus pais e do sistema de valores predominantemente da 
sociedade? O que é isto senão regulação - governo da moral 
feito pela cultura? 

  
 Isso posto, defendemos, neste estudo, a importância de compreender a cultura 

como possibilidade de enaltecimento das diferenças, para uma atmosfera de igualdade. 

Nesse sentido, Appadurai (1996, p. 27) declara: 

 
Ao resistir à idéia de cultura que nos tenta a pensar grupos 
sociais existentes como culturas, resisti também à forma 
substantiva cultura e sugeri uma abordagem adjectiva da 
cultura que reforça as suas dimensões contextual, 
heurística e comparativa e nos orienta para a ideia de 
cultura como diferença, diferença especialmente no 
domínio da identidade de grupo. Sugiro, portanto, que a 
cultura é uma dimensão penetrante do discurso humano 
que explora a diferença para gerar diversas concepções da 
identidade de grupo.  
 

 Como definidora de especificidades de um grupo, a cultura se torna uma forma 

de revelar a identidade de tal coletivo de pessoas, respeitando as similaridades internas 

ao grupo e o diferenciando dos demais grupos existentes em sociedade. A cultura passa 

a ser dimensão da diferença, para articular os grupos em prol de uma Cultura maior – 

com C maiúsculo – que seria aquela definida mais comumente pelos seres humanos, 

tendo como base algo coletivo, mas nunca plenamente igual. A ideia, portanto, não é 

criar uma espécie de divisão cultural, mas reforçar a unidade dos grupos que, juntos, 

determinam a nação. 

 Ianni (1994) discorre sobre a transição entre os séculos XX e XXI, sob a ótica 

das ciências sociais, buscando esclarecer as alterações advindas com o século XXI, 

desafiadas a pensar a globalização do mundo, ou seja, a pensar a sociedade de forma 

transnacional, mundial ou global, mesmo quando a questão ainda é pensar a nação. 

 
O paradigma clássico, fundado na reflexão sobre a sociedade 
nacional, está sendo subsumido formal e realmente pelo novo 
paradigma, fundado na reflexão sobre a sociedade global. O 
conhecimento acumulado sobre a sociedade nacional não é 
suficiente para esclarecer as configurações e os movimentos de 
uma realidade que já é sempre internacional, multinacional, 
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transnacional, mundial ou propriamente global” (IANNI. 1994, 
p. 148). 

 

O autor argumenta que as categorias que compreendem a sociedade nacional, 

como indivíduo, grupo, classe, movimento social, cultura, língua, religião, mercado, 

formas de trabalho, modos de vida, continuam a valer, contudo passam a ter uma 

dinâmica com as configurações de uma sociedade global, simultaneamente às suas 

características nacionais. 

Além do que é local, nacional e regional, colocam-se problemas novos e 

fundamentais, com a emergência da sociedade global. Para Ianni (1994, p. 151), “o local 

e o global determinam-se reciprocamente, umas vezes de modo congruente e 

conseqüente, outras de modo desigual e desencontrado”. Nesse sentido, a transformação 

local depende também da transformação mundial, ou seja, uma mudança no bairro onde 

você mora poderá acontecer, caso haja alguma revolução global. E uma transformação 

em um determinado grupo também atinge toda a sociedade em que se insere. 

 Por isso, a importância de os valores culturais de um grupo como, por exemplo, 

os que são defendidos pela população negra brasileira, serem respeitados e valorizados 

no campo da Educação. Afinal, ao mencionarmos a existência de uma cultura de um 

povo, estamos, obrigatoriamente, referenciando os moldes sobre a educação construída, 

de maneira coletiva, por esse mesmo povo, pois quem governa a cultura de um país tem 

como base o modus operandi da educação dessa nação. 

 
3.2. Educomunicação como práxis conceituada 

Acreditamos que os recursos midiáticos possam servir como suporte para a troca 

de conhecimento, tendo em vista uma sociedade que está em permanente formação. 

Com esse uso, possibilita-se a criação de uma ponte entre educador e educandos, 

modernizando as formas de troca do conhecimento, visando uma possível inovação do 

conteúdo. Nesse sentido, Freire discorre sobre como o educador deve se atuar, a fim de 

fugir do tradicional modelo de educação bancária: 

 
A grande tarefa do sujeito que pensa certo não é transferir, 
depositar, oferecer, doar ao outro, tomado como paciente de seu 
pensar, a inteligibilidade das coisas, dos fatos, dos conceitos. A 
tarefa coerente do educador que pensa certo é, exercendo como 
ser humano a irrecusável prática de inteligir, desafiar o 
educando com quem se comunica e a quem comunica, produzir 
sua compreensão do que vem sendo comunicado. Não há 
intelegibilidade que não seja comunicação e intercomunicação e 
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que não se funde na dialogicidade. O pensar certo, por isso, é 
dialógico e não polêmico. (FREIRE, 1996, p. 42). 
 

Contextualizando essa prática, com base nas necessidades contemporâneas, 

Soares (2002) defende o emprego de um processo de um conceito denominado 

“Educomunicação”, que estabelece no ambiente escolar ecossistemas comunicativos, 

isto é, um “ideal de relações, construído coletivamente em dado espaço, em decorrência 

de uma decisão estratégica de favorecer o diálogo social, levando em conta, inclusive, 

as potencialidades dos meios de comunicação e suas tecnologias” (Soares, 2011, p. 44), 

ou seja, um espaço em que escolas são transformadas em locais onde o conhecimento é 

trocado a todo o momento e em que as ferramentas da comunicação tornam-se aliadas 

no processo de aprendizagem. 

 
Educomunicação é o conjunto das ações inerentes ao 
planejamento, implementação e avaliação de processos, 
programas e produtos destinados a criar e fortalecer 
ecossistemas comunicativos em espaços educativos presenciais 
ou virtuais, tais como escolas, centros culturais, emissoras de 
TV e de rádio educativas, centros produtores de materiais 
educativos analógicos e digitais, centros de coordenação de 
educação à distância e outros (SOARES, 2002, p. 20). 
 

Em um ambiente que valoriza a gestão comunicativa, a palavra é democrática, 

não pertence a um grupo específico, e sim a todos. Portanto, é fundamental que seja 

compartilhada, e que exista interação entre todos os envolvidos. Para exemplificarmos 

esses ecossistemas, pode-se citar desde a família, a escola e até mesmo emissoras de TV 

ou de rádio. As relações podem ser estabelecidas ao mesmo tempo, ou seja, as trocas 

podem ocorrer entre diversos ecossistemas comunicativos.  

Mais que substituí-la, a mediação televisiva ou radiofônica 
passou a constituir, a fazer parte da trama, dos discursos e da 
própria ação política, pois essa mediação é socialmente 
produtiva, e o que ela produz é a densificação das dimensões 
rituais e teatrais da política. Produção que permanece 
impensada, e em boa medida impensável, para a concepção 
instrumental de comunicação que permeia boa parte da crítica 
(MARTÍN-BARBERO, 2001, p. 14). 
 

 Acreditamos que uma atmosfera em que a gestão comunicativa seja real e 

verdadeira influenciará a criação de um ambiente escolar que valorize a igualdade de 

oportunidades e que tenha o respeito pelo outro como pilar fundamental para a vida em 

sociedade. Ademais, Soares também discorre sobre quatro áreas concretas de 

intervenção social em que a Educomunicação está alicerçada: 
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(...) a área da educação para a comunicação, constituída pelas 
reflexões em torno da relação entre os pólos vivos do processo 
de comunicação, assim como os programas de formação de 
receptores autônomos e críticos frente aos meios; a área da 
mediação tecnológica na educação compreendendo os 
procedimentos e as reflexões em torno da presença e dos 
múltiplos usos das tecnologias da informação na educação; a 
área da gestão comunicativa volta-se para o planejamento, 
execução e realização dos processos e procedimentos que 
articulam-se no âmbito da Comunicação/Cultura/Educação 
criando ecossistemas comunicacionais. E, finalmente: a área da 
reflexão epistemológica sobre a inter-relação 
Comunicação/Educação como fenômeno cultural emergente, o 
que, no campo da academia, corresponde ao conjunto dos 
estudos sobre a natureza do próprio fenômeno constituído pela 
inter-relação em apreço (SOARES, 1999, p. 27). 
 

Defendemos que a construção do conhecimento entre estudantes e professores 

seja feita de forma que suas habilidades e competências sejam identificadas e utilizadas 

a favor do grupo. A partir dessa experiência, poderão reter o aprendizado sem ter de 

seguir os moldes da educação formal. 

Na visão “bancária” da educação, o saber é uma doação dos que 
se julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se 
funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da 
opressão - a absolutização da ignorância, que constitui o que 
chamamos de alienação da ignorância, segundo a qual esta se 
encontra sempre no outro (FREIRE, 1987, p. 58). 
 

Nos moldes de educação bancária, a palavra é vazia, entra por um ouvido e sai 

pelo outro, como diz o ditado popular. Conforme explica Freire (1987, p. 57):  

(...) a Palavra, nestas dissertações [aulas referenciadas no 
modelo de educação bancária], se esvazia da dimensão concreta 
que devia ter ou se transforma em palavra oca, em verbosidade 
alienada e alienante. Daí que seja mais som que significação e, 
assim, melhor seria não dizê-la. 
 

Portanto, o que pretendemos incentivar, neste estudo, são as mudanças positivas 

que a Educação pode sofrer, protagonizadas, principalmente, por parte do corpo 

docente, a fim de cumprir um esquema em que a educação bancária (Freire, 1987) possa 

ser substituída pela gestão comunicativa (Soares, 2002). Para isso, apresentamos, 
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abaixo, um quadro comparativo6 entre as duas maneiras de se estabelecer a relação entre 

professor e aluno no processo de ensino-aprendizagem:  

Tabela 7: Modelo de educação bancária versus modelo de gestão educomunicativa7: 
 

NA EDUCAÇÃO BANCÁRIA 
(FREIRE, 1987, p. 59): NA GESTÃO COMUNICATIVA:  

a) o educador é o que educa; os 
educandos, os que são educados; 

a) educador e educandos educam-se 
mutuamente; 

b) o educador é o que sabe; os 
educandos, os que não sabem; 

b) educador e educandos contribuem 
com seus saberes e vivências em prol 
das aulas; 

c) o educador é o que pensa; os 
educandos, os pensados; 

c) educador e educandos têm o direito 
e o dever de pensar, a fim de 
construirem, coletivamente, o 
conhecimento; 

d) o educador é o que diz a palavra; os 
educandos, os que a escutam 
docilmente; 

d) educador e educandos têm voz 
ativa e respeitam as opiniões alheias; 

e) o educador é o que disciplina; os 
educandos, os disciplinados; 

e) o ambiente da sala de aula propicia 
a troca de saberes de forma 
democrática e organizada, com a 
mediação do educador; 

f) o educador é o que opta e prescreve 
sua opção; os educandos, os que 
seguem a prescrição; 

f) os educandos têm o direito de 
contribuir com ideias e sugestões de 
assuntos a serem abordados como 
parte do currículo; 

g) o educador é o que atua; os 
educandos, os que tem a ilusão de que 
atuam, na atuação do educador; 

g) educador e educandos podem ser 
protagonistas e trocam de papéis 
durante a construção do saber 
coletivo; 

h) o educador escolhe o conteúdo 
programático; os educandos, jamais 
ouvidos nesta escolha, se acomodam a 
ele; 

h) educador e educandos dialogam e 
encontram temas de interesse comum 
e pertinentes ao conteúdo 
programático previsto em lei; 

                                                 
6 Esta tabela está baseada em uma publicação original, de nossa autoria, do ano de 2009. O conteúdo 
completo pode ser acessado por meio do seguinte endereço eletrônico: 
http://www.eca.usp.br/gestcom/pdf/Prandini_PD.pdf. Acesso em 25 Jun. 2012. 
7 Na proposta atual,  foram feitas modificações no conteúdo da tabela, a fim de qualificar e atualizar as 
informações concatenadas por esta pesquisadora, em 2009. 
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i) o educador identifica a autoridade do 
saber com sua autoridade funcional, que 
opõe antagonicamente à liberdade dos 
educandos; estes devem adaptar-se as 
determinações daquele; 

i) educador e educandos trocam entre 
si, na medida do possível, de maneira 
horizontalizada; 

j) o educador, finalmente, é o sujeito do 
processo; os educandos, meros objetos. 

j) educador e educandos são sujeitos 
do processo pedagógico. 

 

A partir do momento que passarmos a presenciar aulas ministradas com base em 

uma gestão educomunicativa, deixando os moldes instituídos pela já ultrapassada 

educação bancária, poderemos construir novas formas de ensinar e aprender. A adesão 

das características da metodologia educomunicativa poderá ocorrer de forma orgânica e 

harmônica, já que esta se encontra situada historicamente e de acordo com as 

necessidades apontadas pelas salas de aula contemporâneas.  

Ressaltamos, aqui, a importância do uso do termo “gestão educomunicativa” 

(grifo nosso), já que, pela experiência que tivemos, acreditamos que os moldes 

estabelecidos em práticas de Educomunicação não são meramente comunicativos, mas, 

sim, educomunicativos, por revelarem uma proposta pedagógica que ultrapassa o mero 

uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), instaurando, no ambiente 

escolar, por exemplo, um novo modo de pensar e de agir, de maneira dialógica, a partir 

da ideia de construção coletiva do conhecimento, sem barreiras ou hierarquias rígidas. 

Nesse sentido, uma das contribuições mais importantes da prática 

educomunicativa é a de possibilitar a entrada em um universo que, muitas vezes, pode 

ser alheio a quem o adentra, colaborando para uma mudança de visão em relação à 

temática referente ao negro, temática cara a esta pesquisa - não o tratando como 

“diferente” ou “o outro”, mas a partir de conceitos que se tornam familiares, numa 

tentativa de construir identidades afirmativas. 
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QUARTA PARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mas por que deveríamos, afinal de contas, ser todos 
idealmente semelhantes, se todos somos, na 

realidade, diferentes? O paradoxo é que só se pode 
descobrir a identidade consigo mesmo não sendo 

idêntico aos outros. 
  Albert Jacquard 
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4. CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE COMO AFIRMAÇÃO DE EXISTÊNCIA 

 O termo identidade tem sua origem etimológica no latim, a partir da ideia de 

“idem”, "o mesmo”, no entanto essa condição de igualdade está intimamente ligada às 

particularidades da vida do indivíduo: suas tradições, suas características peculiares e a 

sua representação como pessoa em diferentes momentos da vida. Nesse processo, o 

indivíduo articula o conjunto de referências que orientam sua forma de agir e de mediar 

seu relacionamento com os outros. Com o mundo e consigo mesmo. 

 Não se trata de algo finito, enquadrado em parâmetros socialmente construídos, 

mas de algo que se modifica lenta e imperceptivelmente, sofrendo variações a partir da 

relação desse indivíduo com o que o rodeia, principalmente no que diz respeito à 

relação que estabelece com a cultura da sociedade em que está inserido. Dessa forma, o 

conceito de identidade passou a não mais ser visto como sinônimo de “idêntico” a partir 

do século XX, assim como discorremos anteriormente. 

  Não é sem razão que o processo de construção de identidade impele-nos a 

constantes mudanças e transformações, a partir de relações quase sempre conflituosas, 

por meio das quais nos definimos e delegamos a nós mesmos diferentes níveis de 

pertencimento a cada viés identitário. Bauman (2005) ainda alerta para o fato de que 

esse conceito é “altamente contestado”, em que sempre há a existência de uma batalha. 

Segundo o autor, “o campo de batalha é o lar natural da identidade” (BAUMAN, 2005, 

p. 83). 

 A identidade cultural tem um caráter dinâmico, multidimensional, variável e 

diverso. É definida por uma síntese de diversos fatores sociais que fazem sentido para 

um determinado grupo social. Essa síntese, por sua vez, não faz sentido e não é nem 

compreendida por outros, externos ao grupo social. As identidades culturais têm 

significados diversos para os diferentes grupos sociais e cumpre a esses grupos falar das 

suas identidades. A identidade é um conjunto subjetivo de significados próprios aos 

grupos de mesma identidade. 

 Conforme explicita Hall (2000, p. 104), “a identidade é um desses conceitos que 

operam ‘sob rasura’, no intervalo entre a inversão e a emergência: uma ideia que não 

pode ser pensada da forma antiga, mas sem a qual certas questões-chave não podem ser 

sequer pensadas”. Ou seja, é preciso se despir de raciocínios ultrapassados para pensar 

em identidade – como, por exemplo, descolar a ideia de que é natural todos os negros 

serem pobres e, por isso, terem de enfrentar a difícil posse de duas identidades (entre 

outras, é claro): a de cor e a da classe social.  
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 Como enfoque deste estudo, assim como já apresentado no início do mesmo, 

escolhemos a cultura negra e suas peculiaridades como temática central. Tal opção se 

deu frente à demanda social existente no país e – por que não, no mundo - no que diz 

respeito à maior valorização e efetivo reconhecimento das contribuições do povo negro 

brasileiro e suas especificidades constitutivas – no que concerne sua ancestralidade, seu 

modo de vida e sua subjetividade -, universo no qual estamos imersos, tanto na esfera 

acadêmica como profissional, há mais de dez anos. 

 Sem dúvida, em grande medida, o negro brasileiro é pobre, mas o racismo, o 

preconceito e a discriminação não afetam única e exclusivamente a população negra 

pobre. Em muitas situações, trata-se mesmo de algo diverso. As práticas de racismo se 

evidenciam mais claramente em situações onde o negro sai do seu lugar “natural” e se 

encontra em uma situação onde sua presença não é habitual, ou seja, nas posições de 

maior prestígio social. Os dados sobre distribuição de renda, por exemplo, apontam, de 

forma recorrente, que as desigualdades entre brancos e negros são maiores no estrato de 

maior escolaridade. 

 A partir da desconstrução da tese de o negro ser sinônimo de pobre no Brasil, 

temos o que Hall (2000) nos provoca a pensar. Infelizmente, tanto os dados estatísticos 

como a vida cotidiana impelem a noção de que a maioria dos negros é pobre no país.  

 No final de 2012, o governo federal anunciou que 75% dos novos integrantes da 

classe média brasileira eram negros. De acordo com estudo elaborado pela Secretaria de 

Assuntos Estratégicos (SAE) da Presidência da República8, nos últimos dez anos, 35 

milhões de brasileiros ascenderam à classe média — que já soma mais de 100 milhões 

de pessoas no Brasil, representando 53% da população do país. Os negros teriam 

passado a representar 51% deste grupo, que tem renda per capita entre R$ 291,00 e R$ 

1.019,00. Em 2001, este percentual era de 31%. 

 No entanto, convém problematizar a definição de classe média utilizada pela 

SAE. Existe uma grande diferença entre uma família que ganha R$ 291,00 per capita e a 

que ganha R$ 1.019,00. Seria interessante investigar, do ponto de vista racial, quem são 

essas famílias que têm renda per capita de R$ 291,00. Também é importante levar em 

conta definição de “negro” utilizada na referida pesquisa. Os negros, nesse caso, são a 

soma da população que se declara “preta” com a que se declara “parda” no censo do 

                                                 
8 Mais informações sobre este estudo podem ser encontradas por meio do link 
<http://www.sae.gov.br/site/?p=13987>. 
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IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) – nomenclatura que também 

utilizamos neste trabalho. 

 Ressaltamos, aqui, que números divulgados pelo Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), no mesmo ano, mostraram que, apesar 

da redução das desigualdades ao longo das últimas décadas, ainda persistiam diferenças 

significativas nas condições de trabalho vivenciadas por negros e não negros. A 

pesquisa do Dieese, sobre a inserção dos negros nos mercados de trabalho 

metropolitanos9, revelou, por exemplo, que os negros eram a maioria dos trabalhadores 

em ocupações que exigiam menos qualificação, em que as relações de trabalho eram 

mais precárias e os rendimentos mais baixos, como é o caso da construção civil e dos 

serviços domésticos. 

 Com relação aos rendimentos, a pesquisa mostrou que, entre 2001 e 2011, a 

remuneração dos negros cresceu em todas as regiões, mas, ainda assim, é bastante 

inferior à da população não negra. Para se ter uma ideia, na Região Metropolitana de 

São Paulo, em 2011, os negros trabalharam a mesma jornada que os não negros (em 

média 42 horas semanais), mas o seu rendimento correspondeu a apenas 61,7% do 

recebido pelos não negros. Para as mulheres negras, estes resultados foram ainda piores. 

 Dando continuidade à noção de identidade, estabelecemos que, para esta 

pesquisa, nosso entendimento diz respeito à idéia de a identidade do indivíduo está 

entrelaçada às identidades coletivas e pode ser estabilizada apenas em uma rede cultural 

que, tal como a língua materna, não pode ser apropriada como propriedade privada. 

Consequentemente, o indivíduo permanece na qualidade de portador de “direitos à 

participação cultural” (Habermas, 1994). 
 
É assim que o estigmatizado elabora e reelabora a sua 
identidade: no contraponto com a alteridade, na dinâmica das 
relações, processos e estruturas hierarquizadas, desiguais, com 
as quais os que mandam ou desmandam empenham-se em 
preservar “a lei e a ordem”. Nesse percurso atravessado por 
vivências, o estigmatizado desenvolve a sua percepção, 
sensibilidade, compreensão; construindo e reconstruindo a sua 
consciência no contraponto do “eu” e do “outro”, do “nós” e do 
“eles”, dos “subalternos”, dos “dominantes”. Assim, aos 
poucos, ou de repente, realiza um entendimento mais amplo e 
vivo de qual é a sua real situação, quais são os nexos do tecido 
social no qual está emaranhado, de como essa sua situação 
implica decisivamente a ideologia e a prática dos que 

                                                 
9 A íntegra do documento sobre a inserção dos negros nos mercados de trabalho metropolitanos pode ser 
acessada por meio do link: <http://www.dieese.org.br/analiseped/2012/2012pednegrosmet.pdf>. 
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discriminam. Esse o percurso em que se desenvolve a 
consciência crítica, a autoconsciência ou a consciência para si, 
reconhecendo que é desde essa autoconsciência crítica que 
nasce a transformação, a ruptura ou a transfiguração. 
(SANTOS, 2008, p. 25) 

  
 Bourdieu (2004) se refere ao conceito de identidade como uma dupla perspectiva 

possível. A primeira como sendo aquela definida por quem domina, inclusive a partir da 

recusa de características identitárias próprias para assumir aquelas determinadas pela 

classe dominante. E a segunda suscitada pela luta coletiva, ou seja, a partir de uma 

reviravolta em relação aos princípios determinados pela classe dominante, culminando 

na constituição de características próprias, típicas de um determinado grupo social e 

tendo como eixo central suas particularidades frente à relação com o mundo. 

 Corroborando os preceitos aqui expostos, Ianni (2004, p. 27) afirma que: 

 
O ser humano é social e, portanto, sua identidade é também 
fruto de sua interação com o outro e o meio. (...) A interação 
com o outro faz com que também transmitam uma imagem de 
identidade que pode ser aceita ou recusada. Nesse sentido, a 
identidade implica um processo constante de identificação do 
"eu" ao redor do outro e do outro em relação ao "eu". O olhar 
sobre o outro faz aparecer as diferenças e, por estas, a 
consciência de uma identidade. 

 
 Esta é a dialética das relações sociais, nas quais se inserem as relações raciais, 

em que o indivíduo, tomado no singular ou coletivamente, forma-se, conforma-se e 

transforma-se nos jogos de forças sociais. Assim se dá a metamorfose do indivíduo “em 

geral”, indeterminado, em indivíduo “em particular”, determinado, concretizado por 

várias, distintas e contraditórias determinações. Esse é o clima em que germina o “eu” e 

o “outro”, o “nós” e o “eles”, compreendendo identidade e alteridade. 

 Para tanto, o chamado “diferente” tem fundamental necessidade de existir para 

que possamos reconhecer a nós mesmos, ou seja, construir nossas identidades. 

Precisamos pertencer individualmente para assumirmos, também, uma identidade 

coletiva. Assim, é necessário identificar-nos com os grupos sociais que nos rodeiam, 

para que se acenda o sinal de pertencimento a algum – ou até mesmo mais de um – 

desses grupos. Através das identificações e do sentimento de pertença é que poderemos 

nos sentir como parte de uma etnia, por exemplo. 
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4.1. Identidade etnicorracial à moda brasileira  

 
 A abolição da escravização no Brasil não significou o início da desconstrução 

dos valores associados às designações de cor na sociedade. Ao contrário do que se 

prometia, a “libertação” dos negros não significou nem mesmo a inclusão dessa parcela 

da população (à época, já na casa dos milhares) ao processo político e econômico do 

país e muito menos a sua aceitação como indivíduo social, detentor dos mesmos direitos 

da classe dominante, majoritariamente branca.  

 
A ideia de que progresso do país dependia não apenas do seu 
desenvolvimento econômico ou da implantação de instituições 
modernas, mas também do aprimoramento racial de seu povo, 
dominou a cena política e influenciou decisões públicas das 
últimas décadas do século XIX, contribuindo efetivamente para 
o aprofundamento das desigualdades no país, sobretudo, ao 
restringirem as possibilidades de integração da população de 
ascendência africana. (JACCOUD, 2008, p. 49). 
 

 Com o passar do tempo, o pertencimento étnico dos negros escravizados 

brasileiros se perpetuou em um fosso: de um lado, determinado pela classe dominante 

branca e que resignava, em grande parte, sua contribuição à vida social da época e, de 

outro, a distância de suas raízes africanas, deixadas a quilômetros de distância após a 

navegação forçada pelos mares ocidentais. Não apenas se observou a continuidade dos 

fenômenos do preconceito e da discriminação racial, como esses foram fortalecidos com 

a difusão das teses do chamado “racismo científico”, bastante presente na obra de 

Gilberto Freyre10, de quem destacamos o trecho abaixo: 

 
Por outro lado encontram-se brancos, no Brasil - brancos, 
quase-brancos e até louros - que desceram de classe em vez de 
se conservarem na de origem; e são hoje os “brancosos”, os 
“amarelos”, os “come-sapo-com-banana”, tão desdenhados pela 
gente da classe inferior de cor mais carregada que a deles. 
Como a maioria dos negros, dos mulatos e dos caboclos mais 
escuros, eles moram em mucambos: em casas todas de palha ou 
cobertas de palha como as da África; comem com os dedos em 
cuias à maneira dos índios e dos negros; andam descalços; 
dormem em rede ou em palha de coqueiro. E como os africanos, 
eles se servem de folhas de bananeira em vez de pratos; seus 
meninos andam nus; suas mulheres dão preferências aos 

                                                 
10 Dain Borges, em Inchado, feio, preguiçoso e inerte: a degeneração no pensamento social brasileiro, 
1880-1940 (2005, p. 49), afirma que “(...) as diferenças de civilização entre as raças no Brasil eram tão 
profundas que muitos negros e mulatos não estariam aptos a serem julgados pela lei civilizada e [por isso, 
se] propôs que as côrtes adicionassem consultas psiquiátrico-raciais a todos os procedimentos jurídicos”. 
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vestidos vermelhos, como as índias e as negras. (FREYRE, 
1951, p. 654) 

 

 A descrição de um Brasil miscigenado, em Freyre (1951), já foi e ainda é 

justificativa de uma democracia racial inexistente na prática, mas viva na teoria. 

Bastante arraigada à noção do que é ser brasileiro, o excerto aqui exposto é parte de 

uma obra mais ampla deste autor, que remonta a um país de brancos, negros e índios – 

nas suas mais variadas gradações – e que, juntos, formam um só: o mestiço (no excerto 

chamado de ‘brancoso’) – sinônimo de brasileiro para os estudos da época e presente no 

imaginário social da atualidade, apesar das pressões políticas contemporâneas que 

contestam a classificação. 

 O processo de classificar, assim, acaba por se constituir por atos de inclusão do 

semelhante num padrão considerado desejável e correto, excluindo o diferente. Cada ato 

de classificação compreende a divisão do mundo em dois: entidades que respondem a 

um conceito e todo o resto que se diferencia dele. “Ao hierarquizar as “civilizações”, 

hierarquizando também povos, nações, nacionalidades e etnias, é evidente que se 

promove a classificação, entre positiva, negativa, neutra ou indefinida, de uns e de 

outros” (IANNI, 2004, p. 21). 

 A partir dos referenciais estabelecidos pelo “racismo científico”, fortemente 

presente no nos séculos XIX e XX - apesar de haver discussões racistas fundadas em 

Voltaire e Kant, no século XVIII (Troillout, 1995) -, as desigualdades entre raças, agora 

interpretadas como intrínsecas às suas diferentes naturezas, determinariam as 

potencialidades individuais e resvalariam para o cenário político e social, onde a 

capacidade de participação dos negros não poderia ser entendida sem ser com restrições. 

 Perante isso, muitos negros – ao invés de se relacionarem com suas ascendências 

e ancestralidades, passaram a buscar um alento no que Florestan Fernandes, juntamente 

da Escola de São Paulo (com quem compunha ensinamentos junto de Fernando 

Henrique Cardoso e Octávio Ianni) chamou de branqueamento. Ou seja, um otimismo 

face à mestiçagem e aos “povos mestiços”, reconhecendo, dessa forma, a expressiva 

presença dos chamados mulatos que rumavam em direção ao ideal branco, na tentativa – 

quase que impossível – de se tornarem aceitos, apesar da quase imperceptível tonalidade 

mais escura de suas peles. Atualmente, há estudiosos que denominam essa parcela da 

população como “negros por conveniência”. Preto quando se está na roda de samba e 
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branco na hora de garantir um melhor posicionamento no trabalho, para citar um 

exemplo. 

 No entanto, vale dizer que, segundo as teorias de degeneração racial 

disseminadas durante o século XIX, a raça branca se tornaria fraca ou, ainda, infértil 

com a miscigenação, daí o uso do termo “mulato”, diminutivo para o termo espanhol 

mulo, ou seja, cria estéril de um cruzamento de égua com jumento. 

 Com o avanço das ciências biológicas e genéticas, já no início do século XXI, os 

estudiosos deste campo chegaram à conclusão de que a raça como realidade biológica 

não existia, pois os marcadores genéticos de uma determinada raça poderiam ser 

encontrados em outras e, portanto, experiências genéticas comprovaram que negros, 

brancos e amarelos não tinham marcadores genéticos que os diferenciavam enquanto 

raça (SCHUMAN, 2010). De outro lado, o uso do termo “raça” não foi abolido por 

questões políticas dos que pertencem ao chamado movimento negro brasileiro, 

conforme explica Gomes (2005, p. 47), a seguir: 

Os militantes e intelectuais que adotam o termo raça não o 
adotam no sentido biológico, pelo contrário, todos sabem e 
concordam com os atuais estudos da genética de que não 
existem raças humanas. Na realidade eles trabalham o termo 
raça atribuindo-lhe um significado político construído a partir 
da análise do tipo de racismo que existe no contexto brasileiro e 
considerando as dimensões histórica e cultural que este nos 
remete. Por isso, muitas vezes, alguns intelectuais, ao se 
referirem ao segmento negro utilizam o termo étnico-racial, 
demonstrando que estão considerando uma multiplicidade de 
dimensões e questões que envolvem a história, a cultura e a vida 
dos negros no Brasil. 

 

 Desta forma, usar a categoria “raça” na luta antirracista significa dizer que se os 

negros brasileiros são discriminados por seus traços físicos e pela cor da pele.  

O reconhecimento incorreto ou não reconhecimento de 
uma identidade marca suas vítimas de forma cruel, 
subjugando-as através de um sentimento de incapacidade, 
ódio e desprezo contra elas mesmas, e desta forma a 
política de reconhecimento não é apenas um respeito a 
esses grupos, mas também uma necessidade vital para a 
constituição dos indivíduos. (SCHUMAN, 2010, p. 49) 

 

 No processo de construção da identidade etnicorracial no Brasil, na maioria das 

vezes, vê-se o indivíduo branco como destituído de cor e de raça e o negro racializado. 

Esse modo de agir resulta em desigualdades que vão desde a falta de pertencimento e 

alusão às africanidades pertencentes à população negra, até a falta de bens materiais e 
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simbólicos para essa população. Os indivíduos brancos, ao que parece, não necessitam – 

cotidianamente - se posicionar, pelo viés étnico, em relação às suas identidades.  

 
A obrigação de ser livre, de ser sujeito, de ser o autor de sua 
vida, que caracteriza o próprio projeto da modernidade, é 
indissociável da afirmação da igualdade de todos. (...) Esse 
domínio de si mesmo, essa capacidade de ser soberano, não é a 
garantia de igualdade real, mas a condição de igualdade de 
oportunidades e, pois, de desigualdades justas, por decorrerem 
de uma competição entre iguais. É neste sentido que a liberdade 
e a igualdade, que podem estar freqüentemente em oposição, 
podem estar também em harmonia. A igualdade engendra a 
obrigação de ser livre e de ser para si mesmo sua própria 
medida. Às falsas hierarquias só podemos opor as hierarquias 
justas, fundadas no mérito, na responsabilidade e na liberdade 
dos indivíduos. (DUBET, 2005, p. 28) 

 

 Guimarães (2001) aponta três “tipos” de negros brasileiros, desde a década de 50 

até os dias de hoje. Segundo o autor, nos anos 50 e 60: havia um “tipo” de negro que 

acreditava na “democracia racial”, o chamado “embranquecido”; e um outro “tipo” 

consciente de sua cor e de sua discriminação, chamados por Fernandes e Bastide de “o 

novo negro”. Já atualmente há um negro que, para o autor, “mesmo sabendo que sua cor 

faz parte do jogo permanente das representações sociais, definindo oportunidades 

desiguais, faz, ainda assim, uma trajetória de ascensão social sem a necessidade de 

mobilizar politicamente a cor” (p. 130). 

 Nesse sentido, entendemos que a promoção da identidade etnicorracial no Brasil 

não pode ser entendida como sendo parte de um sistema multicultural ou intercultural, 

mas político. Pois, conforme explica Hall (2009, p. 49): “assim como outros termos 

relacionados - por exemplo, “raça”, etnicidade, identidade, diáspora - o 

multiculturalismo se encontra tão discursivamente enredado que só pode ser utilizado 

“sob rasura”. As escolhas identitárias, segundo o teórico, são mais políticas que 

antropológicas.  

 Portanto, não é possível generalizar a complexidade multicultural de um povo, 

por isso – em nosso entendimento - não é possível acreditar que a multiculturalidade 

poderá explicar um processo tão cheio de particularidades como a da categorização 

étnica do povo brasileiro. Somos muito mais complexos, em termos de reconhecimento, 

do que outras sociedades que não tiveram muitas das marcas dos povos subjugados 

apagadas ao longo da História. “Todos nós nos originamos e falamos a partir de “algum 



 
79 

lugar”: somos localizados - e neste sentido até os mais “modernos” carregam traços de 

uma “etnia”” (HALL, 2009, p. 79). 

 Vivemos em um país que, embora tenha tido o quesito “raça” incluído no 

primeiro censo, de 1872, e no de 1890, o omitiu em 1900 e 1920 (não houve censo em 

1910 e 1930), só reaparecendo no de 1940. Ou seja, entre 1890 e 1940, a principal 

coleta de dados brasileira ignorou as categorias raciais, mesmo sendo o território que 

mais recebeu escravos africanos negros, por exemplo. 

 
A pergunta é: a simples assunção da rubrica multicultural ou do 
mulculturalismo oferecia garantia para a construção de uma 
sociedade democrática ou para a reformulação epistemológica 
que daria voz ao topoi dos grupos excluídos e que poria fim à 
hegemonia de um pensamento eurocentrado? (SANTOS, 2008, 
p. 1) 

 

 Apesar de sabermos que a chamada multiculturalidade tem como premissa 

“devolver à cultura e às identidades culturais a rubrica que lhes é devida, 

potencializando, de forma crescente, a percepção da dimensão simbólica da diferença” 

(COGO, 2000, p. 16), temos a preocupação de contrapor a política de coalisão adotada 

tanto por setores liberais quanto conservadores que, em nome do interesse nacional, 

buscam transcender a raça através da adoção de medidas multiculturais reformistas que, 

baseadas na classe social, negam a centralidade do racial ou étnico, em que se alimenta 

a noção de uma política para redução da possibilidade de enfrentamento político, do 

não-estabelecimento do temor da luta entre as raças. 

 No entanto, “em cada região do mundo dominada pelos brancos, foi gerada uma 

pigmentocracia entre os não-brancos: ‘quanto mais claros de pele, menos discriminados; 

e, quanto mais escuros, mais discriminados, excluídos e passíveis de serem eliminados 

da face da terra’” (CARVALHO, 2008, p. 5). Ou seja, a luta já existe – apesar de não 

ser, na maioria das vezes, travada com armas (desconsiderando o alto número de mortes 

de jovens negros nas periferias brasileiras, fenômeno conhecido como “faxina 

étnica”11). Sofremos com o discurso de um dito racismo cordial, como se a 

discriminação racial pudesse ser uma ação menos dolorosa a quem a sofre no Brasil 

(Ianni, 2004; Fernandes, 2007). 

                                                 
11 Para melhor compreensão do termo, sugerimos a leitura do texto disponível no link a seguir, assinado 
pelo Prof. Dr. Dennis de Oliveira: <http://dennisoliveira.wordpress.com/2012/12/17/faxina-etnica-
projeto-ideologico-acoes-politicas-e-interesses-economicos/>. Acesso em: 01 de abril de 2013. 
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 É somente com o processo de redemocratização do país que o tema das 

desigualdades raciais retorna à cena, mas largamente diluído no debate sobre justiça 

social, ou seja, temos aqui a volta da busca dos preceitos da identidade étnica, mas 

travestida de classe social. Este dado pode ser comprovado a partir da leitura do texto de 

Ferreira (2003), quando a autora analisa as marcas do discurso contidas no texto do 

Manifesto do Dia Nacional da Consciência Negra e que, dentre as informações que o 

texto traz, a importância da liberdade de expressão para a conquista de ações afirmativas 

em prol da cultura negra é notória. 

 
4.2. Tornar-se negro no Brasil: luta pela afirmação da identidade 

 A Constituição Federal de 1988 representa um divisor de águas, no que concerne 

às práticas jurídicas, em relação às políticas de promoção da igualdade racial. 

Entretanto, já no período de 1964 a 1984, o Brasil tornou-se signatário de tratados 

internacionais de criminalização do racismo e de enfrentamento às desigualdades. 

Todavia, foi pela Carta Magna referida que o país constituiu a criminalização do 

racismo, apoiada em teses em prol da valorização da diversidade cultural e no 

reconhecimento dos direitos territoriais das comunidades quilombolas. Também em 

1988, foi criada a Fundação Cultural Palmares (FCP) - organismo federal voltado à 

promoção e à preservação da influência negra na sociedade brasileira, ligado ao 

Ministério da Cultura (MinC). 

 Já em janeiro de 2003, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 

Federal nº 10.639/03, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) do ano 

de 1996, instituindo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afrobrasileira e 

africana nas escolas dos Ensinos Fundamental e Médio do sistema público e privado. 

 Em março do mesmo ano, foi criada a Secretaria Especial de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial, hoje Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial – SEPPIR, vinculada à Presidência da República, sendo este mais um marco 

histórico do reconhecimento do Estado às lutas do Movimento Negro brasileiro e da 

necessidade de se combater o racismo. Junto ao ato de criação da SEPPIR, também foi 

criado o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR), órgão 

colegiado de caráter consultivo, composto por 22 órgãos do Poder Público Federal e 19 

entidades da sociedade civil, escolhidas por meio de edital público, além de três 

notáveis indicados pela SEPPIR.  
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 Passados alguns anos, há a aprovação, em julho de 2010, do Estatuto da 

Igualdade Racial, promulgado por meio da Lei Federal nº 12.288/10, e que compreende 

proposições de políticas públicas nos campos do direito à saúde, educação para a 

diversidade e a valorização da cultura e da tradição africana no Brasil, dentre outras 

ações em favor da igualdade racial brasileira. 

 O destaque a estes momentos importantes da História do país remete-nos ao fato 

de que, com o passar do tempo, a população negra alcançou algumas de suas 

reivindicações, apesar de nem sempre estarem alinhadas à urgência cronológica de tais 

reparações.  

 Atualmente, a população brasileira é composta por uma maioria de negros 

autodeclarados. Conforme o Censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), são cerca de 52% de brasileiros negros em todo o país. 

No entanto, tal índice não significa que a maior parte dessa porcentagem seja dos 

declarados “pretos”, ou seja, ainda temos uma parcela da população que nem se enxerga 

como branca nem como preta, ou ainda, como negra, mas sim como alguém que está 

“no meio do caminho”, na indefinição étnica. 

 Esta situação demonstra a importância de tornar-se negro no Brasil e como isso 

pode não estar associado apenas às mazelas que essa cor carrega em nossa sociedade, 

como, por exemplo, quando nos deparamos com índices como os relacionados, a seguir: 

- As taxas de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais mostram que 13,3% são 

negras, 13,4% pardas, enquanto apenas 5,9% são brancas (IBGE, 2011); 

- A proporção de pessoas na faixa etária entre 18 e 24 anos que frequentam o Ensino 

Superior no Brasil é de 20,6% brancas, 7,4% negras e 8,4% pardas (IBGE, 2011); 

- Entre os jovens negros, os homicídios passaram de 11.308 para 12.749, o que 

representa um incremento de 13%. Com isso, a disparidade de mortalidade entre 

brancos e negros cresceu 43% (Mapa da Violência 2011: os Jovens do Brasil); 

- Apesar de corresponder à maioria da população economicamente ativa (PEA), os 

negros são os que mais sofrem com o desemprego. No último ano, a proporção de 

negros no contingente de desempregados na maioria das regiões foi superior a 60%, 

exceto nas regiões metropolitanas de Porto Alegre (18,2%) e São Paulo (40,0%) 

(Dieese, 2012); 

- A remuneração dos negros é inferior em todas as regiões metropolitanas pesquisadas. 

Em Salvador e São Paulo, a hora trabalhada dos negros correspondia, respectivamente, 
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a 60,9% e 61% do valor pago aos brancos (Pesquisa de Emprego e Desemprego, 

2011)12. 

 Dessa maneira, a despeito do clima de discriminação acima exposto, é preciso 

considerar como essa identidade – aqui chamada de identidade negra - se constrói no 

plano simbólico: valores, crenças, rituais, mitos, linguagem (SOUZA, 1990).  

 
Ser negro não se trata de uma condição metafísica, nem 
tampouco se relaciona diretamente, como nos Estados Unidos, à 
afro-descendência; ou seja, ser negro no Brasil é uma condição 
objetiva em que, a partir de um estado primeiro, definido pela 
cor da pele e pelo passado, o negro é constantemente remetido a 
si mesmo pelos outros, e é através do racismo que a cor da pele 
negra se transforma no que podemos chamar hoje de raça negra. 
(SCHUMAN, 2010, p. 52) 
 

 Nesse sentido, a formação da identidade negra da população brasileira tem 

exigido a adoção de políticas multiculturais ou multirraciais que ultrapassam o 

reconhecimento pelo estado da divisão da sociedade em classes, mas que tem como 

base, justamente, a ideia de que o povo brasileiro é negro, como um todo, por ser 

maioria estatística e por ter nas contribuições africanas o berço de sua ancestralidade. 

 Desse modo, a identidade negra somente torna-se inteligível dentro do seu 

contexto cultural, como uma realidade dinâmica e contextual, podendo ser sintetizada 

na argumentação de Sansone (2003, p. 24): 

 
[...] A identidade negra, como todas as etnicidades, é relacional 
e contingente. Branco e negro existem, em larga medida, em 
relação um aos outros; as “diferenças” entre negros e brancos 
variam conforme o contexto e precisam ser definidas em 
relação a sistemas nacionais específicos e a hierarquias globais 
de poder, que foram legitimados em termos raciais e que 
legitimam os termos raciais. 

 

 Nessa encruzilhada existencial entre o indivíduo e a sociedade que se constituem 

mutuamente, entendemos a relevância do termo e de práticas frente à construção de uma 

identidade negra, por entendermos que, ao nomearmos dessa forma, nos situamos mais 

próximos dos processos sociais, políticos e culturais vivenciados por negras e negros a 

longo da História brasileira, em que se construíram a si mesmos – e ainda se constroem 

– a partir da alteridade, do diálogo com o outro, a partir de relações dialógicas 

                                                 
12 Pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) 
em parceira com a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Fundação Seade) e o Ministério do 
Trabalho (MTE). 
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estabelecidas, mas que nem sempre são horizontalizadas, quando se tem uma relação 

social determinada por uma classe dominante formada por não-negros e outra de 

dominados, formada por negros. Por isso a necessidade de se ter construída uma 

identidade a partir de si mesmo, dentro de seu próprio grupo etnicorracial.  

 
Esses sujeitos [os negros], ao se relacionarem com o mundo, o 
fazem a partir de uma diferença que não é só cultural e 
histórica, mas está inscrita num corpo, na cor da pele, nos sinais 
diacríticos que, mesmo sendo transformados por meio de uma 
intensa miscigenação, continuam carregados de africanidade 
(GOMES, 2002, p. 42). 

 

 Partindo dos mesmos pressupostos de Gomes, Munanga (2005-2006) também 

explica a existência de uma identidade negra a partir da tese de que há uma identidade 

humana sempre diversificada e que o debate sobre a questão racial no país deve 

acompanhar a dinâmica da sociedade em que vivemos, tendo as vivências como 

fundamento epistemológico, ao invés de se refugiar em teorias superadas como a de 

uma mistura racial benéfica à sociedade brasileira. O antropólogo ainda provoca-nos, 

quando afirma: “Se para o biólogo molecular ou o geneticista humano a raça não existe, 

ela existe na cabeça dos racistas e de suas vítimas” (MUNANGA, 2005-2006, p. 52) e 

continua, dizendo:  

(...) a raça não cria problema, mas sim a diferença fenotípica 
por ela simbolizada. A solução não está na negação das 
diferenças ou na erradicação da raça, mas sim na luta e numa 
educação que busquem a convivência igualitária das diferenças 
(MUNANGA, 2005-2006, p. 56). 

 

 Portanto, temos que a definição de identidade é sempre de caráter político-

cultural. Para tornar-se negro, é preciso, outrossim, partir das experiências vividas pelos 

ascendentes africanos e valorizar as manifestações negras que têm na África sua origem 

e/ou que são prática, a partir de um cunho ideológico posto, por negros 

contemporâneos. No entanto, conforme explicita Ferreira, 2002, p. 75: 

 
Em função do processo de desvalorização da pessoa negra, os 
afrodescendentes tendem a introjetar a visão dominante de 
mundo branco, visto como superior. Tendem a desvalorizar o 
mundo negro ou assumirem como insignificante para suas vidas 
o fato de serem afrodescendentes. 

 

 Tal prática não se vê entre a população branca. Talvez por isso não seja comum 

ouvirmos falar em identidade branca. Afinal, é a identidade racial hegemônica em nosso 



 
84 

país. É garantia de uma imagem espelhada positivamente em todas as esferas da 

sociedade, seja pelas mídias, nas relações estabelecidas com os indivíduos ou a partir 

das trocas econômicas. Nesse sentido, ser negro é uma questão de “identidade social” na 

sua dimensão seletiva e relacional, evitando pensá-lo de maneira estática.  

 Este discurso, vale ressaltar, também pode validar a luta antirracista no Brasil, já 

que, em inúmeros casos, o indivíduo descobre-se negro pela negação da positividade de 

sua cor, de sua raça, de sua etnia, ou seja, a partir de situações de racismo a que é 

chamado a vivenciar.  

 Para Sodré (1999, p. 264), “contornar esse desdobramento violento do mal-estar 

individualista, que é o racismo, implica engendrar lugares de trânsito (ético-políticos) 

entre as singularidades”. Estas singularidades podem ser entendidas, aqui, como o amor 

próprio, a auto-estima, a dignidade humana, atingidas – dolorosamente – pela 

discriminação racial (na prática) e pelo preconceito racial (no plano das ideias). 

 
O racismo é, deste ponto de vista, um crime contra a 
humanidade. Um crime contra a espécie humana, cometido de 
forma permanente e voluntária, contra todos os integrantes de 
uma determinada população-alvo. O racismo é um fator 
desestruturante na sociedade, pois gera patologias, das quais 
ninguém escapa, tanto no segmento dominado quanto no 
segmento dominador. Na população-alvo, ele destrói a auto-
estima e conduz a uma desconexão psicológica com a sociedade 
como um todo, propiciando o surgimento de indivíduos cuja 
identidade destruída os lança num terreno baldio onde podem 
frutificar atitudes anti-sociais (GUIMARÃES, 2001, p. 324). 

 

 Na contramão desse caminho e de toda a História até aqui escrita e sentida pela 

maioria dos negros brasileiros, enaltecer a identidade negra, de maneira afirmativa, pode 

se configurar numa das únicas chamas de esperança para uma sociedade mais justa e 

igualitária. Se concebermos o preconceito racial ao modus operandi do racismo velado, 

das entrelinhas – tão tipicamente brasileiro -, devemos ter como premissa que há uma 

parte pública e outra, quem sabe maior, interna e oculta, que subjaz e mantém o padrão 

hipócrita das expressões públicas que se apresentam como exteriores.  

 

4.3. A linguagem como caminho para a construção da identidade negra 

 Nesse terreno do interdito, ou ainda, do não-dito, mas pensado, entendemos a 

linguagem como pilar fundamental para suportar a negação ou a afirmação de uma 

identidade negra no Brasil. Afinal, “o estereótipo pode ser tão consistente e 
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autorizadamente transmitido, em cada geração, que quase parece ser um fato biológico” 

(Heller, 1985, p. 24). O cerne dessa questão é que precisamos aceitar a existência dos 

estereótipos para passarmos a tratá-los despreocupadamente e conseguirmos modificá-

los, a fim de quebrar a formação de preconceitos ou de, até mesmo, mantê-los em nossa 

sociedade. 

 Uma característica marcante na sociedade brasileira é a transmissão de 

preconceitos13 – de cunho etnicorracial, de gênero, de classe, entre outros - e a 

imposição de estereótipos em diversos segmentos da sociedade, ao longo dos tempos. 

No Brasil, muitas vezes, negros, mulheres, homossexuais e pobres são vistos como 

“diferentes”, ou melhor, como “estranhos” à maioria da população.  

 De acordo com Lippmann (1980, p. 151 e 156), é preciso aprender a ver, pois:  
 
na maior parte das vezes, não vemos primeiro para depois 
definir, primeiro definimos e depois vemos, dizem-nos tudo 
sobre o mundo antes que o vejamos. Imaginamos a maioria das 
coisas antes de experimentá-las, notamos um traço que marca 
um tipo conhecido e enchemos o resto do quadro com os 
estereótipos que trazemos na cabeça.  
 

 Para o autor, o estereótipo pode ser tão consistente e autorizadamente 

transmitido, em cada geração, que quase parece um fato biológico. O cerne dessa 

questão é que precisamos aceitar a existência dos estereótipos para passarmos a tratá-los 

despreocupadamente e conseguirmos modificá-los.  

 
Ora, se os estereótipos servem, sobretudo, para resguardar os 
recursos cognitivos, eles deveriam ser utilizados ou aplicados 
de igual maneira na percepção de diferentes grupos sociais. No 
entanto, não é isto que ocorre. A automaticidade dos 
estereótipos e do preconceito incide, sobretudo, contra os 
membros de categorias minoritárias. Tanto que parece que 
apenas os Negros (sic) possuem raça, as mulheres possuem 
gênero, os grupos culturalmente minoritários possuem etnia 
(LIMA e VALA, 2007, p. 50). 

 

 É necessário que entendamos a existência dos estereótipos para que possamos 

vir a alterar construções pré-concebidas, no caso da população negra brasileira, por 

exemplo. É preciso compreender a contribuição histórica de uma expressão como 

                                                 
13 Entendemos “preconceito” como sendo uma opinião preestabelecida, imposta pelo meio, época e 
educação. Ele regula as relações de uma pessoa com a sociedade. Ao regular, ele permeia toda a 
sociedade, tornando-se uma espécie de mediador de todas as relações humanas. Ele pode ser definido, 
também, como uma indisposição, um julgamento prévio, negativo, que se faz de pessoas estigmatizadas 
por estereótipos (SANT´ANNA, 2005, p. 62). 
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“amanhã é dia de branco” para poder colocar em debate, em sala de aula, por exemplo, 

tal enunciado e, a partir daí, promover uma nova visão do negro na atualidade e 

demonstrar que a carga ideológica negativa que constitui a população negra, por 

diversas vezes, pode chegar a ferir a auto-estima de um afrodescendente. 

 
O fato de os estereótipos negativos estarem diretamente 
associados à cor e raça negra fez também com que os brasileiros 
mestiços e grande parte da população com descendência 
africana não se classificassem como negros, gerando um grande 
número de denominações para designar-se as cores dos não 
brancos, como, por exemplo: moreno, pessoa de cor, marrom, 
escurinho, etc. (SCHUMAN, 2010, p. 46). 
 

 Muitas vezes, o racismo, no Brasil, é encarado como tabu e isso dificulta a 

transformação e a tomada de mudança das opiniões. Na maioria das vezes, opta-se pelo 

silenciamento frente à discussão de assuntos que versam sobre a discriminação racial. É 

importante entender que dizer e silenciar andam juntos. Escolher o silenciamento é uma 

forma não de calar mas de fazer dizer “uma” coisa, para deixar de dizer “outras”. Ou 

seja, o silêncio recorta o dizer. Esta é a sua dimensão política. 

 Todas as ações do homem são baseadas no convívio em sociedade, como se 

mostra a seguir: “o representante do humano-genérico não é jamais um homem sozinho, 

mas sempre a integração, na qual se forma sua ‘consciência de nós’” (HELLER, 1985, 

p. 21). Vale ressaltar que é nessa “consciência de nós” que também se configura a 

consciência do “eu”. Para a autora, o ser humano tem sua individualidade, mas também 

representa a sociedade histórica da qual faz parte. 

 O mundo é codificado segundo um código que possuímos e, dessa maneira, 

tendemos a fazer nossas interpretações da vida real a partir desses códigos. Lippmann 

(1980, p. 150) afirma: 

(...) um relato é o produto conjunto do conhecedor e do 
conhecido no qual o papel do observador é sempre seletivo e 
geralmente criativo. Os fatos que vemos dependem da posição 
em que estamos colocados e dos hábitos de nossos olhos.  
 

 Heller (1985) também colabora nessa abordagem do preconceito como uma 

seleção de situações ou definições em que acreditamos e que, por conseqüência, nos 

diferenciam dos demais, a partir do momento que estes demonstram ter opiniões ou 

atitudes diferentes das nossas: 

(...) o homem predisposto ao preconceito rotula o que tem 
diante de si e o enquadra numa estereotipia de grupo. Ao fazer 
isso, habitualmente passa por cima das propriedades do 
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indivíduo que não coincidem com as do grupo (HELLER, 1985, 
p. 57).  

 

 Nesse sentido, nos parece possível afirmar que o indivíduo que está inserido em 

uma sociedade em que o preconceito é algo comum e institucionalizado tende a 

compreender a prática e o discurso racistas, por exemplo, como algo natural e imutável, 

muitas vezes. Por esse motivo, defendemos a presença do discurso antirracista nas salas 

de aulas, a fim de construir espaços em que o convívio entre os educandos, por 

exemplo, possa ocorrer de forma igualitária e o mais distante possível de práticas 

preconceituosas, comumente incutidas nos educandos por meio de suas famílias e de 

seus parceiros de convívio social. 
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O discurso como tecido que serve à vestimenta, 
revela sua existência pelo uso, por estar na corrente 

da sociedade. A materialidade dele é percebida, 
palpável e avaliada nessa corrente de apropriações. 
A tessitura e o texto só serão revelados, suscetíveis 

de análise, na sua existência como tecido da 
vestimenta, discurso. 

             Roseli Fígaro 
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5. NÓS POR NÓS MESMOS: ANÁLISE DE DISCURSOS 

 Nesta etapa, pretendemos apresentar a análise do corpus constituído frente à 

coleta de dados, do ano letivo de 2012, realizada junto às pessoas e à comunidade 

apresentadas anteriormente.  

No primeiro subitem deste capítulo, nomeado “Análise da observadora 

participante”, analisaremos nossas impressões, registradas em um diário usado durante 

todos os encontros que tivemos com o grupo pesquisado, e por meio de câmeras 

fotográficas e de vídeo, com o intuito de compreender: 

- 1. a maneira como os sujeitos se colocam como autores de suas próprias 

histórias, permitindo-lhes uma conscientização com relação a si próprios como pessoas 

e como grupo social, face a outros grupos sociais e à sociedade em geral;  

- 2. como o processo educomunicativo, aqui apresentado por meio de rodas de 

conversa a respeito de filmes com temáticas que fazem referência à juventude, pode 

colaborar para a construção dessas identidades. 

 Além disso, no segundo subitem desse capítulo, intitulado “Análise das histórias 

de vida digitalizadas”, discorreremos sobre os dados a que tivemos acesso por meio das 

gravações realizadas pelos alunos, que configuraram 23 histórias de vida digitalizadas 

dos estudantes que estiveram presentes aos encontros realizados para esse fim. Para 

isso, apresentaremos os referenciais teóricos que balizam a análise empreendida, bem 

como o protocolo de análise. 

Nesse sentido, esta pesquisadora terá, como foco de análise uma amostra 

(formada por quatro histórias de vida digitalizadas), embasando-se no quadro teórico 

sobre o qual se assenta esta pesquisa, que tem como pressupostos a Análise do Discurso 

de linha francesa e os estudos de linguagem efetuados por Bakhtin.  

 

5.1. Análise da observadora participante 

 Fazer parte de sua pesquisa de campo, como participante ativo, é um dos grandes 

desafios, a nosso ver, da Ciência. Conforme já registrado anteriormente, no capítulo que 

trata dos Procedimentos Metodológicos desta pesquisa, frequentar, ao longo do ano 

letivo de 2012, a EMEF Profª Nilce Cruz Figueiredo foi possibilidade de se relacionar 

com o que há de prazeroso na condução da produção de conhecimento científico. 

 Como observadora participante, farei, em primeira pessoa do singular, um relato 

analítico do diário de bordo que carreguei durante toda a pesquisa de campo, a fim de 

compor um dos mais importantes trechos desta dissertação de Mestrado, na minha 
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opinião. Creio que, somente deixando o meu “eu” e os nossos “nós” – no caso das vozes 

que comporão este capítulo – advindas dos alunos da Licenciatura em Educomunicação 

da ECA/USP - falar, é que poderei, de fato, configurar uma análise justa, sensível e 

fidedigna à realidade que encontrei durante as quartas-feiras do ano de 2012, no bairro 

de Lauzane Paulista. 

 Tenho, nesse momento, como preceito a afirmação de Souza (2006, p. 95), 

quando diz:  

(...) no diário de pesquisa, o pesquisador registra suas hipóteses 
e seus achados. A propósito de um “objeto” que é previamente 
dado, em um campo específico e ao longo de seu aparecimento. 
René Lorau (1988) defende a ideia de que o diário de pesquisa é 
já a pesquisa.  
 

 Para mim, o ato de narrar a minha experiência, a partir dos escritos que carreguei 

durante o ano de 2012, em minhas idas e vindas à escola, colaboram para que eu 

incremente minha capacidade de observar e de interpretar os fenômenos e os 

acontecimentos do cotidiano vivido com os alunos da 8ª série D. Acredito que estarei 

mais apta a combinar, articular e associar elementos dos diferentes momentos em sala, a 

fim de lhes atribuir um fio condutor que possa vir a ter coerência com a análise que irei 

empreender em todo este capítulo. 

 Tudo começou no dia 7 de março de 2012, em que eu, sozinha, adentrei a aula 

da disciplina de História, ministrada pelo professor Wagner, e encontrei uma sala 

repleta de adolescentes, na maioria, negros (segundo a minha primeira impressão, 

naquele momento).  

 Este encontro se estendeu até a aula seguinte, de Matemática, de 

responsabilidade do educador Joenilson, que, vale dizer, não mediu esforços para se 

aproximar dos conteúdos que seriam trabalhados por mim com a turma. Contrariando a 

ideia de que os profissionais da área de Exatas tendem a não se aproximar do universo 

humano, este educador demonstrou, ao longo de todo o percurso, uma preocupação 

ímpar com as vidas de seus alunos além dos muros da escola, ele, de fato, os via como 

“gente” e não como meros estudantes. 

 

5.1.1. O primeiro semestre letivo  

 No primeiro dia de “aula” (aqui, entre aspas, propositalmente, afinal entendo que 

o processo que estabelecíamos com a turma não se resumiu à concepção tradicional de 

ensino-aprendizagem), apenas nos apresentamos. Primeiramente, falei de mim, de 
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minhas propostas junto deles e, o mais rápido que pude, passei a conversar com os cerca 

de 30 alunos, ainda enfileirados nos moldes militares, indagando, um a um, sobre seus 

nomes, suas idades, seus hobbies e com que freqüência assistiam a filmes no cinema ou 

em casa, bem como o último filme a que haviam assistido. 

 Essa aproximação era essencial para que eu, como pesquisadora, pudesse avaliar 

o plano de aulas que havia planejado para conduzir com a turma e para que, ainda mais, 

começasse a ter um mínimo de relação pessoal e personalizada com cada um deles. É 

interessante que, em meu diário de bordo, ao final desse primeiro encontro (que teria 

sua configuração repetida por todas as duas últimas aulas das quartas-feiras seguintes), 

entre as minhas impressões da turma, redigi que havia “problemas de comportamento na 

turma”. 

 Para mim, isso é interessante porque, ao final do processo, o que menos ficou foi 

a impressão de que a turma era mal comportada. Pelo contrário, estabelecemos uma 

relação amigável e respeitosa, a ponto de eu não precisar levantar a voz ou “dar bronca” 

repetidas vezes, ao longo do ano, foram raras as situações em que isso aconteceu.  

 No entanto, vale dizer que, nesse primeiro dia, antes de me ausentar da sala, fiz a 

eles o convite: “Vocês querem participar de projeto? Porque nenhum de vocês é 

obrigado, é possível continuarem a ter aulas com os professores regentes desse horário 

normalmente”. A sala se manteve em silêncio, eu repeti a pergunta e, para me certificar, 

pedi para que os interessados levantassem as mãos, em sinal de aprovação. Todos, 

felizmente, levantaram. 

 Cabe registrar que a escolha desta turma foi aleatória, pois as quatro oitavas 

séries da escola eram bastante similares, em termos de número de alunos e 

características de grupo – como comportamento, etnia e gênero, entre outras questões. 

 Durante o primeiro semestre, o processo de pesquisa junto aos alunos foi 

protagonizado pelas rodas de conversa, originadas a partir da apresentação de filmes 

(conforme detalhamento no capítulo de Procedimentos Metodológicos deste estudo).  

 Como observadora participante, enquanto a turma assistia ao filme indicado por 

mim, em meu diário de bordo, eu registrava os comentários, as feições e os momentos 

que pareciam mais ter marcado os alunos, inclusive, registrando falas dos personagens 

que geravam conversas paralelas ou comentários em alto e bom som por parte de alguns 

deles. Essas anotações colaboravam para a construção de dinâmicas que eram 

preparadas por mim, para o encontro seguinte, a fim de estabelecerem um diálogo 
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coletivo a respeito do que haviam assistido e passarem, dessa forma, a pensarem sobre 

si mesmos e sobre o mundo que os rodeava. 

 Diversos foram os temas discutidos pelo grupo, entre eles: diversidade sexual, 

gênero, etnia, bem como questões ligadas à família, ao relacionamento com os colegas e 

com os professores.  

 Vale dizer que, acompanhando esse processo, como câmeras e/ou mediadores, 

estiveram comigo cinco alunos da Licenciatura em Educomunicação da Escola de 

Comunicações e Artes da USP. Esses estudantes, jovens e negros, puderam colaborar – 

e muito – para o processo da pesquisa, por diversas razões: demonstraram empatia com 

a proposta e com a comunidade escolar pesquisada; apoiavam – incondicionalmente – 

as ações do projeto; discutiam – sempre, após todos os encontros na escola – o que 

havia acontecido (o que me dava mais estímulos para repensar a pesquisa) e se 

mostravam motivados a, de fato, encarar a profissão de Educomunicador a partir 

daquela experiência.  

 Ressalto que, ao longo de minha análise, farei uso de alguns trechos relevantes 

das avaliações dos alunos da Licenciatura em Educomunicação da USP, a fim de 

compor, com mais qualidade, polifonia e dialogicidade, o quadro analítico desta 

pesquisa. De toda maneira, a íntegra das avaliações se encontram nos anexos do 

trabalho. Meu intuito é, dessa forma, também ilustrar a parceria – e intensifico, aqui, a 

importância desta palavra -, pois estes alunos não apenas cumpriram um protocolo 

acadêmico de freqüentar uma imersão (conforme são chamadas essas práticas no curso 

de Licenciatura em Educomunicação), mas se tornaram co-atores do processo, 

juntamente comigo e com os alunos da 8ªD.  

 Dentre os filmes exibidos ao grupo, ao longo do primeiro semestre, dois deles 

mais comoveram o grupo de adolescentes da 8ª D. Foram eles: “Olhos Azuis”14, de Jane 

Elliot – que retrata o racismo contra negros no contexto norte-americano e a partir de 

experiências conduzidas pelas educadora que dirige o filme - e “Jennifer”15, de Renato 

Cândido – que se passa no bairro de Vila Nova Cachoeirinha, região limítrofe com o 

Lauzane Paulista, onde se situa a EMEF Profª Nilce Cruz Figueiredo, e que tem como 

enfoque o drama de uma adolescente em relação à sua identidade étnica.  

                                                 
14 É possível assistir ao documentário, por meio do link <http://www.youtube.com/watch?v=N-
1EPNmYKiI>. 
 
15 Para assistir ao filme, acesse o link <http://www.youtube.com/watch?v=eI8u4XUPzDs>. 
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 A primeira película foi bastante discutida pelos alunos que, enquanto assistiam, 

por diversas vezes, faziam comentários – até mesmo em voz alta – sobre o quão 

indignados estavam ao ver determinadas cenas, em que as pessoas de olhos azuis eram 

tratadas de forma humilhante, degradante, austera, exatamente como são tratados 

diversos negros no contexto norte-americano e, por que não, aqui mesmo no Brasil.  

 O que relato pôde ser visto por mim a partir de comentários de alunos que 

diziam: “Nossa, parece que a professora está julgando ele” (sobre uma cena em que 

Jane Elliot começa a sabatinar um homem de olhos azuis que tenta subverter as regras 

que ela havia imposto ao grupo).  

 Ficaram estupefatos, também, com a possibilidade de a cor dos olhos determinar 

quem era mais inteligente na sociedade. A relação entre a cor dos olhos e a cor da pele, 

segundo a diretora do filme, se dá por conta de a melanina de nosso organismo ser 

responsável por determinar ambas, portanto não temos controle sobre isso e, mesmo 

assim, somos condenados a ser vistos de uma forma mais positiva/negativa dependendo 

da cor da nossa pele, em muitas sociedades do mundo. O mais importante é que a 

provocação chegou até os alunos e os deixou desconfortáveis com essa alusão à burrice 

dos que possuíam olhos azuis, conforme apresentado no filme. 

 Em outro momento do documentário, outra aluna indagou a mim: “Mas nos 

Estados Unidos têm negros igual na Àfrica?”. A meu ver, isso demonstra o quanto a 

população brasileira desconhece suas raízes, afinal a autora da pergunta é negra e não 

possuía conhecimentos a respeito de seu próprio povo. Vale dizer que isso não é culpa 

dela, mas sim da formação que recebeu, para isso, nos ambientes de educação formal e 

não-formal em que conviveu. 

 Antes de relatar as impressões dos adolescentes sobre o filme “Jennifer”, 

registro as perguntas e afirmações redigidas por mim, que provocaram o debate da aula 

seguinte à exibição do filme “Olhos Azuis”. Ressalto que foram perguntas construídas 

no momento da exibição em sala, a partir do que ouvia/sentia dos espectadores 

presentes: 

 - Qual é o seu sonho? – pergunta baseada no trecho do discurso de Martin Luther 

King utilizado no “Olhos Azuis”; 

 - “O negro é exilado em sua própria terra”, Martin Luther King; 

  - Faz sentido julgar alguém pela cor dos olhos? E pela cor da pele?; 

 - Conhecimento é poder? 
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 - Por que não conhecemos muito sobre cultura negra no Brasil, a partir da 

escola? 

 - Por que toleramos o racismo em nosso dia a dia? 

 - Como é agir como um branco? 

 - Como é agir como um negro? 

 - Por que você se importa com o racismo no Brasil? O que faz para mudar essa 

situação? 

 - Como vencer, sendo negro, em um país em que os brancos tem mais poder? 

  

 É possível afirmar que essas perguntas motivaram o debate pós-filme e puderam 

levar os alunos a pensar mais sobre si mesmos. Essa mesma dinâmica foi empregada 

após a exibição das outras películas e, conforme relata Cleyton do Nascimento, aluno da 

Licenciatura em Educomunicação: 

 
as rodas de conversa eram um momento novo para os jovens: eles se 
olhavam, se ouviam, opinavam sobre os outros e experienciavam, 
principalmente, como dar e ouvir suas opiniões. Vale lembrar o 
prazer de vê-los questionando suas crenças/costumes que, talvez, nem 
eles mesmos já tivessem parado para pensar.  

 
 Em relação do filme “Jennifer”, de Renato Cândido, a identificação com o bairro 

da personagem principal foi automática, já que havia alunos moradores da Vila Nova 

Cachoeirinha na sala e, mesmo quem não morava exatamente lá, conhecia a região, pois 

vivia próximo ao bairro. Além disso, os alunos demonstraram alegria ao perceber que 

até mesmo a linguagem utilizada no filme era similar a deles próprios. 

 Interessante, também, foi a reação da turma em relação à trilha sonora utilizada 

na película. Quando se tratava de músicas contemporâneas ou mais recentes, como “Pa 

panamericano”, música eletrônica de Yolanda Be Cool, o contentamento era geral, mas 

quando era tocada “Olhos Coloridos”, de Sandra de Sá, já se ouvia reclamações, 

desconfortos com a “música velha”. 

 No filme, há também algumas cenas que discutem questões da sexualidade 

juvenil, como, por exemplo, um beijo entre Jennifer e sua melhor amiga. Nesse 

momento, os burburinhos na sala eram intensos e, inclusive, se ouviu de um dos alunos: 

“Sapata”. Essa reação demonstra que a intolerância ainda está presente, mesmo em 

ambientes que buscam propor uma atmosfera de igualdade de direitos, de harmonia 

entre os indivíduos de diferentes origens e com características diversas. 
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 Por fim, ressalto outro momento marcante da exibição do filme: o cabelo crespo 

de Jennifer. Este é um dos maiores dilemas da personagem na história, pois ela fica 

dividida entre alisar o cabelo ou mantê-lo ao natural, como sua mãe, no filme, uma 

cabeleireira que ostenta um Black Power. Percebeu-se, entre boa parte das aulas que 

assistiram ao filme, uma familiaridade com o impasse de Jennifer. Segundo uma delas, 

por exemplo, era muito complicado ir para a escola de cabelo crespo porque parecia 

“um fuá”, não ficava arrumado, como quando o alisava. 

 Como “Jennifer” é um média-metragem, pudemos discutir o filme, em roda, 

logo após a exibição e o debate sobre o cabelo feminino das negras brasileiras foi 

bastante envolvente. Para relatar essa situação, “darei a palavra” à Isabela Rosa, aluna 

da Licenciatura em Educomunicação da USP, que estava presente neste dia: 

 
Ao chegar na escola um saudosismo me dominou, percebi que muitos 
ali não tinham noção da dimensão da “ideologia branca” que 
vivenciamos todos os dias. Percebi muito, por exemplo, na forma que 
os jovens se vestiam e as meninas arrumavam o cabelo. Aliás, pude 
contribuir, neste momento, dando meu relato sobre assumir a minha 
cabeleira. As meninas da sala, na sua maioria são negras que alisam, 
fazem escovas progressivas para se sentirem mais bonitas. É o 
resultado da ditadura da beleza imposta pelas mídias.  

 
 A situação apresentada por Isabela Rosa demonstra a importância da troca entre 

mediador e alunos. Como ela já tinha passado por aquele mesmo tipo de dúvidas em 

relação ao próprio cabelo – como as garotas da sala - pôde dialogar diretamente com as 

alunas. Vale ressaltar que essa mesma aluna, que falou sobre a dificuldade em ter um 

cabelo “desarrumado” o tal do “fuá”, passou a freqüentar algumas das aulas seguintes 

de cabelo solto, mesmo tendo usado rabo de cavalo e trança ao longo de todo o início do 

primeiro semestre. 

  Antes de prosseguir relatando as ações do segundo semestre do ano de 2012, 

quero destacar mais quatro diferentes momentos do primeiro semestre do ano. O 

primeiro deles diz respeito à condução de uma dinâmica de grupo, em que a sala foi 

convidada a construir uma história coletiva, a partir de uma frase inicial colocada, em 

roda, por mim. A história iniciou-se com a seguinte afirmação: “Eu sou uma mulher 

negra brasileira”.  

 De maneira geral, a continuação da história, por cada um dos alunos presentes, 

se deu de forma tranquila e harmônica, pois, de fato, o comprometimento deles com a 

tarefa proposta era total. Para ilustrar o que digo, descrevo a íntegra da história coletada, 
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a fim de que se possa observar o discurso trazido por esses adolescentes e como uma 

“brincadeira” como essa pode propiciar momentos de intensa vivência coletiva, respeito 

e trabalho em grupo.  

 
Eu sou uma mulher negra brasileira. Tenho 32 anos e trabalho como 
empregada doméstica. Sofro racismo, tenho dois filhos, moro na 
periferia. Sou separada há dez anos, perdi tudo no divórcio. Meu filho 
é drogado, passo dificuldades com esse filho. Trabalho muito e não 
tenho como dar atenção a ele. Meu ex-marido está preso há cinco 
anos. Meu segundo filho está a procura de emprego para ajudar em 
casa. Não tenho família para me ajudar a pagar um tratamento para 
meu filho que é usuário de drogas. Os meus patrões são muito bons 
para mim. Peço ajuda na igreja para alimentar minha família. 
Pretendo casar de novo para dar um futuro melhor para eles. Ontem, 
quando estava chegando no meu trabalho, fui discriminada por um 
dos vizinhos de meus patrões e tive que ir à delegacia fazer um 
Boletim de Ocorrência. Meus filhos não gostaram de eu ter sido 
discriminada. Eles queriam ir lá para bater no “cara”. Mas eu não os 
deixei ir. Luto para dar aos meus filhos um futuro que eu não tive, 
pois não tive condições de terminar os meus estudos. Preciso pagar o 
meu aluguel que está atrasado há dois meses e tive que pedir uma 
parte de meu pagamento antecipadamente. Meus patrões decidiram 
doar dinheiro para eu pagar o tratamento do meu filho. Meu filho 
está se esforçando bastante. E o outro conseguiu um bom emprego e 
está me ajudando a financiar uma casa própria. E agora está fazendo 
cursinho para tentar passar na faculdade. E assim que meus filhos 
resolverem seus problemas, eu pretendo voltar a estudar e ter uma 
vida melhor também. 

 

 Ademais, é possível perceber que a escolha dos fatos relatados por essa 

personagem fictícia foi baseada nas experiências que eles próprios conhecem ou 

realmente viveram. O conhecimento de primeira mão, nesse caso, é nitidamente 

presente no discurso construído coletivamente. Além disso, vê-se também uma forte 

marca de estereotipia no discurso construído, pois se apresenta uma mulher que carrega 

consigo desprazeres bastante arraigados entre os indivíduos pobres e negros do país. 

Como exemplo disso, podemos citar o fato de a mulher ser divorciada, ter um filho 

viciado em drogas e outro desempregado, além de depender da ajuda alheia para viver 

com dignidade, buscando ajuda da igreja e de seus empregadores. 

 Nesse momento, quero destacar mais um importante momento do primeiro 

semestre de 2012, em que a 8ªD recebeu a visita de Maurício Silva, fotógrafo e aluno da 

Licenciatura em Educomunicação da USP que ministrou uma aula a respeito das 

técnicas da fotografia, a fim de qualificar o grupo para o exercício que empreenderiam 
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no segundo semestre, quando criariam as suas próprias histórias de vida digitalizadas. 

Nessa aula, foram apresentados à turma os seguintes conceitos: 

 - a fotografia como escrita da luz; 

 - reflexão, absorção e transmissão da luz; 

 - câmera fotográfica como extensão dos olhos; 

 - enquadramento fotográfico; 

 - posicionamento de câmera; 

 - olhar e enfoque fotográfico. 

 
Após o primeiro workshop de fotografia, foi solicitada uma tarefa aos alunos. 

Eles deveriam, na aula seguinte, levar à escola fotografias de momentos marcantes que 

haviam vivido. A dinâmica ocorreu desta maneira: cada um mostrava a foto ao grupo e 

explicava o porquê de ela ser importante. Às vezes o grupo comentava, às vezes não. Ao 

falar das fotografias, histórias, lembranças, sentimentos confusos, desabafos passaram a 

aflorar. A questão central foi a ausência ou a dificuldade de conviver da/na família. Das 

fotos apresentadas, todas traziam alguma questão mal resolvida em relação ao pai, à 

mãe, à avó, aos irmãos.  

Uma das alunas, inclusive, trouxe ao grupo uma questão bastante delicada: a 

dificuldade em dizer “eu te amo” para seu pai. Sendo a jovem mais tímida da turma, 

aquele relato foi inesperado e tocante. Os colegas se surpreenderam e foram solidários e 

compreensivos. Todos respeitaram os relatos trazidos à roda. Não houve espaço para 

brincadeiras ou chacotas entre os colegas.  

A experiência relatada foi positiva, já que o vínculo construído entre os 

presentes foi intensificado e a atividade se tornou um momento propenso ao 

autoconhecimento, como também ao compartilhamento e ao fortalecimento da 

confiança entre os jovens, em relação a mim, como mediadora, e aos alunos da 

Licenciatura em Educomunicação presentes. Isabela Rosa, inclusive, trouxe, em sua 

avaliação, a importância de o educomunicador precisar estar preparado para lidar com 

esses tipos de situações em rodas de conversa, conforme destacamos abaixo: 

 
Era muito difícil vivenciar aquela realidade. E é uma realidade que o 
educomunicador tem obrigação de conhecer, porém ainda estamos 
muitos afastados dela. Senti que toda teorização e prática vivenciadas 
durante o curso eram inúteis naquele momento.  
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 Parafraseando a descrição de Isabela Rosa, somos todos humanos e, em 

momentos como esse acima, a humanidade fala tão alto que a emoção é presente e a 

atmosfera de troca, de horizontalidade, de pacto, se torna princípio, meio e fim do 

processo. O discurso sobre si mesmo se torna um discurso sobre nós todos. Coletividade 

e individualidade se confundem, dando asas à libertação própria. Conforme afirma 

Heller (1985, p. 21), “o representante do humano-genérico não é jamais um homem 

sozinho, mas sempre a integração, na qual se forma sua ‘consciência de nós”. 

 Ademais, convém demarcar a importância do uso da fotografia em uma 

atividade como essa, afinal é o registro fotográfico que nos auxilia a atravessar os 

tempos, preservar a memória, nos transportar ao passado, ou a uma ideia dele. Por isso, 

a intensa teia de relações e emoções que se estabeleceu naquele momento. A fotografia 

foi o meio para que os alunos pudessem se transportar ao passado, reviver as 

experiência contidas naquelas fotos e, assim, poder revelar ao grupo uma parte de seu 

“eu”, contido em momentos de intimidade – raramente revelado de maneira automática. 

 Por fim, ressalto que uma primeira avaliação coletiva com o grupo foi 

empreendida no final do primeiro semestre. Nessa roda de conversa avaliativa, foram 

destacados, pelos alunos, os seguintes pontos positivos do projeto: 

 - transformação de si mesmos; 

 - produtividade; 

 - envolvimento do grupo e dos mediadores; 

 - aprendizado; 

 - mudança nas atitudes; 

 - vivência de experiências; 

 - boa relação com os mediadores. 

 Também foram elencados pontos que poderiam ser melhorados ou acrescidos à 

dinâmica do projeto no segundo semestre, conforme demonstrado a seguir: 

 - ter passeios/excursões; 

 - mais brincadeiras/dinâmicas de grupo; 

 - receber mais convidados externos; 

 - trabalhar com músicas. 

 Na busca por propiciar algumas dessas demandas apontadas pelo grupo, 

vislumbrei um segundo semestre bastante prático e com a presença de mais um 

convidado externo, Diego Balbino, fotógrafo há doze anos e professor de Artes, que 

compareceu à escola com o propósito de aprofundar as temáticas apresentadas por 
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Maurício Silva, no primeiro semestre, e ainda apresentar noções básicas a respeito da 

História da Arte e da Fotografia mundiais. 

  

5.1.2. O segundo semestre letivo  

 Durante os 18 encontros realizados ao longo do segundo semestre, os alunos 

foram divididos em grupos de trabalho para que pudessem construir as suas próprias 

histórias de vida. Dessa forma, cinco grupos foram criados, com cerca de cinco alunos 

em cada um deles, que trabalhariam durante 15 encontros. A ideia era apresentar a 

proposta mais detalhadamente e tirar dúvidas durante os primeiro e segundo encontros 

do semestre e deixar o último encontro do ano letivo para a exibição, individual, das 

histórias de vida digitalizadas já editadas e finalizadas. 

 Nesse sentido, no segundo encontro deste semestre, foram apresentados 

exemplos de histórias de vida digitalizadas. Dois deles retirados do acervo online do 

Museu da Pessoa16 e outros dois que apresentavam a história de vida desta mediadora e 

de Isabela Rosa, aluna da Licenciatura em Educomunicação da USP. 

 A partir disso, as etapas para a construção das histórias de vida digitalizadas 

foram apresentadas aos alunos, conforme segue: 

1. Elencar e detalhar ideias para compor a história de vida; 

2. Criar storyboard; 

3. Preparar a gravação; 

4. Gravar; 

5. Redigir o roteiro de edição; 

6. Editar; 

7. Exibir as histórias de vida digitalizadas criadas; 

8. Disponibilizar acervo online. 

  

 De todas as etapas acima descritas, apenas duas delas não foram realizadas de 

maneira integral e conforme o previsto. O item 6, por exemplo, foi realizado 

devidamente, mas não pelos próprios alunos. Na verdade, a edição foi realizada pelos 

mediadores da ação, já que não havia tempo hábil para capacitar, inicialmente, os jovens 

para essa tarefa e nem existia equipamento suficiente, na escola, para suprir a demanda. 

                                                 
16 O acervo digital do Museu da Pessoa pode ser acessado pelo link <http://www.museudapessoa.net/>. 
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 Já o item 8 não foi cumprido, a pedido do próprio grupo, que preferiu não 

publicizar as suas produções e solicitou a mim que apenas as utilizasse para fins 

acadêmicos. Assim sendo, a exibição das histórias de vida, por exemplo, foi realizada 

de maneira individual, a partir de uma espécie de lan house criada por nós na sala de 

vídeo da escola e, dessa forma, cada um dos alunos retirou um DVD personalizado com 

a sua história de vida digitalizada, conforme mosaico de fotos a seguir: 

 
Figura 2: Entrega de DVDs para alunos da 8ª série D 

 
 Durante o segundo semestre de 2012, a etapa mais complicada, pelo que percebi, 

na visão dos alunos, era elencar que momentos de suas vidas iriam narrar em suas 

histórias de vida digitalizadas. O início de um texto/discurso era quase como um parto 

difícil. Tinham dificuldade em escolher os momentos e manterem um processo criativo 

por um tempo longo. De maneira geral, começavam a pensar em algo e, dali a pouco, já 

tinham dispersado seus pensamentos.  

 A metáfora do parto, inclusive, pode ser compreendida, aqui, como um novo 

começo, as agruras de deixar o ventre materno para viver de maneira mais autônoma. 

De certa forma, aqueles jovens, quando iniciavam o processo de construção de suas 

histórias de vida, nasciam novamente para si mesmos e para quem os ouvisse. 

 Uma das alunas, nesse momento de brainstorm, foi bastante assertiva, quando 

indagou a mim: “Mas contar a minha vida é contar a vida dos outros? Porque, quando 
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eu falo sobre mim, acabo falando sobre a minha família, por exemplo”. Essa pergunta já 

demonstrava a preocupação que tinham em ser honestos, justos com o que relatariam e 

sobre como vivenciaram tais situações e, por isso, receosos em arriscar expor as vidas 

de outros com quem se relacionam. 

 Esse dado é bastante gratificante e demasiado importante, pois demonstra que os 

adolescentes não – a meu ver – criaram personagens sobre si mesmos, mas deixaram 

seus interiores falar por si próprios, por isso o medo, por exemplo, de apresentar suas 

histórias publicamente. Sobre isso, foi decidido que não seria feita uma mostra dos 

vídeos gravados e, assim, um DVD foi entregue com o produto final de cada um dos 

jovens, de maneira individualizada. 

 Além disso, por outro lado, a preocupação dos alunos em expor suas histórias de 

vida e, indiretamente, fatos de indivíduos alheios a si, demonstrou maior percepção dos 

jovens sobre a dimensão do Outro (Bakhtin/Voloshinov, 2002) em suas vidas, em sua 

constituição identitária.  

  Os grupos foram informados, por mim, sobre o prazo que tinham para realizar 

suas histórias de vida digitalizadas e, assim, ao longo do segundo semestre, se 

dividiram, para contar com a colaboração da equipe do projeto, durante todas as etapas 

do processo. Assim, em todos os momentos, mesmo que mais de um grupo estivesse 

trabalhando ao mesmo tempo, a equipe dos alunos da Licenciatura em 

Educomunicação, juntamente comigo, se dividia, da mesma forma, para dar conta das 

demandas da sala, entre apoio na construção dos roteiros, gravações e pré-edições.  

 O fato de deixá-los livres, durante o processo, para criar e entregar os materiais, 

permitiu que uma aluna não definisse sua história de vida a tempo de ser gravada e outras 

três adolescentes entregaram declarações afirmando que não tinham interesse em concluir o 

trabalho, por não se sentirem confortáveis em falar sobre si mesmas para a câmera de vídeo.  

 Nesses casos, minha postura foi rígida, sem ser desrespeitosa. Relembrei as alunas 

do processo do qual faziam parte e que haviam aceitado, sabendo que teriam liberdade para 

desistir a qualquer momento, mas que, estando na fase final do projeto, seria importante 

terminá-lo. Meu intuito era incitá-las a refletir sobre sua atuação e sobre como suas ações 

interfeririam na vida das pessoas envolvidas naquela ação. 

 Observar como um projeto educomunicativo pode ser realizado em uma escola 

pública nos faz ir além da teoria, para verificar a Educomunicação na prática. Nesse sentido, 

os empecilhos encontrados foram resolvidos com conversas. Afinal, além de enfrentar a 

própria vergonha, o olhar que faziam de si mesmos e o medo de expor problemas pessoais 
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era presente durante toda a atividade. É preciso ter coragem para construir sua própria 

identidade e bancar a si mesmo, em qualquer situação. Conforme Sidnei Rodrigues de 

Souza, aluno da Licenciatura em Educomunicação da USP, relata: 

 
As histórias de vida foram uma importante oportunidade dos alunos 
criarem uma identidade não só em relação a etnia, mas também com 
a família e com o lugar em que vivem.   

 
 Já Mauricio da Silva, também aluno da Licenciatura em Educomunicação da 

USP, retrata a importância desta etapa para sua própria reflexão como educomunicador: 

 
Vivenciar a aplicação de um projeto que possui por base conceitos da 
educomunicação, enfrentando problemas reais de uma escola pública, 
permitiu observar e refletir melhor sobre minha atuação como 
educomunicador. 

 Apesar dos obstáculos e de uma sensação – sempre presente – de constante 

recomeço, durante o segundo semestre de 2012, o saldo de criação de histórias de vida 

digitalizadas foi altamente positivo. De 30 alunos matriculados na 8ªD, 23 finalizaram o 

processo e gravaram suas histórias.  

 Mas, antes de dar continuidade ao panorama geral acerca das histórias de vida 

digitalizadas criadas pelo grupo, quero registrar que dois encontros foram realizados 

com o corpo docente da escola. O primeiro deles antes de o projeto ser iniciado com a 

turma e outro, ao final do ano letivo. Neste último, Maurício Silva esteve presente e, por 

isso, relatou essa experiência em seu relatório avaliativo sobre o projeto, que faço 

questão de apresentar, abaixo: 

 
Por último foi realizada uma reunião com os professores da escola, 
para apresentar alguns dos resultados obtidos com o projeto. Neste 
momento pude perceber que o comportamento dos professores em 
relação aos alunos é de afastamento. Ouvir frases como “Pensei que 
esta menina fosse muda!”, sobre uma aluna tímida, entre outras, 
demonstra o quanto a relação professor-aluno é precária nas escolas. 

 

 Infelizmente, essa foi a sensação que nos chocou ao final deste último encontro 

com os professores da escola em questão. Apesar dos resultados positivos que 

apresentamos a eles, alguns já destacados até aqui, e outros que ainda ressaltarei na 

continuidade de minha análise, o posicionamento da maioria era de indiferença, de certo 

desprezo pelas vantagens que apresentávamos. Algo visto, inclusive, como impossível, 
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como se apenas nós, pesquisadores, pudéssemos conseguir, já que éramos externos à 

escola e não convivíamos com os alunos cotidianamente.  

 Entretanto, acho justo fazer uma ressalva. Dois professores colaboraram muito 

para o processo empreendido na escola: o primeiro deles, regente da disciplina de 

Matemática, disponibilizada a mim, para condução das atividades, Joenilson da Silva, e 

a professora de Geografia, Mara Sandra Zanin, que – por ser muito próxima dos alunos 

– demonstrou interesse em colaborar conosco antes, durante e após o final do projeto, 

inclusive, colaborando na entrega dos DVDs aos alunos ausentes no último dia de aula. 

 Saliento, também, que a Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental II 

vigente no ano de 2012, Alessandra Monteiro, e a Diretora de Ensino da escola, Tomiko 

Sato, não mediram esforços para colaborar com todas as etapas do projeto e se 

mostraram motivadas a construir novas experiências junto de seu grupo de educadores, 

se responsabilizando, por exemplo, a exibir os filmes utilizados no projeto ao corpo 

docente da EMEF, nos horários de reuniões pedagógicas semanais. 

 Desse modo, destaco, a seguir, trechos relevantes da conversa que tive com as 

duas profissionais acima referidas, quando convidadas a avaliar o processo conduzido 

ao longo de 2012 na escola. 

 
Houve uma mudança radical nas atitudes dos alunos da 8ªD, eles 
passaram a se sentir mais protagonistas dentro da escola. 
Amadureceram, ficaram mais responsáveis, respeitosos. Inclusive, 
uma das alunas, a Raiane, que era muito tímida, mudou 
completamente.  
 
.................................... 
 
Estamos numa escola majoritariamente negra e comumente 
recebemos alunos negros, na sala da coordenação, por terem sido 
xingados pelos colegas.  

Depoimentos da Coordenadora Pedagógica da escola pesquisada 
 
Os professores terão que, a partir de agora, completar um eixo de 
expectativas de aprendizagem para a educação etnicorracial no 
planejamento bimestral. Pois já tivemos um Projeto Especial de Ação 
(PEA) voltado para a diversidade que foi protocolar e com poucos 
resultados positivos. Afinal, vai além do politicamente correto. 

Depoimento da Diretora da escola pesquisada 
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 Relatos como estes demonstram os avanços conquistados pelo projeto executado 

ao longo de 2012 e ainda revelam a urgência da aplicação da Lei Federal nº 10.639/0317 

e da disseminação de um ambiente em prol da igualdade racial e em que a escuta seja 

mais importante do que apenas a fala, principalmente por parte de quem está 

hierarquicamente acima dos alunos – conforme os moldes da educação tradicional 

formal -, ou seja, o grupo discente necessita ter o poder de voz legitimado no ambiente 

escolar e os educadores, por sua vez, precisam adquirir novas maneiras de dialogar com 

seus pares e com aqueles com quem convivem, no cotidiano escolar. 

  

5.2. Análise das histórias de vida digitalizadas 

 Antes de prosseguir com a análise dos discursos contidos nas histórias de vida 

digitalizadas construídas pelos alunos da 8ª série D, é importante balizar esta 

desafiadora tarefa em referenciais teóricos que colaboram para a reflexão desta 

pesquisadora acerca do processo discursivo e de sua conseqüente análise. 

 Sabe-se que a linguagem permeia todas as relações que são mantidas entre os 

indivíduos ao longo de suas vidas. Por isso, é essencial compreender, a partir de dados 

empíricos e socialmente construídos, qual o conhecimento produzido a partir das 

relações entre o mundo real e o mundo dos signos lingüísticos. Assim como explica 

Hall (2009, p. 370): 

A realidade existe fora da linguagem, mas é constantemente 
mediada pela linguagem ou através dela: e o que nós podemos 
saber e dizer tem de ser produzido no discurso e através dele. O 
“conhecimento” discursivo é o produto não da transparente 
representação do “real” na linguagem, mas da articulação da 
linguagem em condições e relações reais. 
 

 Nesse sentido, a linguagem é complexa, por apresentar diferentes ideias, valores 

e concepções e também porque carrega em si características a respeito de quem 

transmite a mensagem, afinal escolhem-se os recortes que serão feitos a respeito de um 

assunto e, ao narrá-lo, apresenta-se partes de quem é que emite tal enunciado, ou seja, 

na linguagem, não há apenas o que está sendo falado – como conteúdo objetivo -, mas 

também se podem depreender características sobre quem fala – com viés subjetivo. 

                                                 
17 Em janeiro de 2003, a Lei Federal nº 10.639/03 instituiu o ensino de História e Cultura Africana e 
Afrobrasileira como obrigatório nas escolas de Ensino Fundamental e Médio do Brasil, alterando a LDB 
(Lei de Diretrizes e Bases), com o objetivo de promover uma educação que reconhecesse e valorizasse a 
diversidade, comprometida com as origens do povo brasileiro.   
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 Mainguineau (2004, p. 99) corrobora este pensamento, quando afirma que “o 

universo de sentido propiciado pelo discurso impõe-se tanto pelo ethos como pelas 

‘ideias’ que transmite; na realidade, essas ideias se apresentam por intermédio de uma 

maneira de dizer que remete a uma maneira de ser”. 

 Para o autor, o ethos revela a personalidade do enunciador, independentemente 

da sinceridade dos traços de caráter que apresenta ao seu auditório social. O orador 

informa e, paralelamente, diz: eu sou isto, eu não sou aquilo, a partir das representações 

que leva a público durante a sua enunciação. 

 Quando narramos um fato, nos posicionamos sobre o mesmo a partir do que 

escolhemos falar. Demonstramos quem somos e re-vivemos o que contamos, numa 

espécie de ponte entre o que aconteceu, o momento presente da narração e uma possível 

transposição futura dessa mensagem, se pensarmos que, ao falarmos, já buscamos 

prever quais serão os desdobramentos do discurso emitido em nós mesmos e no 

interlocutor com o qual nos relacionamos no momento da enunciação 

(Bakhtin/Voloshinov, 2002). 

 Nossa memória é seletiva e, ao narrar um fato, podemos fazer uso das diferentes 

dimensões do tempo narrado (passado, presente e futuro). Os sujeitos que participam do 

processo de enunciação tiveram a sua experiência determinada em mediações da cultura 

por meio da linguagem, possuindo uma visão de mundo que foi construída no meio 

social e que se refere a uma determinada época. 

 O sujeito comunicador utiliza-se de signos, na formulação da sua mensagem e 

adquirem um caráter ideológico correspondente ao ponto de vista desse sujeito (caráter 

que pode corresponder ao ponto de vista hegemônico ou não). Nesse sentido, a 

produção de sentidos se dá tendo por objetivo o diálogo, mesmo quando se fala sobre si 

mesmo, conforme diz Brandão (2012, p. 26): 

Esse sujeito essencialmente marcado pela historicidade. É um 
sujeito interpelado pela ideologia, sua fala reflete os valores, as 
crenças de um grupo social. Não é o único, mas divide o espaço 
de seu discurso com o outro, na medida em que, na atividade 
enunciativa, orienta, planeja, ajusta sua fala tendo em vista um 
interlocutor real, e também porque dialoga com a fala de outros 
sujeitos, de outros momentos históricos, em um nível 
interdiscursivo. 
 

 O interdiscurso é todo o conjunto de formulações feitas e já esquecidas que 

determina o que dizemos (Orlandi, 1999). A partir dele, nossa memória discursiva – 

esse saber discursivo que torna possível o dizer, que o sustenta – entra no jogo da 
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narração, em que se somente se é sujeito, quando se está descentrado, afetado pelo real 

da língua e também pelo real da história. Afinal, os indivíduos universalizam, através de 

suas ações em vida, a época histórica em que vivem. 

 Para Bakhtin, a palavra não é monológica, mas plurivalente, o dialogismo passa 

a ser, no quadro de suas formulações, uma condição constitutiva do sentido. Para isso, é 

importante contrapor o discurso do locutor com uma contrapalavra 

(Bakhtin/Voloshinov, 2002). Pois, conforme explica Baccega (2012, p. 129): 

 
O discurso não é apenas uma cadeia de enunciados, palavras ou 
frases que se justapõem. Ele tem que supor sempre o conjunto 
de relações sociais, contextuais que o constituem e que estão 
inscritos ma palavra, matéria-prima de que ele se utiliza. Isso 
tanto vale para o discurso da História quanto para o discurso da 
ficção e também para o discurso da Comunicação. 
 

 As palavras que compõem os discursos anseiam por ser ouvidas, esperam por 

respostas, buscam o diálogo. A escuta é essencial nesse processo, pois a palavra vai em 

direção à também chamada palavra outra. Trata-se do princípio da responsividade 

(Bakhtin, 2011). 

 Nesse sentido, o papel do analista de discurso é tentar apreender o dito, o não-

dito e o que poderia ser dito (Orlandi, 1999), a partir dos vestígios narrativos presentes 

no discurso de outrem, a quem lhe confia o ouvir. O intuito, dessa forma, é colocar em 

prática aquilo que explica Mainguineau (2004, p. 20), quando afirma que: “todo ato de 

enunciação é assimétrico: a pessoa que interpreta o enunciado reconstrói seu sentido a 

partir de indicações presentes no enunciado produzido, mas nada garante que o que ela 

reconstrói coincida com as representações do enunciador”.  

 Para buscar empreender uma análise coerente e o mais próxima possível da 

realidade apresentada nas histórias de vida digitalizadas selecionadas, apresentamos, a 

seguir, o protocolo de análise a ser utilizado em todas as narrativas estudadas: 

 

5.2.1. Protocolo de Análise 
 
 O protocolo de análise serve para balizar a investigação empreendida em relação 

às narrativas de quatro jovens da 8ª série D (conforme apresentação mais detalhada a ser 

apresentada consecutivamente). O protocolo compreende as seguintes etapas: 

1. Transcrição da história de vida completa (conforme produto final editado); 
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2. Construção e análise de palavras marcantes presentes em uma nuvem narrativa, 

criada por esta pesquisadora, para identificar o aporte quantitativo das palavras 

presentes nas histórias de vidas construídas pelos alunos; 

3. Descrição dos elementos constituintes da linguagem audiovisual presentes nas 

narrativas (enquadramentos, escolha do cenário, montagem, linguagem corporal e 

fotos, quando houver); 

4. Descrição e análise de temas (Bakhtin, 2000) presentes nas narrativas; 

5. Investigação da presença ou ausência da identidade negra nas narrativas; 

6. Identificação dos estágios apresentados por Ferreira (2000) nas narrativas. 

 

 Para compor este último item da Análise de Discurso das histórias de vida 

digitalizadas selecionadas, serão utilizados os pressupostos teóricos presentes em 

Ferreira (2000). Nessa publicação, o autor explica que os quatro estágios para o 

desenvolvimento da identidade afrodescendente – estágio de submissão, estágio de 

impacto, estágio de militância e estágio de articulação – “não se referem a traços de 

personalidade e nem a algum tipo de patologia psicológica” (p. 69).  

 Ferreira (2000) também afirma que os estágios não são estanques e nem se 

apresentam em uma sequencia linear, mas, sim, por momentos de desenvolvimento 

dessa identidade. Segundo ele, “não se trata de uma camisa de força conceitual, mas de 

um delineamento teórico que sugere a ocorrência de processos transitórios na 

construção da subjetividade e ligados a circunstâncias específicas” (FERREIRA, 2000, 

p. 69). Inclusive, os estágios são apresentados pelo pesquisador, a partir do seguinte 

esquema: 

 
Figura 2: Sequência de estágios no processo de construção de identidade (FERREIRA, 2000, p. 70) 
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 Dessa forma, para Ferreira (2000), é importante haver constantes mudanças de 

um estágio para o outro nos indivíduos, numa espécie de ciclo viciado, rotativo e sem 

fim. “Os estágios, com seus dinamismos pessoais, nos quais o indivíduo está submetido 

a uma constante tensão, são fases a serem constantemente superadas, sem uma síntese 

final” (FERREIRA, 2000, p. 147). 

 Ao que se percebe, Ferreira espera alcançar o que fora anunciado na obra de 

Darcy Ribeiro, “O Povo Brasileiro” (1995), quando narra a diversidade do povo 

brasileiro, pois, para o pesquisador, o afrodescendente estaria em uma etapa posterior ao 

que se intitula ‘negro’.  

 No entanto, é importante ressaltar que, para esta pesquisa, nos apropriamos do 

delineamento dos estágios compostos por Ferreira, a partir de uma perspectiva de 

identidade negra, pois no momento atual – social, histórico e político –, o termo ‘negro’ 

favorece a construção dessa identidade (ainda difusa) de boa parte da população. 

 Nesse sentido, entendemos ser o nosso papel – como pesquisadora – importante 

para agir em prol de uma possível interlocução privilegiada entre a problemática da 

negritude18 apresentada no universo brasileiro contemporâneo, a fim de colaborar para a 

superação da discriminação negativa sofrida pelos negros do país. 

 

5.2.2. Grupo pesquisado e definição de estudo de caso 

 De 30 alunos matriculados na 8ªD, no ano de 2012, 23 finalizaram o processo e 

gravaram suas histórias de vida. Ressaltamos que três alunos deixaram de frequentar as 

aulas, ao longo do ano, perfazendo um total de 27 alunos em sala. Destes, uma aluna – 

conforme descrito anteriormente – perdeu o prazo para gravar sua história e outras três 

optaram por não ter seus depoimentos registrados. 

 Dos 23 participantes, doze são do sexo masculino e 11 do sexo feminino, sendo , 

na totalidade, moradores da zona norte da cidade de São Paulo e, na maioria, habitantes 

do entorno da escola em que a pesquisa foi realizada. Quanto ao formato dos vídeos, 22 

histórias de vida contaram com a exibição das imagens audiovisuais dos jovens e apenas 

um foi editado a partir de fotografias, sem ter a gravação visual da aluna que contava 

sua história, apenas o áudio de seu depoimento. 
                                                 
18 O termo ‘negritude’ passou a ser utilizado pouco antes de 1935, em textos de Léopold Senghor, do 
Senegal, e Aimé Césaire, da Martinica. Senghor considerava essa expressão como denotando o 
patrimônio cultural, os valores e o espírito da civilização africana negra. Para Césaire, significa o 
reconhecimento de um fato, acarretando não só a aceitação como assunção ativa do destino e da cultura 
do negro (FERREIRA, 2000, p. 135). 
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 Ademais, é notória a identificação inicial de cada um dos alunos a partir da 

verbalização de seu primeiro nome – na maioria dos casos – e, em outros – do nome 

completo. É comum a identidade ser representada pelo próprio nome, como se o 

indivíduo buscasse uma certeza sensível. Dessa forma, é como se o nome se fundisse 

com o indivíduo. Já a declaração dos sobrenomes demonstra a relação de pertencimento 

a uma família, a uma genealogia; em contrapartida à individualidade e à exclusividade 

demonstrada por meio do primeiro nome. 

 Ressaltamos, também, que houve divergência em relação à autodeclaração de 

cor/etnia registrada pelos adolescentes no questionário inicial, impresso, entregue pela 

pesquisadora no início do ano letivo, em relação ao discurso apresentado nas histórias 

de vida digitalizadas por alguns deles.  

 Conforme o questionário inicial, a partir das informações, quanto à cor/etnia dos 

23 pesquisados, temos o seguinte gráfico, atentando para o fato de que um dos alunos 

não se posicionou a respeito: 

 
Gráfico 9: Cor/etnia dos alunos da 8ª série D (ínício de 2012) 

 
 Após a condução do projeto, ao longo do ano de 2012, o cenário foi alterado, 

conforme registros videográficos das histórias de vida digitalizada, conforme segue19: 

 
Gráfico 10: Cor/etnia dos alunos da 8ª série D (final de 2012) 

                                                 
19 Ressalta-se que esses dados foram extraídos dos discursos presentes nas histórias de vida digitalizadas 
construídas pelos alunos da 8ª série D. 
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 Essa comparação demonstra a importância de haver momentos, no espaço 

escolar, de reflexão a respeito de nossas próprias identidades, principalmente em relação 

à questão cor/etnia, de suma relevância na sociedade brasileira. Por conta do projeto, é 

possível perceber um aumento em relação ao número de negros (somando pretos, 

pardos e negros – conforme as narrativas dos alunos em suas histórias de vida 

digitalizadas) em relação ao cenário que fora apresentado no início do ano de 2012. 

Podemos comprovar essa mudança de identidade, a partir de Gomes (2002, p. 42): 

 
O tornar-se negro, enquanto uma construção social e individual, 
se materializa na concretude de sujeitos sociais, dotados de 
identidade, corporeidade e memória. Esses sujeitos, ao se 
relacionarem com o mundo, o fazem a partir de uma diferença 
que não é só cultural e histórica, mas está inscrita num corpo, 
na cor da pele, nos sinais diacríticos que, mesmo sendo 
transformados por meio de uma intensa miscigenação, 
continuam carregados de africanidade. 
 

 É possível perceber, também, a ausência da temática racial em pouco menos do 

que a metade das histórias de vida digitalizadas criadas. Essa falta de posicionamento 

étnico deixa nítida a falta de experiência e/ou pouca importância dada ao assunto em 

território brasileiro. 

 Além disso, cabe salientar que o ainda vigente mito da democracia racial à 

brasileira pode ser visto a partir dos moldes de racismo que se pratica no país. Ou seja, 

ser negro, no Brasil, é intenso o suficiente para fazer com que muitos prefiram não se 

reconhecer enquanto tais, preferindo identificar-se com denominações que, 

pretensamente, lhes poderiam abrir caminhos de mobilidade e realização social e 

pessoal, no interior de uma sociedade notadamente intolerante aos negros, daí o alto 

número de pardos autodeclarados. 

 No entanto, é importante dizer que, quando o quesito cor/etnia não surgia, de 

maneira autônoma, na narrativa da história de vida do(a) aluno(a), como mediadora, 

esta pesquisadora o(a) questionava a respeito, garantindo que a afirmação não seria 

utilizada na edição, caso não fosse desejo do depoente. 

 Dessa forma, foi possível perceber a importância da fenotipia no imaginário 

identitário brasileiro. Sem exceção, todos os alunos, quando indagados sobre de que cor 

se autodeclaravam, automaticamente, olhavam para si mesmos (principalmente para 

seus braços) e afirmavam ser dessa ou daquela cor, ou então, mostravam a si mesmos à 

mediadora, para perguntarem sobre a cor que possuíam como se tivessem dúvidas a 

respeito ou temessem afirmar o “incorreto”. De acordo com Carvalho (2008, p. 2): 
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Em primeiro lugar, os não-brancos são tratados de um modo 
negativo e desqualificador pelos brancos; e, logo, os próprios 
não-brancos introjetam essa inferioridade fenotípica e passam a 
organizar suas vidas de acordo com a rejeição à ausência de 
brancura e também segundo seu esforço por emular essa mesma 
pretensa brancura. Desse modo, o racismo fenotípico cresce a 
cada dia e força a maioria das pessoas a tentar ajustar sua pele 
para aproximar-se, ainda que minimamente, do padrão do corpo 
ideal. 
 

 É por conta do racismo fenotípico (Carvalho, 2008) que ainda sofremos com a 

falta da autodeclaração da população negra de maneira afirmativa, afinal, no cotidiano 

de alteridade, a sociedade, de uma maneira geral, força – em muitos casos – o indivíduo 

negro a não se afirmar como negro. Isso se dá a partir das perseguições que o negro 

autodeclarado sofre no Brasil, bem como à falta de regalias e, até mesmo, de acesso a 

direitos básicos, como segurança e respeito, que irá ter que conviver em seu dia a dia, a 

partir do corajoso ato de se afirmar negro no país. 

 A partir do panorama geral apresentado – acerca da totalidade das histórias de 

vida digitalizadas produzidas – de maneira educomunicativa – pelos alunos, foram 

escolhidas quatro histórias de vida, em particular, para compor o estudo de caso desta 

pesquisa. O intuito é observar, através das narrativas dos adolescentes pesquisados, 

como se dá a construção da identidade negra, de maneira direta, para eles próprios (a 

partir do ponto de vista que possuem sobre si mesmos) e, indiretamente, como este pode 

ser um retrato da construção da identidade negra no Brasil. 

 Para isso, as histórias de vida digitalizadas de duas adolescentes (aqui nomeadas 

por Kátia e Marcela20) e de dois outros adolescentes (que serão chamados de Kléber e 

Renato) foram transcritas, conforme consta nos anexos deste estudo. Em um segundo 

momento, procedeu-se à relação dos trechos em que os relatos se dedicam a tratar de 

traços identitários ou deixam entrever essa perspectiva. 

 A escolha por essas quatro histórias de vida digitalizadas se deu pelo seu teor, 

em relação ao posicionamento étnico que haviam relatado em seus depoimentos. O 

detalhamento dos motivos dessas escolhas será feito ao longo da análise empreendida. 

No entanto, como esclarecimento inicial, estas histórias foram importantes para a 

análise por apresentar as seguintes características: 

                                                 
20 Foram escolhidos nomes fictícios como forma de resguardar a privacidade dos alunos, já que trazem, 
em suas histórias de vida digitalizadas, temas de cunho pessoal. 
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1. em dois dos casos, houve um posicionamento afirmativo em relação à 

identidade negra. No entanto, em um deles, tal posicionamento é 

constantemente negado por um familiar diretamente ligado ao aluno em 

questão. 

2. nos outros dois últimos casos, o posicionamento negro poderia estar 

presente, mas não está, por conta das relações familiares diretamente 

estabelecidas ou pela falta/negação de consciência/conhecimento de sua 

própria ancestralidade. 

 Iniciamos o processo de análise de cada um dos quatro casos apresentados, 

sempre compondo a análise a partir dos preceitos da Análise de Discurso de linha 

francesa, principalmente, e a partir dos saberes construídos através das experiências dos 

centros de Digital Storytelling existentes pelo mundo afora e, aqui no Brasil, como no 

caso do Museu da Pessoa, conforme narra Worcman (2013, p. 59): 

 
A história de vida é uma das fontes mais ricas para nos 
transformarmos e começarmos a ver o mundo com os olhos dos 
outros. Aquilo que cada um de nós tem é um jeito próprio de 
registrar e transformar em memória o momento histórico que 
vivemos. E é esta memória que possibilita que cada um de nós 
crie as narrativas que formam as histórias de nossas vidas. O 
conjunto destas histórias compõe uma teia social que traduz as 
múltiplas visões e experiências que formam nossa sociedade. 
 

 Munidos desta mesma vontade de Worcman (2013), a seguir, apresentamos o 

detalhamento da Análise de Discurso frente às quatro histórias de vida digitalizadas 

escolhidas. Nosso objetivo é buscar entrever possíveis marcas de subjetividade – 

principalmente no que diz respeito à questão étnica - presentes nas narrativas 

construídas, de maneira autônoma, por esses jovens, que devem ter suas vozes 

respeitadas e valorizadas sempre, em qualquer situação e/ou tempo. 
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O processo de narrativa autobiográfica é pois um 
caminho de transformação. Ele transforma-nos e 

tem consequencias no ambiente que nos rodeia. Ao 
mesmo tempo que nos liga ao essencial de nós 

próprios, liga-nos ao mundo exterior. Esta 
transformação é formadora. A autobiografia é mais 

do que um exercício egocêntrico. Trata-se de um 
terreno do poder-ser. 

Elizeu Souza e Maria Helena Abrahão 
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6. A COR NA VOZ: IDENTIDADE ETNICORRACIAL EM NARRATIVAS 

DIGITALIZADAS 

 As histórias de vida digitalizadas que terão destaque, nesta parte do estudo, 

compõem um panorama em potencial da sociedade de que fazem parte os brasileiros, 

autodeclarados negros ou deles descendentes, pertencentes a uma classe social 

economicamente menos favorecida, por viverem em uma região periférica da cidade de 

São Paulo. Além disso, pode-se dizer que são um retrato da juventude brasileira, tendo 

como critério a faixa etária dos narradores, que se encontram já no final de sua 

adolescência - levando-se em conta os termos estabelecidos pelas políticas responsáveis 

por reconhecer os direitos da juventude neste país.  

 Como parte das quatro histórias de vida escolhidas para compor esta análise – 

que será mais bem aprofundada e detalhada ao longo desta sexta parte do trabalho -, 

percebe-se a recorrência de alguns temas nas narrativas presentes em suas histórias de 

vida digitalizadas: a família, o pertencimento local, o futuro, a presença dos outros na 

construção de seus “EUs” e a cor da pele. 

 Em relação à família, pode-se afirmar que esta é temática transversal presente, 

veementemente, nas histórias que serão analisadas por esta pesquisadora. Todos os 

jovens trazem consigo questões pessoais bem ou mal resolvidas em relação à presença 

ou à ausência de entes familiares, principalmente no que diz respeito aos pais. 

Destacamos, ainda, a forte marca do discurso dos Outros nas narrativas apresentadas 

pelos estudantes, o que corrobora a existência da alteridade (Bakhtin/Voloshinov, 2002) 

em todo o discurso por eles construído. 

 Além disso, os quatro narradores trazem, como ponto partida de seus 

depoimentos, a declaração da região em que moram, ressaltando o fato de morarem e/ou 

estudarem no bairro de Lauzane Paulista. 

 Também será mais bem detalhada a presença marcante das perspectivas destes 

adolescentes em relação ao futuro que, em todos os casos, parecem apresentar 

contrapontos a determinadas situações de vida pelas quais tiveram que passar junto a 

seus familiares. 

 Por fim, salientamos a existência da temática da cor da pele e do pertencimento 

étnico como foco de todas as quatro narrativas, umas em maior grau de presença, 

revelando a necessidade emergente de se discutir e construir – coletivamente – 

conhecimentos identitários de cunho etnicorracial entre nós, brasileiros. 
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 Ressaltamos, ainda, que levaremos em conta, durante o processo de Análise de 

Discurso, as seguintes prerrogativas: 

a) a assunção de categorias do “eu”; 

b) a presença da fala dos outros e a negociação existente nos discursos sobre si 

mesmo, em relação aos valores presentes na narrativa; 

c) os diferentes temas que ficam evidenciados nos depoimentos, conforme breve 

apresentação realizada acima, principalmente no que diz respeito às 

considerações dos narradores quanto aos universos profissional e social 

(etnicorracial).  

 Dessa maneira, buscamos identificar possíveis caminhos que nos levam a pistas 

sobre as características identitárias (Gomes, 2002; 2005; Hall, 2000; Schuman, 2010; 

entre outros) do corpus pesquisado, bem como nos remeter à contribuição do Digital 

Storytelling (Lundby, 2008), quando empreendido por meio de uma perspectiva 

educomunicativa (Soares, 1999; 2011), a fim de construir o chamado self (Bakhtin, 

2000; 2010; 2011; Bakhtin/Voloshinov, 2002; Bruner, 2001; 2007). 

 

6.1. A VOZ DE KLÉBER 

 Para iniciar o processo de Análise de Discurso, com enfoque na temática de 

identidade negra nas narrativas das histórias de vida digitalizadas de quatro alunos da 8ª 

série D, o primeiro depoimento a ser analisado será o de Kléber. 

 Nessa primeira narrativa, o que mais chama a atenção é, dentre outras questões, 

o fato de Kléber se autodeclarar branco, mesmo tendo o pai negro. Nesse sentido, 

vemos que o estudante, fruto de um relacionamento interracial, faz a escolha pela mãe, 

quando o assunto é pertencimento etnicorracial. 

 Além deste tema, que será mais bem detalhado, Kléber demonstra ser um 

adolescente com fortes ligações familiares e um sonhador que, literalmente, luta para 

alcançar seus objetivos. 

 Para detalhar esta análise, demonstrando a riqueza contida na narrativa 

apresentada por Kléber, descreve-se, a seguir, a transcrição da história de vida 

digitalizada em questão e, a seguir, apresentam-se as contribuições desta pesquisadora 

em cada um dos itens que compõem o Protocolo de Análise anteriormente citado. 

Ressalta-se, aqui, que este mesmo detalhamento será realizado para cada uma das outras 

três histórias de vida selecionadas no processo de pesquisa. 
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6.1.1. Transcrição da história de vida completa 

 
Ah, no começo quando você sobe no tatame, dá uma vontade de ir no 
banheiro, suas pernas ficam tudo tremendo. Ah, mas quando o juiz 
falou “valendo”, eu tentei fazer tudo que eu faço na academia, tudo 
que eu treino, aí consegui levar a melhor. 
Eu tenho 14 anos, nasci dia 17 de março de 1998. Sou um menino 
muito dedicado nas coisas que eu quero, e muito esculachado nas 
coisas que eu não quero. Tenho um irmão e uma irmã. Minha irmã 
tem 26 anos, casada, com dois filhos, um menino e uma menina. O 
menino se chama Richard e tem oito anos, a menina se chama Nicole 
e tem quatro. O meu irmão se chama Kaleb e estuda aqui na escola 
mesmo, tem 12 anos e tá na sexta série. Arteiro igual eu mesmo. 
Ah, quando eu crescer, vou ser um grande lutador, chega lá no futuro, 
lá no UFC e ganhar bastante dinheiro, e nisso eu me dedico bastante. 
Ah, eu já tive um campeonato de jiu-jítsu, que foi o meu primeiro 
campeonato na categoria infanto-juvenil de atleta até seis quilos e 
levei a vantagem, sai lá com a medalha de ouro. Essa foi a minha 
primeira conquista.  
Hoje em dia, meu pai e a minha mãe não me apóiam, falam que os 
lutadores não me apóiam, em nada. Quando eu falo que vou para o 
campeonato, falam assim ó: “você vai, mas eu não quero que você 
vá”. Assim eles não deixaram, eu chego lá... eu cheguei lá lutando. 
Imagina, eu subi no tatame e ‘pensá’ que eles não deixaram eu vim, e 
lá pra Raposo Tavares com os colegas, pensando que eles não 
deixaram eu ir. Mas eu fui, assim, do mesmo jeito. Cheguei em casa, 
mostrei a medalha pra eles, e eles falaram assim: “Legal, parabéns, 
mas do mesmo jeito eu não apóio, não quero que você seja”. 
Ah, também porque meu pai, quando era novo, ele fez karate, fez 15 
anos de karate, e ele também tinha esse sonho, mas viu que, naquela 
época, não dava nada. Eu já expliquei pra ele que naquela época não 
dava nada. Hoje, o lutador de UFC, ganha muito dinheiro, os 
contrato é milionário. 
Muitas vezes quando as pessoa vê eu abraçado com meu pai, os 
moleque fala “quem é esse cara ai, é o seu vizinho, seu colega?”. Aí 
eu falo assim: “não, esse aí é o meu pai”, “nossa ele é negro, você é 
branco”, mas ah, faz parte da vida, todo mundo não nasceu de uma 
cor, todo mundo é mestiço. O brasileiro é falso, tanto que entraram 
indígenas, portugueses aqui. Tanto que, até hoje, nóis tamo assim.  
Um exemplo assim... ah sei lá... uma coisa assim, sem eles eu não tava 
aqui hoje, não tava alimentado, não tava vestido. E eu sei que eles 
trabalham duro, saem sete horas da manhã, e voltam só à noite, e eu 
sei que, no trabalho deles, eles pensam em mim. Aí eu penso que, 
quando eu estiver trabalhando e eles estiverem mais velhos, eles 
estiverem em casa dormindo, enquanto eu to lá trabalhando. Quando 
eu tiver lá no octógono lutando, e eles estiverem lá assistindo por 
mim, torcendo por mim. Só isso.  
Pros meus filhos eu quero só a mesma coisa que, se eles querem ser 
jogador de futebol, eles sejam, lutadores, que sejam, médicos, 
advogado, que sejam. Eu vou tá do lado deles, sempre apoiando.  
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E eu não luto só por dinheiro, é porque eu gosto mesmo. Quero ver 
meu pai e a minha mãe, tudo com uma casa grande. Meu pai é 
arquiteto, direto ele faz lá as casas que ele queria que nóis tivesse 
morado. E eu falo pra ele: “Pai, guarda essas planta de casa aí que, 
quando eu for lutador, nóis vai construir uma casa desse jeito aí”.  

 

6.1.2. Construção e análise de palavras-chave da nuvem narrativa 

 
Figura 3: Nuvem narrativa de Kléber 

 

 O exercício de construir uma nuvem narrativa – assim como a nomeamos neste 

estudo - nos leva a refletir sobre a quantidade de vezes aparecem determinadas palavras 

no discurso que compõe a história de vida digitalizada de Kléber e de todas as outras 

histórias escolhidas para análise. 

 A partir de uma perspectiva visual, é possível perceber não só alguns vícios de 

linguagem apresentados por meio da repetição nas narrativas, mas também palavras 

com carga semântica significativa para o que se propõe esta pesquisa. 

 Dessa forma, na narrativa de Kléber, vê-se, com maior destaque a palavra “Lá”, 

que tanto é indício de repetição simples do termo, por conta de um possível vício de 

linguagem, mas que, ao mesmo tempo, nos dá a sensação de uma importância de um 

lugar que não é o do presente vivido pelo adolescente. Em toda a sua narrativa, é 

marcante a presença de expectativas em relação ao futuro e a um outro modo de vida 

que não o seu. 
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 Além disso, vemos também o destaque para a palavra “pai” na narrativa do 

aluno, o que nos remete à forte presença desta figura na narrativa de Kléber, norteadora 

de grande parte de seu discurso, tamanha a influência da figura paterna na vida do 

jovem, conforme será apresentado na continuação desta análise. 

 Outro destaque é dado à palavra “branco”, o que remete ao fato de Kleber se 

autodeclarar desta forma, de forma convicta, apesar da existência de um pai negro em 

sua história de vida. Por fim, também salientamos a existência do destaque à palavra 

“medalha”, almejada pelo adolescente, que sonha em ser um vencedor do UFC, 

conforme detalharemos a seguir. 

 

6.1.3. Descrição dos elementos constituintes da linguagem audiovisual presentes 

nas narrativas 

 Em sua história de vida digitalizada, a escolha de Kléber foi gravar em uma sala 

de aula da EMEF pesquisada. Para ele, aquele era o espaço ideal para que pudesse 

narrar a sua história de vida.  

 Ao fundo do depoente, pode-se ver um quadro negro repleto de textos escritos 

em giz que Kléber fez questão de que se mantivesse daquele jeito, que não fosse 

apagado. Além disso, é possível ver carteiras, cadeiras, uma mochila e uma das janelas 

– com cortinas entreabertas – que compõem o espaço da sala de aula que, nesse 

momento, seria o cenário para a história de vida digitalizada do estudante. 

 Ademais, é importante ressaltar que Kléber tomou o cuidado de vestir um 

moletom vermelho, para não aparecer com a camiseta do uniforme da escola (mesmo 

estando um dia quente, típico do mês de novembro, verão). Para ele, isso era 

importante, mesmo estando com a bermuda do uniforme que – segundo ele – não iria 

aparecer tanto no vídeo, então não seria um problema. 

 Kléber também optou – de maneira autônoma, por se tratar de um processo 

educomunicativo - por fazer seu depoimento apenas utilizando a câmera, em um tripé, e 

narrando os fatos, de maneira informal e a partir das ideias que surgiam em sua mente. 

Para isso, esta pesquisadora se posicionou – a pedido dele – por detrás da câmera, para 

poder acompanhar a gravação e ajudá-lo, caso tivesse alguma dúvida. No entanto, é 

importante dizer que foram raros os momentos de intervenção. Os que existiram foram 

apenas para responder questões, tais como: “Está ficando bom, professora?” ou “Você 

acha que devo falar mais alguma coisa?”. 
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 Para a primeira pergunta, a resposta foi prontamente afirmativa e, para a 

segunda, o posicionamento desta pesquisadora foi o de apenas mediar, devolvendo a 

questão para ele, a fim de que pudesse exercer a liberdade de escolher o que narrar, de 

que forma fazê-lo e ainda em que momento parar.  

 A partir da condução dessa gravação, foi possível perceber a dificuldade que 

muitos dos alunos têm para exercer sua individualidade, sem receios quanto à posição 

do outro sobre o que está construindo, o que vem ao encontro do conceito de alteridade 

(Bakhtin/Voloshinov, 2002), que confirma o fato de o “eu” estar sempre se relacionando 

ao “outro”, para que possa pensar sobre si mesmo. 

 Por fim, é perceptível o olhar direto para a câmera, em diversos momentos da 

gravação, apesar da movimentação corporal constante de Kléber. Além disso, veem-se, 

também, os diversos momentos em que ele sorri ou direciona seu olhar para baixo, em 

momentos de alegria ou de tristeza, respectivamente. 

 

6.1.4. Descrição e análise de temas da narrativa 

 De maneira cronológica, a história de vida de Kléber inicia quando o mesmo 

declara sua idade e reafirma essa informação a partir de sua data de nascimento. Isso 

demonstra a importância que se dá para a temporalidade no discurso, a fim de que 

aquele depoimento pudesse se situar historicamente. Como se dissesse: “nasci há 14 

anos e, hoje (grifos nossos), estou levando a público a minha história”. 

 Em seguida, o jovem fala sobre sua família – nesse momento, os irmãos são 

elencados, bem como os sobrinhos, o que revela a importância que o adolescente dá ao 

núcleo familiar mais próximo, conforme trecho a seguir: 

 
Tenho um irmão e uma irmã. Minha irmã tem 26 anos, casada, com 
dois filhos, um menino e uma menina. O menino se chama Richard e 
tem oito anos, a menina se chama Nicole e tem quatro. O meu irmão 
se chama Kaleb e estuda aqui na escola mesmo, tem 12 anos e tá na 
sexta série. Arteiro igual eu mesmo. 
 

 É interessante que o trecho acima se encerra com a frase “Arteiro igual eu 

mesmo”. Apesar da má utilização das normas gramaticais da Língua Portuguesa, Kléber 

fecha esse momento de sua fala com uma informação que vai ao encontro do que narra, 

pouco antes de falar sobre seus irmãos, quando afirma: 

 
Sou um menino muito dedicado nas coisas que eu quero, e muito 
esculachado nas coisas que eu não quero. 
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 Kléber, no início do ano letivo de 2012, quando as atividades da pesquisa de 

campo, se iniciaram, demonstrou desinteresse pelo que era proposto. Atrapalhava as 

atividades, falava em voz alta quase o tempo todo, discutia com os colegas. No entanto, 

com o passar do tempo, após as rodas de conversa empreendidas, o respeito 

estabelecido mutuamente, seu amadurecimento foi notório. E aí ficou clara a diferença 

entre o Kléber “dedicado” e o Kléber “esculachado”.  

 Inclusive, a coordenadora pedagógica da escola, entrevistada ao final de 2012, 

por esta pesquisadora, afirmou ter sido o projeto de pesquisa um dos principais 

responsáveis por colaborar com a maturidade do adolescente, juntamente com o apoio 

do esporte e do sonho do jovem em ser lutador do UFC (Ultimate Fighting 

Championship).  

 Esta temática também é recorrente na narrativa de Kléber e impacta, 

diretamente, sua relação com os pais, tanto para o bem como de uma forma negativa. A 

primeira maneira pode ser vista na fala do narrador, quando diz: 

 

Ah, quando eu crescer, vou ser um grande lutador, chega lá no futuro, 
lá no UFC e ganhar bastante dinheiro, e nisso eu me dedico bastante. 
Ah, eu já tive um campeonato de jiu-jítsu, que foi o meu primeiro 
campeonato na categoria infanto-juvenil de atleta até seis quilos e 
levei a vantagem, sai lá com a medalha de ouro. Essa foi a minha 
primeira conquista.  
 

 No entanto, logo em seguida, apesar da alegria com a conquista e do sonho de 

ser bem sucedido, o adolescente ressente a falta de apoio dos pais: 

 

Hoje em dia, meu pai e a minha mãe não me apóiam, falam que os 
lutadores não me apóiam, em nada. Quando eu falo que vou para o 
campeonato, falam assim ó: “você vai, mas eu não quero que você 
vá”. Assim eles não deixaram, eu chego lá... eu cheguei lá lutando. 
Imagina, eu subi no tatame e ‘pensá’ que eles não deixaram eu vim, e 
lá pra Raposo Tavares com os colegas, pensando que eles não 
deixaram eu ir. Mas eu fui, assim, do mesmo jeito. Cheguei em casa, 
mostrei a medalha pra eles, e eles falaram assim: “Legal, parabéns, 
mas do mesmo jeito eu não apóio, não quero que você seja”. 

 

Neste momento, é possível perceber que Kléber é maduro o suficiente para já 

escolher o que quer para seu futuro, mesmo se sentindo mal por estar desrespeitando a 

opinião de seus pais. Percebe-se que, para ele, o apoio ao esporte que ama e em que 
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acredita seria transformador. Mesmo assim, é através do esporte que o adolescente crê 

que irá “devolver” tudo o que seus pais por ele fizeram, como se demonstra a seguir: 

 

Um exemplo assim... ah sei lá... uma coisa assim, sem eles eu não tava 
aqui hoje, não tava alimentado, não tava vestido. E eu sei que eles 
trabalham duro, saem sete horas da manhã, e voltam só à noite, e eu 
sei que, no trabalho deles, eles pensam em mim. Aí eu penso que, 
quando eu estiver trabalhando e eles estiverem mais velhos, eles 
estiverem em casa dormindo, enquanto eu to lá trabalhando. Quando 
eu tiver lá no octógono lutando, e eles estiverem lá assistindo por 
mim, torcendo por mim. Só isso.  

 

No trecho acima, além da perspectiva já relatada, é possível identificar o 

significado de velhice para Kléber. Ele imagina seus pais, velhos, dormindo. Ao 

contrário do que se prega, nos dias de hoje, de uma noção de “Melhor Idade”, de uma 

velhice ativa, saudável. Inclusive, percebe-se a disposição do jovem em ajudar seus pais 

nesse momento da vida, geralmente prejudicado financeiramente pela má estrutura da 

previdência social no país.  

Por fim, quando se projeta para o futuro, e pensa em si mesmo na função de pai, 

Kléber demonstra querer revolucionar, virar ao avesso, os moldes com que foi criado, 

no contexto profissional, e assim, se coloca como favorável à livre escolha de seus 

filhos, diferentemente da situação que vivencia em casa: 

 

Pros meus filhos eu quero só a mesma coisa que, se eles querem ser 
jogador de futebol, eles sejam, lutadores, que sejam, médicos, 
advogado, que sejam. Eu vou tá do lado deles, sempre apoiando.  

 

Dessa forma, o depoente revela seu desejo de ter seu sonho aceito pela família, 

mas sem deixar de demonstrar o amor e o respeito que têm por seus pais, o que pode ser 

visto, no momento final de sua narrativa, quando declara: 

 

E eu não luto só por dinheiro, é porque eu gosto mesmo. Quero ver 
meu pai e a minha mãe, tudo com uma casa grande. Meu pai é 
arquiteto, direto ele faz lá as casas que ele queria que nóis tivesse 
morado. E eu falo pra ele: “Pai, guarda essas planta de casa aí que, 
quando eu for lutador, nóis vai construir uma casa desse jeito aí”.  

 

Kléber é um sonhador, mais que um lutador. 
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6.1.5. Investigação da presença ou ausência da identidade negra  

 Em relação à temática de identidade negra, presente na narrativa de Kléber, o 

que se percebe é a negação de suas origens negras em função de uma opção pela 

contribuição branca, dada pela presença da mãe branca, que estabelece uma relação 

interracial com o pai negro. 

 É importante levar em conta o pressuposto de que dizer e silenciar caminham 

juntos. Escolher o silenciamento, por sua vez, é uma “forma não de calar mas de fazer 

dizer “uma” coisa, para não deixar de dizer “outras” (ORLANDI, 1995, 55). Trata-se de 

uma escolha, fruto de uma vivência e de uma trajetória de vida. 

 Fruto da interracialidade, Kléber – assim como grande parte dos brasileiros – é 

obrigado a se posicionar etnicamente, escolhendo, de fato, uma das etnias como 

constituinte predominante, ou seja, buscando em si mesmo os porquês desta ou daquela 

cor poderem se configurar em sua autodeclaração de cor.  

 Dessa forma, no trecho a seguir, o adolescente demonstra já ter feito a opção 

pela autodeclaração da cor “branca”, quando afirma: 

 

Muitas vezes quando as pessoa vê eu abraçado com meu pai, os 
moleque fala “quem é esse cara ai, é o seu vizinho, seu colega?”. Aí 
eu falo assim: “não, esse aí é o meu pai”, “nossa ele é negro, você é 
branco”, mas ah, faz parte da vida, todo mundo não nasceu de uma 
cor, todo mundo é mestiço. O brasileiro é falso, tanto que entraram 
indígenas, portugueses aqui. Tanto que, até hoje, nóis tamo assim.  

 

 É interessante que Kléber, nos bastidores da gravação, declara que seu irmão – 

citado no depoimento – é negro, diferentemente dele, que é branco. Fica nítido, nesse 

caso, a importância da opinião do Outro (Bakhtin/Voloshinov, 2002) para a definição 

do self – pelo viés étnico - do adolescente. Nesse sentido, percebe-se, em sua narrativa, 

a fala das outras pessoas que afirmam que seu pai é negro e que ele próprio é branco. 

 Também é de extrema relevância o final do trecho destacado, quando o sujeito 

da narrativa diz que o “brasileiro é falso”, revelando a importância do mito da 

democracia racial (Freyre) na construção cultural do país. Para Kléber, os brasileiros são 

misturados, difusos etnicamente e, por isso, que ele, branco, pode ser fruto de um pai 

negro. E, ainda assim, segundo ele, nascer sem se parecer com seu irmão, que é branco, 

conforme informação que apresentamos anteriormente. 

 No entanto, este posicionamento, aliado à construção do adolescente, quando 

afirma que aqui entraram indígenas e portugueses, demonstra a falta ou, ao menos, à má 
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educação histórica da constituição cultural do país. Kléber sequer se dá conta de que os 

indígenas já estavam no Brasil muito antes de os portugueses invadirem essas terras. 

Eles, sim, são os fundadores desta nação. 

 

6.1.6. Identificação de estágios para construção da identidade  

 Dessa forma, pode-se inferir que Kléber reside, ainda, no chamado “estágio de 

submissão”, elencado por Ferreira (2000). Afinal, a ancestralidade negra é por ele 

negada, há, conforme afirma o autor, uma “desvalorização do mundo negro ou uma 

tendência dos indivíduos a assumirem como insignificante para suas vidas o fato de 

serem afrodescendentes” (FERREIRA, 2000, p. 70). 

 Percebe-se que o adolescente, ainda em formação – apesar de certa maturidade 

que já apresenta em outras esferas da vida – mantém-se afastado do grupo de referências 

negras ao qual pertence. Seus valores são brancos. Agindo assim, Kléber pode buscar 

resguardar a si mesmo de possíveis situações de tensão passíveis de serem causadas 

pelo posicionamento étnico negro declarado. 

 Ademais, pode-se dizer que, optando pela branquitude, o jovem não entende 

como necessário o conhecimento dos preceitos e costumes de matrizes africanas que 

determinam a negritude no brasileiro. A opção, por sua vez, é pelas matrizes européias, 

dominantes e valorizadas em território nacional. “Há, portanto, uma negação do grupo 

afrodescendente como referência para constituição de sua identidade” (FERREIRA, 

2000, p. 74). 

  

6.2. A VOZ DE KÁTIA 

 Assim como Kléber, a história de vida digitalizada de Kátia também se destaca, 

entre todas aquelas construídas pelos alunos da 8ª série D, por ter, em sua narrativa, a 

temática de identidade étnica. Apesar de uma colocação tímida a respeito, o 

posicionamento de Kátia é instigante, por se tratar de uma garota de pele escura e traços 

fenotípicos negros, que se autodeclara como amarela. 

 Seu depoimento incentiva uma análise mais pormenorizada, já que, na sala de 

aula em que foi realizada a pesquisa, uma de suas irmãs - inclusive, é importante 

ressaltar, sua irmã-gêmea - fazia parte da turma e, por sua vez, se autodeclarava “preta”, 

reforçando, simbolicamente, a partir de seu discurso, o pertencimento étnico à 

população negra brasileira. 
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 Desse modo, nosso intuito, neste momento de análise das histórias de vida 

digitalizadas, é buscar compreender como essa diferença é passível de acontecer no 

contexto sociocultural brasileiro. 

 Esperamos, também, observar, a partir dos trechos destacados pela adolescente  

em sua história de vida, como os “EUs” de Kátia parecem ser construídos a partir de um 

“nós” familiar, conforme será apresentado a seguir. E, ainda, legitimar o poder de voz 

desta narrativa que, em sua simplicidade, traz a público marcas da adolescência vivida 

na periferia da cidade de São Paulo. 

  

6.2.1. Transcrição da história de vida completa 

 
Tenho, 13 anos, tenho 14 anos, moro no Lauzane Paulista. Pelo fato 
de eu ser arteira, sempre morei com meus avós, desde pequena, desde 
quando eu cheguei do médico, do hospital. Meu pai e a minha mãe 
são separados, e o meu pai tá na Bahia e a minha mãe tá aqui, mas eu 
convivo com ela, normal. Aí a minha vó morreu, e eu considerava ela 
com mãe, mas ela morreu. Hoje eu moro só com meu vô, e agora eu tô 
morando com a minha tia, e ela que vai possuir a minha guarda, ela 
que vai pegar a minha guarda.  
Com 10 anos eu machuquei o pé, quase perdi a perna, numa 
brincadeira. Quase perdi a perna, e acho que fiquei três meses com 
um negócio no pé. Ah, eu sou muito ciumenta, e deixa eu 
ver...engraçada, às vezes, brava, chata e só. 
Porque, pra mim, o que é meu é meu e já era. É meu e meu e pronto. 
Tudo, tudo, tudo, minhas coisa, tudo. Tipo, quando eu guardo alguma 
coisa minha, tipo, meu guarda-roupa é trancado. Ele tem chave, então 
ali eu guardo minhas coisas e ninguém mexe. Muito ciúme eu tenho, 
tipo maquiagem, roupa, tudo, muito ciúmes. Com maquiagem, cabelo, 
esses negócio assim, eu sempre gostei, desde pequena. Unha eu 
aprendi a fazer cedo, cabelo, maquiagem...então... 
Ah, eu vou pra escola, quando chego faço alguma coisa, ajudo a 
minha mãe em casa, minha tia a fazer alguma coisa em casa. Aí tem 
vezes que eu durmo, tem vezes que eu não durmo, tem vezes que eu 
vou pra rua, ou então eu fico no bar da minha família, só. 
O bar é embaixo da minha casa, é o bar e a minha casa em cima. Tem 
uma ‘pá’ de gente estranha. Sei lá... tipo, vários bêbados vai lá, é 
engraçado. É estranho, mas engraçado.  
(Você convive com a sua irmã-gêmea?) 
Nóis convive, tipo porque é o bar e sete casas, assim, então são todos 
família. Acho que só não duas ou três casas que não são família, mas 
antigamente era. 
(E qual a sua autodeclaração de cor?) 
Amarela. 
(Por quê?) 
Não, mais ou menos, minha vó era. Ela era chinesa. 
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Porque tipo, desde pequena, vai, como minha irmã disse “eu sou 
mimada”, porque desde pequena eu sempre tive tudo que eu quis, e  
minha irmã não. Pra ela ter alguma coisa, tinha que conquistar 
aquilo, e eu não, sempre tive tudo na mão, então pra mim era mais 
fácil. 

 

 

6.2.2. Construção e análise de palavras-chave da nuvem narrativa 

 
Figura 4: Nuvem narrativa de Kátia 

 

 A nuvem narrativa de Kátia apresenta, também, algumas palavras que podem 

configurar vícios de linguagem, comuns em qualquer discurso, mas também traz outras 

palavras que podem ser analisadas, a partir dos possíveis significados que carregam, 

levando-se em conta o contexto e todo o discurso presente em sua história de vida 

digitalizada, transcrita anteriormente. 

 Vemos, em destaque, para citar um primeiro exemplo, a palavra “casa”. Em sua 

narrativa, Kátia apresenta a seu interlocutor uma estrutura familiar relativamente 

diferenciada, se comparada aos padrões familiares mais comuns. Ela inicia sua vida já 

morando na mesma casa que seus avós e, atualmente, deve ir morar com sua tia. No 

entanto, habita o mesmo terreno – composto por outras casas – que sua mãe. 
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 Nesse sentido, percebe-se, também, a forte presença da palavra “família” na 

narrativa da jovem, tema que pode ser visto durante boa parte de sua história de vida 

digitalizada, quase de modo transversal, percorrendo diversos momentos elencados por 

Kátia durante seu depoimento. 

 Apresenta-se, na nuvem narrativa, o destaque à palavra “amarela”, que 

automaticamente nos remete ao fato de sua autodeclaração de cor ser parte importante 

de seu discurso, temática cara à esta pesquisa. 

 Para encerrar, também ressaltamos a existência da palavra “mãe”, logo ao lado 

da palavra “amarela”. Nesse caso, pode-se perceber, novamente, a importância da 

temática familiar em sua estrutura narrativa, como também nos chamar a atenção para a 

certa presença/ausência da figura materna, visto os moldes de estrutura familiar dos 

quais Kátia faz parte desde seu nascimento. 

 

6.2.3. Descrição dos elementos constituintes da linguagem audiovisual presentes na 

narrativa 

 A história de vida digitalizada de Kátia tem como cenário uma pequena parte de 

uma das salas de aula da escola. Trata-se do fundo, do lado esquerdo, em que se 

encontram duas portas de um armário da sala de aula. Pode-se perceber que as portas 

são de ferro e tem desenhos coloridos em formatos de letras do alfabeto. As ilustrações 

correspondem a um ambiente escolar de educação formal e Kátia, como estudante, 

considerou aquele o espaço ideal para a gravação. 

 Durante quase todo o tempo da gravação, apesar da timidez da narradora – que 

pode ser vista nos segundos iniciais do depoimento, em que Kátia aparece com um 

sorriso descontrolado, amedrontado por estar de frente para a câmera, numa posição 

como aquela – a depoente olha para a câmera, demonstrando certa tranqüilidade e 

segurança ao contar aqueles momentos de sua vida. 

 Outra opção da adolescente foi a de ter a mediadora como uma espécie de 

entrevistadora. Dessa forma, em diversos momentos do depoimento, podem-se ouvir as 

perguntas desta pesquisadora, a fim de contribuir para a desenvoltura da aluna na tarefa 

em questão. 

 Ressalta-se, também, que Kátia – diferentemente de Kléber – não viu problema 

ao aparecer, na gravação, usando a camiseta do uniforme da escola. No entanto, antes de 

gravar, arrumou o cabelo, o prendeu em uma espécie de rabo-de-cavalo, para poder 

estar “melhor apresentada” durante a narração. 
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 Essa preocupação nos remonta ao fato de Kátia afirmar que se preocupa com a 

estética e faz isso, a partir da negação de suas raízes africanas, já que alisa o cabelo com 

“chapinha” todas as vezes que o lava. Ao longo de todo o ano letivo de 2012, em que 

fez parte do projeto de pesquisa, a aluna jamais se apresentou com o cabelo natural. 

 

6.2.4. Descrição e análise de temas da narrativa 

 A fim de corroborar a última afirmação do item acima, iniciamos a observação 

dos temas presentes na narrativa de Kátia a partir de sua preocupação com a estética. 

Tal fato pode ser exemplificado pelo seguinte trecho: 

  

Muito ciúme eu tenho, tipo maquiagem, roupa, tudo, muito ciúmes. 
Com maquiagem, cabelo, esses negócio assim, eu sempre gostei, 
desde pequena. Unha eu aprendi a fazer cedo, cabelo, 
maquiagem...então... 

 
 No excerto destacado, é possível perceber que aquilo que provoca em Kátia 

ciúmes – conforme sua descrição de personalidade - são itens relacionados à beleza e à 

estética, como maquiagem, cabelo, unhas. Nesse sentido, depreende-se a importância 

que a narradora confere à sua aparência exterior e à posse de bens materiais. 

 Ademais, no início de seu depoimento, a jovem se confunde sobre sua idade – 

talvez por ter comemorado aniversário em período recente ao da gravação – e emenda, 

em sua apresentação inicial, o fato de morar no bairro de Lauzane Paulista. 

 Esta colocação foi recorrente em diversas histórias de vida digitalizadas, 

revelando a necessidade de os alunos pontuarem sua localização – enaltecendo seu 

pertencimento local, afinal, boa parte deles moram e estudam no bairro, onde, inclusive, 

se situa a EMEF Profª Nilce Cruz Figueiredo. 

 Logo após essa identificação inicial, realizada por todos os jovens que narraram 

suas histórias de vida, Kátia afirma ter sido criada pelos avós desde o nascimento: 

 
Pelo fato de eu ser arteira, sempre morei com meus avós, desde 
pequena, desde quando eu cheguei do médico, do hospital. 
 

 No entanto, parece ser dissonante a razão pela qual Kátia explica ter sido 

educada pelos avós, pois como um bebê já pode ser “arteiro”? Todavia, o principio da 

autonomia da narradora foi respeitado, na totalidade de seu depoimento, e por isso, 

preferimos não questionar tal explicação. Sobre o mesmo assunto, a depoente ainda fala 

em outros momentos de sua narrativa, quando afirma: 
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Meu pai e a minha mãe são separados, e o meu pai tá na Bahia e a 
minha mãe tá aqui, mas eu convivo com ela, normal. Aí a minha vó 
morreu, e eu considerava ela com mãe, mas ela morreu. Hoje eu moro 
só com meu vô, e agora eu tô morando com a minha tia, e ela que vai 
possuir a minha guarda, ela que vai pegar a minha guarda.  
 
................................................................ 
 
(Você convive com a sua irmã-gêmea?) 
Nóis convive, tipo porque é o bar e sete casas, assim, então são todos 
família. Acho que só não duas ou três casas que não são família, mas 
antigamente era. 
 

 No primeiro trecho destacado, a adolescente explica a situação conjugal de seus 

pais e ainda confirma o convívio com sua genitora, apesar de considerar a avó como 

mãe. Entretanto, mesmo com o falecimento da avó, a estudante ainda se mantém na 

mesma casa do avô e diz que poderá passar à guarda de sua tia. 

 Apesar dos não-ditos presentes neste trecho – de uma possível relação difícil, 

frágil entre Kátia e sua mãe – que contradiria a declaração positiva dada pela jovem, 

pode-se perceber que a distância física entre mãe e filha praticamente inexiste, já que, 

no segundo excerto em destaque, o depoimento traz à tona o convívio familiar em uma 

mesma moradia, daí a confirmação do convívio com sua irmã-gêmea. 

 A atriz (no sentido de atuante) de sua própria vida, ainda nos primeiros minutos 

de sua história de vida digitalizada faz questão de mencionar um dos fatos que 

corrobora a tese de que sempre foi uma menina “arteira”. Isto pode ser visualizado a 

partir da afirmação a seguir: 

 
Com 10 anos eu machuquei o pé, quase perdi a perna, numa 
brincadeira. Quase perdi a perna, e acho que fiquei três meses com 
um negócio no pé. Ah, eu sou muito ciumenta, e deixa eu 
ver...engraçada, às vezes, brava, chata e só. 

 

 Além do acidente, aos dez anos, Kátia também destaca outras características de 

sua personalidade, identificando-se como “engraçada, brava e chata”, além de reforçar, 

logo em seguida, o comportamento ciumento em relação a tudo que possui. 

 No momento próximo ao fim da gravação, a autora da narrativa escolhe falar 

sobre sua rotina, assim como demonstrado: 

 
Ah, eu vou pra escola, quando chego faço alguma coisa, ajudo a 
minha mãe em casa, minha tia a fazer alguma coisa em casa. Aí tem 
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vezes que eu durmo, tem vezes que eu não durmo, tem vezes que eu 
vou pra rua, ou então eu fico no bar da minha família, só. 
O bar é embaixo da minha casa, é o bar e a minha casa em cima. Tem 
uma ‘pá’ de gente estranha. Sei lá... tipo, vários bêbados vai lá, é 
engraçado. É estranho, mas engraçado.  

 

 Na descrição de suas tarefas cotidianas, Kátia ressalta a colaboração em tarefas 

domésticas e o trabalho no bar da família – prática comum nas periferias das cidades. 

Desta segunda tarefa, a jovem parece não ter prazer em realizar, no entanto, ainda 

assim, busca encontrar algum sentido positivo na ação, designando o local como 

“engraçado”, apesar de “estranho”. 

 Infelizmente, o convívio com indivíduos embriagados parece fazer parte do dia a 

dia de Kátia, sendo exposta a perigos e incômodos possivelmente decorrentes dessa 

relação entre uma garota de 14 anos e homens mais velhos, fora de seu estado são. 

 Por fim, para encerrar seu depoimento, em contraposição à realidade negativa 

descrita pela narradora no trecho acima destacado, a adolescente afirma que sua criação 

foi melhor em relação ao cotidiano da irmã-gêmea, dizendo que: 

Porque tipo, desde pequena, vai, como minha irmã disse “eu sou 
mimada”, porque desde pequena eu sempre tive tudo que eu quis, e  
minha irmã não. Pra ela ter alguma coisa, tinha que conquistar 
aquilo, e eu não, sempre tive tudo na mão, então pra mim era mais 
fácil. 
 

 Kátia é uma menina-mulher em construção. 
 
 
6.2.5. Investigação da presença ou ausência da identidade negra  

 A última declaração de Kátia – destacada no item anterior – demonstra um 

possível porquê de sua predileção pela etnia amarela da avó. Afinal, foi o convívio com 

a avó chinesa que permitiu que ela tivesse fácil acesso a tudo o que queria, ao longo da 

vida, diferentemente de sua irmã, autodeclarada como preta, durante a condução da 

pesquisa de campo. 

 Dessa forma, quando questionada sobre sua autodeclaração de cor, a jovem 

declara o seguinte: 

 
(E qual a sua autodeclaração de cor?) 
Amarela. 
(Por quê?) 
Não, mais ou menos, minha vó era. Ela era chinesa. 
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 Nesse pequeno trecho – em tamanho – mas tão repleto de questionamentos e 

significados – pode-se perceber, em primeiro lugar, a interferência desta pesquisadora, 

no que diz respeito à autodeclaração de cor de Kátia. 

 Esta intervenção foi necessária porque, durante as rodas de conversa sobre a 

temática etnicorracial empreendidas em sala de aula, a adolescente relatava não possuir 

a mesma cor de sua irmã-gêmea e esta incongruência instigava esta pesquisadora. 

 Assim sendo, quando indagada sobre sua cor, Kátia afirma ser amarela, apesar 

das características fenotípicas de matriz africana que carrega em seu corpo: cabelos 

crespos, pele escura, nariz arredondado e lábios carnudos. Vale dizer que há uma certa 

dúvida, talvez, nesta afirmação da jovem, já que, imediatamente antes de se autodeclarar 

“amarela”, Kátia enuncia a expressão “mais ou menos”. 

 O que se percebe é que, para ela, a relação com sua avó é que determinou o seu 

pertencimento étnico. Mesmo tendo sido fruto de uma relação entre homem e mulher 

negros, não foi por eles criada/educada, portanto sente-se amarela, assim como sua avó, 

advinda da China, conforme relato da depoente. 

 No entanto, é passível de ser afirmado que a adolescente pode ter certa dúvida a 

respeito de seu posicionamento étnico, já que sua irmã-gêmea se autodeclara “preta” e, 

possivelmente, sua segurança quanto à autodeclaração de sua cor fique abalada, já que 

se trata de um ente familiar próximo e com características fenotípicas similares às suas.  

  

6.2.6. Identificação de estágios para construção da identidade 

 Na mesma perspectiva adotada para explicar a não-referenciação de Kléber ao 

seu pai, negro, Kátia, que também poderia vir a se declarar como preta, assim como sua 

irmã-gêmea, parece estar alocada ao chamado “estágio de submissão”, explicitado por 

Ferreira (2000). 

 No entanto, ao invés de se posicionar como branca, conforme explicações 

contidas em Ferreira (2000), Kátia transpõe a dualidade mais comum, em termos 

culturais brasileiros (branco-negro), e revela uma nova possibilidade de contradição 

(amarelo-negro), pois, ao invés de se referenciar em valores da matriz européia – 

conforme o posicionamento de muitos negros que não se enxergam como tendo, em sua 

constituição, contribuições da matriz africana - Kátia se identifica com a matriz asiática. 

 Conforme afirmamos, anteriormente, parece que a relação com sua avó – de 

origem chinesa - foi determinante para a definição de seu pertencimento étnico, apesar 

de ter sido gerada por meio de uma relação entre homem e mulher negros que, por sua 
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vez, não estiveram diretamente próximos a ela durante sua criação, pois a entregaram 

aos cuidados dos avós desde bebê. 

 

6.3. A VOZ DE MARCELA 

 Analisar a história de vida digitalizada de Marcela, neste estudo, foi um ato 

pensado logo após o momento da gravação. Afinal, seu discurso a respeito de sua 

negritude contempla, em totalidade, o que se espera de uma jovem negra brasileira. Ou 

seja, uma mulher que se aceita e se afirma positivamente como negra. 

 Marcela parece ocupar uma posição de destaque na sala de aula em que estudou, 

já que foi a única aluna da turma que trouxe a temática do “ser negra” como um dos 

principais enfoques de sua narrativa. Para isso, a jovem dedica cerca de dois minutos de 

seu depoimento a debater essa questão consigo mesmo e com quem a ouve. 

 É interessante dizer que, ao longo do ano letivo, essa atitude da adolescente não 

poderia ser prevista, já que, no grupo, esse tipo de argumentação não era publicizado 

por ela em suas participações – muitas vezes, pontuais – nas discussões das rodas de 

conversa. Nesse sentido, a história de vida digitalizada de Marcela foi uma grande 

surpresa, positiva – há de se reforçar – que iluminou o processo da pesquisa. 

 

6.3.1. Transcrição da história de vida completa 

 
Eu sou estranha, porque uma hora eu tô assim, outra hora eu não tô. 
Eu sou tudo, é... Eu sou tudo. 
Eu tenho 14 anos, tô na 8ª série e estudo no Nilce Cruz Figueiredo, no 
bairro de Lauzane Paulista. Eu sou tudo de bom, sou muito legal. Sou 
extrovertida, mas também sou muito chata, isso aí também é legal. 
Cada um tem a sua personalidade, sabe? Nenhuma é igual.  
Cada uma é diferente, aí acho isso legal. Andar com a mesma pessoa 
que você, acho que isso é chato, se torna rotina. É rotina andar com a 
mesma pessoa todo dia, fazer a mesma coisa, acho que é chato. Acho 
que é ‘dahora’ fazer alguma coisa diferente.  
Eu tenho uma história meio estranha, porque eu nasci num táxi, 
porque a minha mãe tava... ela me teve, não lembro aonde, estourou a 
bolsa dela na casa de um amigo dela, e aí o amigo dela morava lá do 
outro lado do mundo, e ela queria que eu nascesse aqui, no 
Mandaqui, que era mais perto de casa. Aí eu tava muito apressada 
pra nascer, aí eu nasci dentro do táxi.  
Sou negra, os outros é branco, sou negra né? Tenho que ser negra, 
né? Eu vou falar que eu sou branca por aí? Todo mundo tá vendo que 
eu sou negra.  
Mas tem pessoa que é preconceituosa, nem tudo a gente pode fazer, 
porque vai falar que a gente é preconceituoso, ou que negro não 



 
132 

gosta de branco, tem sempre isso né? Tipo, se eu tô envolvida numa 
briga pode ser que a culpa pode ser minha pela cor, entendeu? Só por 
eu ser negra. Aí tem isso, facilita, tem muitos lugares que eu posso ir 
porque eu sou negra, entendeu? Se eu for no... Ah, não sei, é legal 
também você ser diferente, não diferente, ter uma cor diferente da dos 
outros, porque imagina se todo mundo fosse branco, ia ser ‘zuado’.  
Na primeira série, tinha um negócio que era rematrícula, né? Tinha 
rematrícula, aí a minha mãe foi. Aí a minha mãe chegou lá na minha 
casa e ela falou assim: “tinha quatro cor pra mim escolher, branco, 
negro, pardo e uma outra cor lá, acho que era amarelo. Aí eu 
coloquei que era parda”. Aí eu perguntei: “Por que você colocou 
isso?” porque eu sou negra, aí eu vi que a minha mãe tinha meio que 
um preconceito contra isso, e eu não queria ser preconceituosa que 
nem ela. Se eu sei que sou ‘branca’, vou colocar que eu sou parda? Aí 
pelo jeito dela falar, acho que quase nenhum negro valoriza a sua 
cor, e eu acho que eu deveria fazer parte dos negros que valoriza, dos 
negros que gosta, entendeu? 
Se você ver, na história do Brasil, a linha do tempo é mais sobre 
negros. Aí é legal, você vê que é especial, que faz parte da linha do 
tempo do Brasil. 
Eu queria ser alguém na vida, não alguém importante, não alguém 
famoso, mas alguém que se fosse contar uma história de vida, que ia 
ter uma história de vida legal para contar. 
Minha mãe ajudou, mas a minha mãe não foi aquela ajuda tipo “vou 
seguir os estudos da minha filha”, essas coisa. Ela foi mais tipo “você 
faz ou não vai ser ninguém” entendeu?Aí eu quis ser alguém, eu não 
quis ser ninguém da vida, entendeu? Minha mãe ajudou, mas também 
tinha minha irmã, mas ai ela teve os problema dela também, mas ela 
foi me ajudando muito porque eu tirei exemplo da vida dela porque 
ela não teve uma vida muito legal.  
No ano passado, eu era uma pessoa muito grossa, sabe? Qualquer 
coisa eu queria bater. Uma pessoa muito chata, ninguém gostava de 
ficar perto. Eu era muito... Dava muita patada. Aí tinha um negócio 
muito estranho aqui na escola, que era uns alunos da 8ª série, eles 
faziam uma microcélula, era um negocio da igreja deles lá. Eles 
faziam uma microcélula, mas eles não chegavam na gente e obrigava 
a gente ir, entendeu? A gente ia se a gente quisesse, e aí eu resolvi ir 
um dia. Um dia eu briguei com um monte de gente, aí eu resolvi ir, 
pra ver o que era. Aí eu comecei a gostar, comecei a ir na igreja. Era 
uma igreja só de jovens, só jovens, não tinha muito adulto. Lá eu levei 
muita porrada porque eles falaram que eu tipo...não porrada, que por 
ser uma pessoa muito estressada não era uma coisa legal, ainda mais 
por ser menina. Aí eles ensinaram a ter uma vida melhor, a ser uma 
pessoa mais legal, uma pessoa melhor.  
Quero ser bióloga, mas não gosto muito de animal, então... eu ia 
achar legal, mas não gosto muito de animal, então melhor não. Eu 
quero, tipo, um trabalho que dê pra viajar pra um monte de lugar, pra 
mim conhecer os países, ia ser legal. Ficar só no Brasil é legal, mas é 
muito chato ficar só no Brasil. Quero viajar, mas não pra esses 
estados que todo mundo vai, Estados Unidos, essas coisas... Eu quero 
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tipo, dar uma passada no deserto, ia ser legal. Tipo arqueóloga, mas 
não procurar coisa morta, osso. Tipo, ser uma turista, queria isso, 
sabe? Mas conseguir dinheiro pra poder viajar, que é ‘osso’ sem 
trabalho. Um trabalho que viaje muito, é isso aí. Agora o trabalho 
que vai ter, eu não sei. No futuro eu vejo. 
Eu tenho muita porta aberta pra mim, entendeu? Eu vou começar a 
fazer uns cursos, do que eu não sei. Mas vou ter que fazer curso, pra 
ir pra algum lugar.  
Eu comecei a jogar vôlei porque a minha mãe falava que eu não fazia 
nada na vida. Aí eu achei que eu tinha que fazer alguma coisa, e ai eu 
comecei a jogar vôlei. 
Ah eu entrei só pra ter alguma coisa para fazer, mas acabei gostando, 
apaixonando pelo esporte. Aí eu comecei a ir, a participar de 
campeonato, apesar que eu no ganhei nenhum, só ganhei um, e ainda 
fiquei em terceiro lugar...não foi legal, mas... 
E, ah, eu também comecei a assistir um jogo na TV, que era da 
seleção brasileira feminina, e que o Brasil todo tava à espera do 
Brasil ganhar, aí pensei, imagina se fosse eu lá? Ia ser legal.  Aí eu to 
jogando agora, porque vai que eu consigo ampliar, sabe? Um dia 
posso estar na seleção. Tem que ter sonho, né?  

 

6.3.2. Construção e análise de palavras-chave da nuvem narrativa 

 
Figura 53: Nuvem narrativa de Marcela 

 

 Para dar início à análise das palavras marcantes, presentes na nuvem narrativa de 

Marcela - criada a partir de sua história de vida digitalizada – temos, como primeiro 

destaque, a palavra “ser”, apresentada de forma impactante na nuvem. 
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 Marcela é autora do maior depoimento da turma, revelando uma possível 

reflexão sobre sua vida, seu self, até mesmo anterior ao projeto desenvolvido na escola, 

como parte desta pesquisa. A jovem fala sobre si mesmo, com tranquilidade aparente e 

tem muitas questões para colocar, diferentemente de outros colegas de classe, inclusive 

diferentemente de Kátia, que tem uma narrativa concisa sobre sua trajetória de vida. 

 Outra palavra em destaque é “porque”. Em nosso entendimento, a presença 

preponderante deste termo também remete à possível pré-existência de momentos auto-

reflexivos de Marcela, bem como sua necessidade de se explicar a si mesma, como 

identificar as peculiaridades do mundo em que vive. Talvez, nesse caso, possa ser 

destacada a palavra “diferente”, também apresentada de maneira pungente, em seu 

discurso. 

 Quanto a esta possível necessidade de explicar a si mesma, em sua história de 

vida digitalizada, também é bastante marcante a palavra “legal”, usada pela jovem em 

alguns momentos de sua narrativa. Ela, como muitas adolescentes, busca refinar sua 

personalidade, a fim de que seja aceita pelos outros e espera que consiga adotar uma 

postura positiva frente às situações que vivencia. 

 Marcela também utiliza, em sua narrativa, a palavra “negra” por diversas vezes, 

o que pode nos remeter a uma possível segurança em se autodeclarar como pertencente 

a esta parcela da população, fato que afirma de maneira afirmativa, conforme 

apresentaremos no decorrer da análise de seu discurso. 

 

6.3.3. Descrição dos elementos constituintes da linguagem audiovisual presentes na 

narrativa 

 Para gravar a sua história de vida digitalizada, Marcela escolheu, como 

ambientação, o playground da escola, tendo como fundo, no vídeo, um muro com 

grades e algumas árvores. 

 Sentada sobre uma das mesas existentes no espaço, seu pedido foi para que seu 

corpo não fosse gravado. Para tanto, o enquadramento da gravação se manteve em 

pouco mais da metade de seu busto, em que é possível vê-la vestindo uma camiseta do 

uniforme da escola e uma gargantilha de prata, numa espécie de toque feminino e 

peculiar ao traje convencional e semi-obrigatório no contexto escolar.  

 É possível identificar, também, que Marcela permanece, em quase todo o tempo 

de seu depoimento, mirando a câmera e concentrada em colocar suas questões, mesmo 
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falando numa velocidade rápida, típica dessa faixa etária, o que revela a teia de ideias 

presente em sua mente e o turbilhão de emoções que nos acomete a todos nessa idade. 

Nesse sentido, vê-se a possível relação da frase-chave, no início da história de 

vida digitalizada de Marcela, com a maneira como ela se mostra a quem a vê e ouve, 

pois é, de fato, uma pessoa que parece poder ser “tudo”. 

 
Eu sou estranha, porque uma hora eu tô assim, outra hora eu não tô. 
Eu sou tudo, é... Eu sou tudo. 

 

6.3.4. Descrição e análise de temas da narrativa 

 A história de vida digitalizada de Marcela inicia com a declaração de sua idade, 

da série que cursa e do nome da escola onde estuda, bem como o bairro em que a 

mesma está localizada. Nesse momento, a adolescente já emenda uma fala sobre si 

mesma, suas características e a aversão à rotina, como se vê a seguir: 

 
Eu tenho 14 anos, tô na 8ª série e estudo no Nilce Cruz Figueiredo, no 
bairro de Lauzane Paulista. Eu sou tudo de bom, sou muito legal. Sou 
extrovertida, mas também sou muito chata, isso aí também é legal. 
Cada um tem a sua personalidade, sabe? Nenhuma é igual.  
Cada uma é diferente, aí acho isso legal. Andar com a mesma pessoa 
que você, acho que isso é chato, se torna rotina. É rotina andar com a 
mesma pessoa todo dia, fazer a mesma coisa, acho que é chato. Acho 
que é ‘dahora’ fazer alguma coisa diferente.  

 

 Assim como nas outras histórias de vida digitalizadas analisadas, neste estudo, a 

presença da idade e do nome da escola como início dos relatos é recorrente. Ademais, o 

pertencimento local, seja declarando o nome do bairro onde mora ou do bairro onde se 

localiza a escola em que estuda, também é um dado de relevância para os depoentes. 

 Todavia, Marcela é essa espécie de turbilhão de ideias e, por isso, a continuidade 

da abertura de seu depoimento já apresenta as características de sua personalidade, em 

que a mesmice é vista como negativa e o ser “diferente” é primordial. 

 Percebe-se que a jovem busca comprovar, ao longo de sua declaração, que a sua 

história de vida é especial – desejo que pode ser ilustrado em um dos momentos da 

gravação, quando afirma: 

 
Eu queria ser alguém na vida, não alguém importante, não alguém 
famoso, mas alguém que se fosse contar uma história de vida, que ia 
ter uma história de vida legal para contar. 
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 Nesse sentido, os minutos iniciais de sua narrativa são marcados pela inusitada 

experiência de vida que traz consigo desde a infância, no momento de seu nascimento: 

 
Eu tenho uma história meio estranha, porque eu nasci num táxi, 
porque a minha mãe tava... ela me teve, não lembro aonde, estourou a 
bolsa dela na casa de um amigo dela, e aí o amigo dela morava lá do 
outro lado do mundo, e ela queria que eu nascesse aqui, no 
Mandaqui, que era mais perto de casa. Aí eu tava muito apressada 
pra nascer, aí eu nasci dentro do táxi.  

 

 O trecho destacado, acima, demonstra os traços identitários presentes na 

narrativa de Marcela, pois há o desejo de sua mãe, para que ela nascesse perto de sua 

casa – o que revela a importância do pertencimento local ao bairro em que vivem -, 

além de demonstrar um pouco da personalidade da jovem, que se diz “muito apressada 

em nascer”.  

 Marcela se apresenta ao interlocutor como alguém que sente prazer em contar 

sua história de vida e que o faz porque entende o valor de ter a sua trajetória registrada. 

Por isso, busca trazer à tona momentos que podem entreter o espectador e, ao mesmo 

tempo, reificar sua existência peculiar, conforme pode ser visto no trecho a seguir: 

 
Minha mãe ajudou, mas a minha mãe não foi aquela ajuda tipo “vou 
seguir os estudos da minha filha”, essas coisa. Ela foi mais tipo “você 
faz ou não vai ser ninguém” entendeu? Aí eu quis ser alguém, eu não 
quis ser ninguém da vida, entendeu? Minha mãe ajudou, mas também 
tinha minha irmã, mas aí ela teve os problema dela também, mas ela 
foi me ajudando muito porque eu tirei exemplo da vida dela porque 
ela não teve uma vida muito legal. 
 

 A partir deste discurso em si, Marcela demonstra ser uma jovem que busca ser 

diferente, inclusive, a partir dos exemplos que considera mal sucedidos, como é o caso 

de sua irmã. É interessante que, em sua fala, percebe-se que, para ela, a presença da 

família é legitimada, no que diz respeito à construção de seu ser, confirmado pelo fato, 

por exemplo, que seguiu os dizeres da mãe e decidiu ‘ser alguém na vida’. 

 Dessa forma, outro momento importante em sua narrativa é o de sua declaração 

a respeito da possível carreira que buscará exercer, ao término dos estudos. Sua busca 

parece ser aliar desejo e sucesso em sua trajetória profissional, assim como também 

pôde ser visto na narrativa de Kléber. Para Marcela, a vida parece ser obrigada a se 

constituir por momentos de prazer, mesmo que a confusão entre o que se quer ser e o 

que se poderá ser seja permanente, assim como se ilustra a seguir: 
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Quero ser bióloga, mas não gosto muito de animal, então... eu ia 
achar legal, mas não gosto muito de animal, então melhor não. Eu 
quero, tipo, um trabalho que dê pra viajar pra um monte de lugar, pra 
mim conhecer os países, ia ser legal. Ficar só no Brasil é legal, mas é 
muito chato ficar só no Brasil. Quero viajar, mas não pra esses 
estados que todo mundo vai, Estados Unidos, essas coisas... Eu quero 
tipo, dar uma passada no deserto, ia ser legal. Tipo arqueóloga, mas 
não procurar coisa morta, osso. Tipo, ser uma turista, queria isso, 
sabe? Mas conseguir dinheiro pra poder viajar, que é ‘osso’ sem 
trabalho. Um trabalho que viaje muito, é isso aí. Agora o trabalho 
que vai ter, eu não sei. No futuro eu vejo. 
Eu tenho muita porta aberta pra mim, entendeu? Eu vou começar a 
fazer uns cursos, do que eu não sei. Mas vou ter que fazer curso, pra 
ir pra algum lugar.  
 

 O raciocínio de Marcela é tão rápido e dinâmico, que, ao longo deste trecho de 

sua narrativa, é possível perceber como sua mudança de opinião é frequente e quase 

automática – comportamento típico da maioria dos jovens. Ao mesmo tempo em que ela 

quer ser bióloga, sabe que não gosta tanto assim de animais; daí tem a ideia de se tornar 

arqueóloga, mas não quer ter o desprazer – em sua opinião – de trabalhar junto a 

ossadas; por fim, o que fica claro é que o motivo da escolha dessas profissões é viajar, 

por isso ela acaba por decidir esperar o futuro. 

 É salutar sua relação positiva com a vida, tanto é que afirma, logo após esse vai 

e vem de ideias, que há possibilidades futuras de sucesso para ela, que ela denomina 

como sendo “portas abertas”. E, para isso, ela parece entender que o caminho é pelos 

estudos, por isso a ânsia por frequentar novos cursos, a fim de desenhar o futuro que 

está por vir. 

 Outro ponto de destaque na história de vida digitalizada de Marcela é a sua 

declaração positiva quanto às mudanças. Nesse sentido, a adolescente afirma que, no 

ambiente escolar, seu posicionamento com os colegas tem mudado, para melhor, como 

se mostra abaixo: 

 
No ano passado, eu era uma pessoa muito grossa, sabe? Qualquer 
coisa eu queria bater. Uma pessoa muito chata, ninguém gostava de 
ficar perto. Eu era muito... Dava muita patada. Aí tinha um negócio 
muito estranho aqui na escola, que era uns alunos da 8ª série, eles 
faziam uma microcélula, era um negocio da igreja deles lá. Eles 
faziam uma microcélula, mas eles não chegavam na gente e obrigava 
a gente ir, entendeu? A gente ia se a gente quisesse, e aí eu resolvi ir 
um dia. Um dia eu briguei com um monte de gente, aí eu resolvi ir, 
pra ver o que era. Aí eu comecei a gostar, comecei a ir na igreja. Era 
uma igreja só de jovens, só jovens, não tinha muito adulto. Lá eu levei 
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muita porrada porque eles falaram que eu tipo...não porrada, que por 
ser uma pessoa muito estressada não era uma coisa legal, ainda mais 
por ser menina. Aí eles ensinaram a ter uma vida melhor, a ser uma 
pessoa mais legal, uma pessoa melhor.  

 

 É surpreendente ouvir Marcela contar sobre sua trajetória de mudança, 

principalmente na vida escolar, pois, percebe-se uma jovem que buscou apoio 

externamente para melhorar seu posicionamento consigo mesma, para então, ser melhor 

com os outros. Daí, a preocupação em ser uma pessoa “legal”, conforme a palavra em 

destaque, constituinte da nuvem narrativa de sua história de vida digitalizada. 

 Por fim, a depoente demonstra ser uma sonhadora. Uma menina, ainda um 

pouco perdida quanto aos rumos da vida, mas segura de que a vitória está por vir, 

conforme demonstrado a seguir: 

 
Eu comecei a jogar vôlei porque a minha mãe falava que eu não fazia 
nada na vida. Aí eu achei que eu tinha que fazer alguma coisa, e ai eu 
comecei a jogar vôlei. 
Ah eu entrei só pra ter alguma coisa para fazer, mas acabei gostando, 
apaixonando pelo esporte. Aí eu comecei a ir, a participar de 
campeonato, apesar que eu no ganhei nenhum, só ganhei um, e ainda 
fiquei em terceiro lugar...não foi legal, mas... 
E, ah, eu também comecei a assistir um jogo na TV, que era da 
seleção brasileira feminina, e que o Brasil todo tava à espera do 
Brasil ganhar, aí pensei, imagina se fosse eu lá? Ia ser legal.  Aí eu tô 
jogando agora, porque vai que eu consigo ampliar, sabe? Um dia 
posso estar na seleção. Tem que ter sonho, né? 

 

 Marcela segue em construção, como um diamante a ser lapidado. 

  

6.3.5. Investigação da presença ou ausência da identidade negra  

A afirmação da identidade negra presente na narrativa de Marcela contrapõe a 

maioria dos sentidos atribuídos aos negros no Brasil. Geralmente, neste território, a pele 

escura é marca visível de contornos negativos em nossa sociedade. 

No entanto, para esta jovem, ser negra é possibilidade de demarcar e reforçar a 

positividade de ser parte crucial para a história do país. Conforme explica, 

 
Se você ver, na história do Brasil, a linha do tempo é mais sobre 
negros. Aí é legal, você vê que é especial, que faz parte da linha do 
tempo do Brasil. 
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 Na contramão da história sofrida e carregada de marcas dolorosas do ser negro 

no Brasil, Marcela parece já ter ultrapassado ou, ainda, ter aprendido a lidar, na busca 

de superar, as dificuldades trazidas pelo racismo presente no cotidiano brasileiro. Em 

seu discurso, pode-se vislumbrar que ela tem como premissa a preocupação em se 

aceitar e valorizar a sua cor e as raízes negras de que leva consigo, assim como se 

demonstra abaixo: 

 
Se eu sei que sou ‘branca’ (quis dizer, negra), vou colocar que eu sou 
parda? Aí pelo jeito dela falar, acho que quase nenhum negro 
valoriza a sua cor, e eu acho que eu deveria fazer parte dos negros 
que valoriza, dos negros que gosta, entendeu? 

 

 O trecho destacado é parte de um trecho da declaração de Marcela, quando esta 

narra um episódio da infância, em que sua mãe foi convidada a se autodeclarar em um 

processo de rematrícula da escola em que estudava. Pelo que conta a adolescente, sua 

genitora não se posicionou como negra, quando indagada a respeito de sua cor e, para 

ela, isso aconteceu por falta de valorização por parte de sua mãe: 

 
Na primeira série, tinha um negócio que era rematrícula, né? Tinha 
rematrícula, aí a minha mãe foi. Aí a minha mãe chegou lá na minha 
casa e ela falou assim: “tinha quatro cor pra mim escolher, branco, 
negro, pardo e uma outra cor lá, acho que era amarelo. Aí eu 
coloquei que era parda”. Aí eu perguntei: “Por que você colocou 
isso? Porque eu sou negra”, aí eu vi que a minha mãe tinha meio 
que um preconceito contra isso, e eu não queria ser preconceituosa 
que nem ela. 
 

 É relevante destacar dois pontos da fala de Marcela, acima transcrita. O primeiro 

deles diz respeito ao fato de a jovem parecer não saber identificar as categorias de 

raça/cor determinadas pelo Censo, estatística realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística) do Brasil. Esta afirmação, fruto da análise aqui empreendida, 

é passível de ser realizada, porque Marcela não leva em conta, por exemplo, os 

indígenas, que completam as cinco categorias determinadas pelo IBGE: amarelo, 

branco, pardo, preto e indígena. 

 Além disso, a jovem também altera a nomenclatura “preto”, para “negro”,  o que 

demonstra a preocupação cultural que existe no Brasil em não utilizar a categoria 

“preto”, já que, por estes lados, esta palavra é mal compreendida por muitos, como 

sendo algo pejorativo ou, ainda, “cor de lápis”, para citar um exemplo. 
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 Ademais, outro ponto possível de ser destacado, para análise, deste excerto do 

depoimento de Marcela, se relaciona ao fato de a adolescente qualificar o uso do termo 

“pardo”, por sua mãe, como uma forma de preconceito. Ou seja, para ela, a 

possibilidade de sua mãe permanecer “em cima do muro”, quanto à sua autodeclaração 

de cor, é resultado de um comportamento de não-valorização de sua ancestralidade e 

ainda um possível racismo de sua parte. 

 Nesse sentido, a depoente revela sua preocupação em se posicionar a favor de 

ser negra e valorizar essa condição existencial, como pode ser visto em outro momento 

de sua narrativa: 

 
Sou negra, os outros é branco, sou negra né? Tenho que ser negra, 
né? Eu vou falar que eu sou branca por aí? Todo mundo tá vendo que 
eu sou negra.  
Mas tem pessoa que é preconceituosa, nem tudo a gente pode fazer, 
porque vai falar que a gente é preconceituoso, ou que negro não 
gosta de branco, tem sempre isso né? Tipo, se eu tô envolvida numa 
briga pode ser que a culpa pode ser minha pela cor, entendeu? Só por 
eu ser negra. Aí tem isso, facilita, tem muitos lugares que eu posso ir 
porque eu sou negra, entendeu? Se eu for no... Ah, não sei, é legal 
também você ser diferente, não diferente, ter uma cor diferente da dos 
outros, porque imagina se todo mundo fosse branco, ia ser ‘zuado’.  

 

 Para analisar esse outro trecho do discurso de Marcela, pode-se iniciar pela 

contraposição que a jovem realiza entre ser negro e que seria o contrário desse termo, ou 

seja, ser branco. Num país como o Brasil, de fato, culturalmente, parece haver apenas 

essa contraposição, quase não se levando em conta as categorias “amarelo” e 

“indígena”, que ocupam uma parcela menor da população. 

 Ainda se ressalta a utilização, por parte de Marcela, do termo “negros”, como 

sendo a soma dos termos “preto” e “pardo”. Pode-se conjecturar que esta escolha está 

relacionada aos moldes como os militantes do movimento negro brasileiro fazem uso 

desta nomenclatura, o que revela a articulação da estudante com o que diz respeito ao 

“ser negro(a)” nos dias de hoje, no país. 

 É possível inferir, ainda, que a adolescente compreende haver discriminação 

racial (apesar do uso da expressão “preconceito”) em diferentes locais ocupados pelos 

negros na sociedade brasileira. E ainda traz à tona sua preocupação em não se envolver 

em determinadas situações em que ela, por ser negra, poderia ser vista como culpada ou 

já estereotipada por sentidos negativos, como, por exemplo, em uma briga com outro 

indivíduo da cor branca. 
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 Por fim, Marcela apresenta em sua fala acerca da negritude, dizendo que gosta 

de “ser diferente”, mas logo em seguida, reforça a ideia de não ser diferente, de fato, 

mas sim, não-branca, demonstrando que, no Brasil, a maioria da população 

dominantemente entendida como “brasileira” é vista como branca. É interessante que, 

no cotidiano desta sociedade, essa prática é presente, no entanto, o último Censo de 

2010 – aplicado pelo IBGE, conforme citado anteriormente – se revelou que há 52% de 

população negra no país, somando todos os autodeclarados das categorias “pardo” e 

“preto” do Censo. 

 

6.3.6. Identificação de estágios para construção da identidade 

 A partir da história de vida digitalizada de Marcela, pode-se afirmar que a 

mesma se enquadra no Estágio de Articulação, conforme Ferreira (2000). O que se 

percebe é que a adolescente não se mostra como militante dos direitos dos negros no 

Brasil, em termos de relações estabelecidas junto a organizações do movimento negro 

brasileiro. No entanto, a jovem demonstra cargas de ativismo em sua narrativa, a partir 

da colocação de características afirmativas do “ser negro”, ou seja, valorizando as 

qualidades referentes à sua negritude, portando-se de forma mais aberta e menos 

defensiva, diferentemente do posicionamento de negros que se encontram no chamado 

Estágio de Militância (Ferreira, 2000). 

 A propósito, vale pontuar, aqui, o que Ferreira (2000) entende por este último 

estágio citado acima. Para o autor, no estágio de militância, “(...) inicia-se um processo 

de intensa metamorfose pessoal referenciada em valores etnorraciais africanos. Em tal 

fase, há a tendência de o indivíduo branco ser desconsiderado e de o negro ser visto 

como superior” (FERREIRA, 2000, p. 119). 

 Na declaração de Marcela, não se percebe a presença de um discurso pejorativo 

acerca dos brancos. Na verdade, o que se sente é que a jovem já ultrapassou essa fase, 

partindo, agora, para a valorização das matrizes africanas que traz consigo. 

 Nesse sentido, Ferreira (2000, p. 83), revela que no estágio de articulação – onde 

provavelmente se encontra Marcela – “aos poucos, a pessoa desenvolve uma 

perspectiva afrocentrada não estereotipada, com atitudes voltadas para a valorização das 

qualidades referentes à negritude mais expansivas, mais abertas e menos defensivas. (...) 

Neste estágio, o indivíduo, enquanto mantém relações com pares negros, deseja 

estabelecer relacionamentos significativos com não negros de seu conhecimento, 

respeitando suas autodefinições.  
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 É importante salientar que o indivíduo, neste estágio, ainda tem consciência de o 

racismo fazer parte da experiência brasileira e de, provavelmente, ainda ser alvo de 

atitudes racistas, assim como foi apresentado em nossa análise quanto ao discurso de 

Marcela, no item anterior. 

 Entretanto, para Ferreira (2000, p. 84), a pessoa, quando parte do estágio de 

articulação, “já desenvolveu recursos de defesa que o predispõe a atribuir a culpa de 

circunstâncias adversas a outros fatores e não mais a si próprio”, o que colabora para 

que sua auto-estima não seja afetada e que o racismo seja responsabilidade daqueles que 

são racistas e não mais possibilidade de ser encarado como culpa carregada por aquele 

que sofre com o racismo.  

 

6.4. A VOZ DE RENATO 

 A escolha pela narrativa presente na história de vida digitalizada de Renato se 

deu, principalmente, pelo fato de que, em sua fala, a temática de negritude está presente 

(no final do depoimento) e esta questão se mostra bastante resolvida para ele próprio, 

apesar da influência direta – materna, no caso – que busca negar tal autodeclaração.  

 Além disso, Renato também se apresenta como um adolescente que traz consigo 

valores almejados na figura do irmão mais velho – nos moldes das famílias tradicionais 

que esperam atitudes responsáveis do primogênito, que possam servir de exemplo para 

os irmãos -, mas que ainda sofre para resolver questões de cunho afetivo, em relação ao 

pai ausente, principalmente. 

  

6.4.1. Transcrição da história de vida completa 

 
Feliz até de mais eu me considero.  Em casa nem tanto, mas na 
escola... Ah, eu esqueço de tudo, brinco bastante. Esse é o meu jeito.  
Tenho 14 anos, moro no Mandaqui. Escola legal é a minha sabe? Tem 
esporte, tem brincadeira, tem tudo no seu certo momento. Amigos eu 
fiz muito esse ano, no ano passado também.  
Difícil, pra mim, é superar algumas coisas, brigas em casa também 
tem bastante, esperto que isso mude. 
Minha mãe briga muito comigo, sabe? Porque sou o irmão mais 
velho, aí fica pegando no meu pé. Mas eu entendo isso, ela tá lidando 
com a adolescência, deve ser novo pra ela também.  
Tenho duas irmãs, uma tem oito e outra tem cinco.  Ah, a gente briga 
bastante, mas a gente acaba se entendendo.  
Eu tô fazendo um curso de técnico de informática né? Então eu acho 
que tá ligado.  
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Quando a minha mãe tava grávida de mim né? Foi bastante difícil, 
ela não tinha ninguém, não sabia como era. Aí o meu pai foi, 
engravidou ela e tal, aí ela foi me ter e não tinha ninguém com ela, e 
ela com dor, não sabia o que fazer. Foi então que o meu tio levou ela 
pro hospital, e ela foi lá. Aí eu nasci e tal, e no outro dia lá em Santo 
André, me deu alta no outro dia e eu fui pra casa no outro dia, minha 
mãe comigo e tal. O meu pai foi lá em casa me ver, sabe? E falou “é 
esse aí é mais um que vai passar fome comigo, deixa ele comigo”, 
disse o meu pai. Minha mãe disse “não, não, ele vai ficar comigo 
mesmo. Se for pra sofrer, então vamo sofrer os dois juntos”. 
Um ano eu fiz... Minha mãe fez uma festinha pra mim, não foi aquela 
festa bombada, mas eu gostei, deu pra lembrar dos momentos. Minha 
mãe me deu muita coisa que eu precisava, principalmente nessa 
infância do um aos cinco anos, eu tinha tudo que eu queria. Roupa de 
shopping, bicicleta. Tudo que eu queria, ela me deu, me ajudou 
bastante.  
Minhas irmãs nasceram, era novo pra mim, não sabia como que era. 
Começou o ciúmes, começou a regulagem de brinquedo e tal, mas 
depois eu fui  me entendendo. 
Espero que isso demore e eu esteja bem sucedido, quando eu tiver um 
filho. Esteja com a faculdade completa, um estudo completo, um 
trabalho, aí eu posso pensar. Porque ter filho não é uma coisa assim 
tão fácil, você tem que pensar com quem você quer ter pra você não 
largar assim. Ficar com a pessoa, ter um filho e depois deixar ela 
cuidar do filho, você tem que cuidar do filho até o final, assumir o 
filho, mesmo que seja com 15 anos, vocês tem que assumir o filho. 
Eu me acho negro, mas minha mãe fala que eu não sou negro, mas eu 
me acho negro porque o meu pai... O pai do meu pai, o meu avô, é 
negro, então eu tenho sangue negro. Eu me declaro negro. 
Eu espero pra mim, uma coisa legal, escola legal, tudo legal, bairro 
legal, hospital legal, pra mim tudo tem que ser legal. 
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6.4.2. Construção e análise de palavras-chave da nuvem narrativa 

 
Figura 64: Nuvem narrativa de Renato 

  

 A nuvem narrativa de Renato – construída com o objetivo de se identificar 

palavras-chave presentes no discurso de sua história de vida digitalizada – apresenta, 

dentre outras, a palavra “negro” com destaque. 

 Este fato nos invoca a refletir sobre a importância de sua auto-reflexão sobre sua 

cor e seu pertencimento étnico. Apesar de não compactuar com a opinião de sua mãe – 

que não o considera negro – Renato faz questão de afirmar-se como negro, em sua 

narrativa, dizendo que se entende desta forma e enxerga o mundo por meio dessa 

escolha étnica. Ressalta-se que detalharemos, a seguir, as possíveis justificativas dessa 

falta de concordância entre mãe e filho. 

 Ademais, as palavras “filho”, “mãe”, “pai” e “filho” ocupam presença 

preponderante em seu discurso, o que remete à importância que o jovem dá ao contexto 

familiar, mesmo não tendo nenhum contato com seu pai, que sequer o visita ou procura 

saber de seu desenvolvimento. 

 No entanto, fala bastante sobre sua mãe, em sua narrativa, bem como cita suas 

irmãs mais novas. O convívio em sua casa também é parte fundamental de seu discurso, 

o que também pode ser identificado em sua nuvem narrativa. 

 Para finalizar, apontamos a existência da palavra “legal” na narrativa de Renato 

– assim como fora visto na narrativa de Marcela. Nesse caso, o discurso de Renato 

aponta para seu desejo em ter boas condições de vida dentro e fora do seio familiar. 
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Além disso, o jovem também relata como sendo uma de suas características o fato de 

ser uma pessoa “legal” e demonstra dar importância a isso. 

 

6.4.3. Descrição dos elementos constituintes da linguagem audiovisual presentes na 

narrativa 

 A linguagem audiovisual escolhida por Renato, para retratar a sua história de 

vida, teve como cenário o playground da escola. Dele, o estudante preferiu enquadrar o 

seu depoimento, tendo parte do muro da escola, pintado com desenhos de temática 

infantil, ao fundo, juntamente com uma grande árvore, com copa larga e cheia de folhas. 

 Além disso, o jovem decidiu sentar sobre uma das mesas do playground, 

solicitando que seu busto e parte de suas pernas fossem gravadas. Inclusive, Renato 

aparece usando a camiseta do uniforme da escola no vídeo. 

 Percebe-se, também, que o adolescente, praticamente, não direciona o seu olhar 

à câmera e suas mãos e dedos permanecem entrecruzados durante todo o depoimento. 

No entanto, apesar da possível impressão de nervosismo, julgando apenas o seu 

posicionamento corporal, aparentemente, ele aparenta estar tranqüilo, durante toda a sua 

narrativa e suas expressões faciais se mostram condizentes com os conteúdos de sua 

fala. Sorri, quando relata algo alegre, e franze a testa ou olha para baixo, em caso de 

assuntos mais dolorosos. 

 

6.4.4. Descrição e análise de temas da narrativa 

 Para iniciar a análise dos temas presentes na narrativa de Renato, destaca-se o 

trecho inicial de sua história de vida digitalizada. Trata-se de uma espécie de frase-

chave, que ilustra a declaração do narrador. Nela, ouve-se o jovem dizendo o seguinte: 

 
Feliz até de mais eu me considero. Em casa nem tanto, mas na 
escola... Ah, eu esqueço de tudo, brinco bastante. Esse é o meu jeito.  

 

 A partir deste trecho do depoimento de Renato, percebe-se que se apresenta um 

indivíduo que vive momentos ambíguos em sua vida. Um em sua casa, com caráter 

mais triste, difícil; e outro, na escola, em que se vê um garoto feliz, mais positivo.  

 Essa dualidade é bastante presente em diversos dos alunos que frequentam as 

escolas brasileiras, principalmente no contexto da escola pública. Uma boa parte dos 

jovens que ocupa as salas de aula traz consigo problemas familiares, às vezes, 
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grandiosos, mas ainda assim, busca enfrentá-los ou, ao menos, escondê-los na relação 

com os colegas, a fim de se mostrar “forte” ou “feliz” o suficiente para ser aceita. 

 Inclusive, em relação a essa temática de gostar de estar na escola, mas enfrentar 

problemas em casa, Renato, pouco depois do início de seu depoimento, amplia o 

discurso, afirmando que as brigas em casa podem ser decorrentes da inexperiência de 

sua mãe, por se tratar do primogênito da família, conforme abaixo: 

 
Tenho 14 anos, moro no Mandaqui. Escola legal é a minha sabe? Tem 
esporte, tem brincadeira, tem tudo no seu certo momento. Amigos eu 
fiz muito esse ano, no ano passado também. Difícil, pra mim, é 
superar algumas coisas, brigas em casa também tem bastante, esperto 
que isso mude. 
Minha mãe briga muito comigo, sabe? Porque sou o irmão mais 
velho, aí fica pegando no meu pé. Mas eu entendo isso, ela tá lidando 
com a adolescência, deve ser novo pra ela também.  
Tenho duas irmãs, uma tem oito e outra tem cinco.  Ah, a gente briga 
bastante, mas a gente acaba se entendendo.  
 

 Nesses trechos em destaque, é possível identificar a importância dada, por 

Renato, em ressaltar sua idade e o local onde mora, como atributos que correspondem 

ou configuram a sua identidade como pessoa, assim como fora relatado por esta 

pesquisadora, em relação a outras histórias de vida digitalizadas analisadas. 

 Além disso, o adolescente também parece se mostrar satisfeito com o lugar em 

que estuda, dizendo que a sua escola é legal. Isso pode remeter tanto ao fato dele ter 

sido agraciado por um ambiente escolar positivo, em seus termos, como também a uma 

possível relação que ele pode estabelecer com o local em que estuda, fazendo desse 

ambiente um lugar ‘legal’, que faz bem a ele e aos outros. 

 Renato relata ter duas irmãs mais novas, com as quais também estabelece uma 

relação conflituosa, mas não difícil o suficiente para destituir o amor que há na família, 

tanto é que acabam “se entendendo”, ao final. 

 No entanto, mais à frente, o jovem declara que, com o nascimento de suas irmãs, 

o impacto em sua vida, por ter que dividir o espaço, os presentes, fez com que o ciúmes 

falasse mais alto, como se vê a seguir: 

 
Minhas irmãs nasceram, era novo pra mim, não sabia como que era. 
Começou o ciúmes, começou a regulagem de brinquedo e tal, mas 
depois eu fui me entendendo. 
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 É interessante observar, a partir do relato de Renato, que ele acredita ter 

resolvido – consigo mesmo - a questão de ter menos brinquedos, conforme pontua: “fui 

me entendendo”. Isso demonstra que o nível de maturidade do jovem parece ter 

acompanhado o seu crescimento. 

 Pode-se perceber que o contraponto entre o Renato de hoje e o Renato do 

passado se dá pela maturidade, tanto é que ele guarda os bons momentos – com mais 

fartura de presentes, por exemplo – na memória como uma boa lembrança, talvez não 

mais passível de voltar a acontecer, conforme o trecho abaixo: 

 
Um ano eu fiz... Minha mãe fez uma festinha pra mim, não foi aquela 
festa bombada, mas eu gostei, deu pra lembrar dos momentos. Minha 
mãe me deu muita coisa que eu precisava, principalmente nessa 
infância do um aos cinco anos, eu tinha tudo que eu queria. Roupa de 
shopping, bicicleta. Tudo que eu queria, ela me deu, me ajudou 
bastante.  

 

 Sua gratidão à sua mãe também é temática perene em sua narrativa. Nesse 

sentido, o depoente se mostra como alguém que, inclusive, é grato por poder ter a 

companhia e o convívio direto com a figura materna. Fato que, infelizmente, não foi 

possível de ocorrer em relação ao seu pai: 

 
Quando a minha mãe tava grávida de mim né? Foi bastante difícil, 
ela não tinha ninguém, não sabia como era. Aí o meu pai foi, 
engravidou ela e tal, aí ela foi me ter e não tinha ninguém com ela, e 
ela com dor, não sabia o que fazer. Foi então que o meu tio levou ela 
pro hospital, e ela foi lá. Aí eu nasci e tal, e no outro dia lá em Santo 
André, me deu alta no outro dia e eu fui pra casa no outro dia, minha 
mãe comigo e tal. O meu pai foi lá em casa me ver, sabe? E falou “é 
esse aí é mais um que vai passar fome comigo, deixa ele comigo”, 
disse o meu pai. Minha mãe disse “não, não, ele vai ficar comigo 
mesmo. Se for pra sofrer, então vamo sofrer os dois juntos”. 

 

 Esse momento do depoimento é um dos pontos mais importantes da narrativa 

apresentada por Renato, em nossa opinião, já que lança luz a um dos conflitos mais 

difíceis e dolorosos – e, ao que parece, ainda não sumariamente resolvido – que o jovem 

carrega consigo. Inclusive, essa penosa dor que o adolescente busca também resolver 

por sua conta esteve presente em outros momentos do projeto de pesquisa realizado 

junto da turma.  
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 Para sanar a questão, percebe-se que um aprofundamento maior poderia ser 

dado, com recursos adequados, em termos psicológicos, por exemplo. Tarefa não 

cabível, dentro dos limites deste estudo. 

 Entretanto, é positivo identificar a pró-atividade e o olhar positivo que o jovem 

traz consigo, quando argumenta que, quando pai, terá como premissa o cuidado, à 

proximidade, a cumplicidade junto da mãe de seu fruto. Pode-se afirmar que ele se 

posiciona como contraponto a seu pai. Afinal, parece existir uma ferida ainda 

entreaberta em seu ser: 

 
Espero que isso demore e eu esteja bem sucedido, quando eu tiver um 
filho. Esteja com a faculdade completa, um estudo completo, um 
trabalho, aí eu posso pensar. Porque ter filho não é uma coisa assim 
tão fácil, você tem que pensar com quem você quer ter pra você não 
largar assim. Ficar com a pessoa, ter um filho e depois deixar ela 
cuidar do filho, você tem que cuidar do filho até o final, assumir o 
filho, mesmo que seja com 15 anos, vocês tem que assumir o filho. 

 

 Por fim, é possível vislumbrar positividade em boa parte de seu discurso – ou, 

talvez, em todo ele – já que, ao final de sua narrativa, o rapaz revela esperar por um 

futuro melhor, não apenas para si mesmo, mas para quem o rodeia, a partir de uma 

consciência e relação cidadã com o mundo: 

 
Eu espero pra mim, uma coisa legal, escola legal, tudo legal, bairro 
legal, hospital legal, pra mim tudo tem que ser legal. 

 

 Renato é um jovem feliz, mesmo que a tristeza, às vezes, lhe coloque em prova. 

 

6.4.5. Investigação da presença ou ausência da identidade negra  

 Quanto ao seu posicionamento étnico, Renato se apresenta como um indivíduo 

que já havia pensado a respeito de sua identidade, a fim de compreender melhor sobre si 

mesmo e, assim, poder se autodeclarar, quanto à sua cor, com segurança. 

 Essa maturidade – mais uma vez presente na narrativa do adolescente – pode ser 

ilustrada a partir do trecho em destaque, a seguir transcrito: 

 
Eu me acho negro, mas minha mãe fala que eu não sou negro, mas eu 
me acho negro porque o meu pai... O pai do meu pai, o meu avô, é 
negro, então eu tenho sangue negro. Eu me declaro negro. 
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 Renato tem firmeza ao declarar que é negro e que isso se dá por conta de sua 

genealogia, sua ancestralidade, conforme pode ser visto no excerto acima. A expressão 

“eu tenho sangue negro” é de suma relevância, nessa declaração, e corrobora a análise 

do jovem que, ao referir-se si mesmo a partir das matrizes africanas que carrega dentro 

de si, desmantela, para ele próprio, e para quem o rodeia, a possibilidade de se 

autodeclarar como branco, por exemplo. 

 Todavia, temos, também, em sua declaração, a presença de um viés negativo, 

por parte da mãe, que nega a negritude de Renato. Isso, talvez, aconteça por sua mãe 

não ser negra ou ainda porque o narrador dá à família de seu pai – ausente de sua 

criação – a legitimidade de sua declaração, mesmo tendo o jovem desvalorizado o 

comportamento do pai, ao deixar sua criação apenas como responsabilidade materna. 

Portanto, por que ele se embasaria, etnicamente, a partir de um referencial distante, que 

não se fez presente em sua trajetória de vida? 

 Ao contrário de Kátia, por exemplo, que traz no convívio com a avó chinesa a 

resposta para seu posicionamento étnico, Renato, por sua vez, se vê como um indivíduo 

negro, mesmo estando distante do pai e das reminiscências da matriz africana de sua 

árvore genealógica. 

 

6.4.6. Identificação de estágios para construção da identidade 

 Como forma de legitimar o posicionamento étnico de Renato, a partir dos 

delineamentos pressupostos por Ferreira (2000), discorrer-se-á acerca de outro estágio 

proposto pelo autor: o estágio de impacto. 

 Para Ferreira (2000, p. 76), numa primeira fase, no estágio de impacto, acontece 

uma tomada de consciência inicial do indivíduo negro a respeito da “não funcionalidade 

da visão do branco como referência para a construção da estrutura pessoal e da 

necessidade do desenvolvimento de uma ‘nova identidade’”.  

 Assim sendo, em um segundo momento, como forma de ampliar e amplificar 

esta identidade em construção, “ocorre o conflito entre o abandono da identidade que 

vinha se desenvolvendo no estágio de submissão e a ‘nova’, ainda não delineada, 

provocando sentimentos de confusão e desamparo”. E, por fim, já numa terceira etapa, a 

pessoa passa a agir como se existisse uma identidade negra já definida externamente e 

que deve ser encontrada. 

 Dessa forma, atribui-se a Renato este estágio, já que seu posicionamento como 

negro é certeiro, ao menos, externamente, mas ainda não se percebe, em sua narrativa e 
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posicionamento social, valores e discursos que comprovem essa identidade, em todo o 

seu ser e a todo o tempo. 

 Afinal, com a relação ainda difícil junto de sua mãe – inclusive quanto ao 

aspecto étnico -, Renato, talvez, não se sinta completamente seguro para se posicionar 

como negro, argumentando, com mais segurança, a respeito desta decisão. E, ainda, não 

se pode esquecer que, em uma sociedade como a brasileira, o negro vivencia diferentes 

situações de humilhação, dado o racismo latente na cultura deste país. 

 Nesse sentido, imagina-se que Renato deve ter se baseado na percepção de que 

seu pai e seu avô são/eram negros, para que pudesse encontrar o estopim necessário 

para tomar consciência de sua negritude e se autodeclarar como tal. 
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 Pensamos narrativamente e, ao narrarmos um fato, damos a ele nossas 

impressões, cobrimos as possíveis lacunas – causadas por esquecimentos ou por excesso 

de criatividade de nossa parte – com discursos próprios, verossimilhantes, fidedignos ao 

que estamos contando.  

 Nesse sentido, reinterpretamos, durante o “contar”, o que dizemos e fazemos 

isso a partir da relação que estabelecemos conosco mesmos e com nossos interlocutores. 

Para tanto, nos apoiamos na dialogicidade do pensar, do narrar, do agir. 

 É esta dialogia que evocou, durante todo o processo de construção desta 

dissertação (antes, durante e depois da pesquisa de campo – coração deste estudo), a 

relação entre os três pilares que compõem nossa empreitada: a área da linguagem e da 

produção de sentido, juntamente com a Educomunicação e a temática da identidade 

negra. Pode-se dizer, inclusive, que a condição estética de cada uma dessas áreas foi elo 

para a elaboração deste estudo. 

 Acreditamos que o ato de criar, esteticamente algo, dá valor à criação 

empreendida e, assim, cabe-nos apenas reconhecer tal valor. Este é o caminho pelo qual 

uma consciência viva se transforma em uma consciência cultural e vice-versa (Bakhtin, 

2010). Nesse sentido, durante o processo de condução desta pesquisa, alcançamos, 

possivelmente, a consciência viva de cada um dos estudantes que se relacionaram com o 

processo empreendido, revelando – na produção das histórias de vida digitalizadas – 

suas consciências viva e cultural. 

A convergência entre os três campos científicos supracitados é resultado de 

nossa inquietude quanto à necessidade de existirem, dentro e fora do espaço acadêmico, 

relações diretas e laços efetivos em prol da construção coletiva do conhecimento que 

não pode ser de outra maneira senão transdisciplinar. 

Ao termos, por exemplo, aulas ministradas com base nesse modelo, esperamos 

vislumbrar novas formas de ensinar e de aprender e, dessa forma, promover entre 

educador e educandos ecossistemas comunicativos que visem à aplicação de temas 

referentes à cultura negra na sala de aula.  

Para isso, é preciso experimentar, nos desfazer dos preconceitos que carregamos 

para poder mudar nossas opiniões e buscar compreender de onde vieram determinados 

raciocínios que trazemos conosco, ao longo de nossa trajetória. 

Acreditamos que a aproximação entre o sistema educativo formal e o mundo da 

comunicação, quer com a introdução da tecnologia da informação no ambiente escolar, 

quer com o uso dos meios massivos em projetos educativos adequadamente preparados, 
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precisa deixar de ser a exceção para converter-se em regra. Educar com e através do 

rádio, da TV, do jornal, do computador e de todo e qualquer recurso ou veículo de 

comunicação passa a ser hoje, questão de exercício e de prática de direitos de cidadania.  

Salientamos que, se pretendemos que a escola valorize, respeite e amplie o 

conhecimento que seus alunos já possuem, devemos apresentar a ela formas de construir 

conhecimentos com base na coletividade, ou seja, novas formas de atuação pedagógica 

para a troca de saberes (Freire, 1996). É essencial refletir sobre as práticas pedagógicas 

que conduzimos dentro de sala de aula e, ainda, atentarmos ao fato de que, a todo o 

tempo, estamos em processo de formação coletiva. Nossos discursos colaboram para 

que ampliemos nosso próprio conhecimento, como também o conhecimento de quem 

nos rodeia. 

Desse modo, esperamos que este trabalho seja uma das formas de demonstração 

do uso de uma metodologia amparada no diálogo e que tem como fim a promoção do 

diálogo internamente, entre os pares e com o mundo. Acreditamos que a 

Educomunicação, pautada por uma abordagem de uso de narrativas autobiográficas, em 

um ambiente de construção coletiva, possa ser protagonista de um processo de 

construção de sentido identitário. 

Até porque, pela falta de atividades como esta, percebemos a ausência de jovens 

negros, pertencentes à turma estudada, que pudessem estar no chamado “estágio de 

militância”, atribuído por Ferreira (2000). 

No nosso ponto de vista, isso pode acontecer, tanto pela falta de situações 

promotoras de reflexão sobre si mesmo, em sala de aula, de maneira autônoma, 

horizontalidade, dialógica, como também pela ainda pouca idade dos participantes. A 

falta de experiências acumuladas, por parte deles, pode ser resultado de uma certa falta 

de militância visível, em suas atitudes e discursos, sobre o “ser negro”. 

 Para Ferreira (2000, p. 81), o estágio de militância poderia ser considerado como 

uma pseudo-identidade negra, pois se baseia na aversão e negação dos valores brancos, 

portanto não em uma perspectiva de afirmação positiva de suas referências negras. 

Segundo o autor, até esse momento, a pessoa estaria submetida a uma visão do negro 

determinada pela cultura branca, e sua maneira de agir ainda seria estereotipada, em que 

para ser vista como negra, tivesse que pensar, sentir e comportar-se de acordo com 

padrões de como a pessoa negra “deve” agir.  

 Nesse sentido, percebe-se que não há, no grupo de alunos estudado, indivíduos 

com esse perfil, que chega a supervalorizar as referências de matriz africana e, até 
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mesmo, buscar se destituir das características de matriz européia, branca, por exemplo. 

Nenhum dos alunos apresentou esse perfil e, ao contrário, mesmo os autodeclarados 

negros, muitas vezes, buscavam esconder sua ancestralidade africana, como o cabelo 

crespo e a valorização das religiões de matriz africana. 

 Em relação a esses fatores, acredita-se que a execução de práticas para a 

implementação efetiva da já citada Lei Federal nº 10.639/03 nas escolas brasileiras – 

que estabelece como obrigatória a inclusão de conteúdos acerca da História e Cultura 

Africana e Afrobrasileira nas escolas dos Ensinos Fundamental e Médio do país – seja 

essencial para que os alunos negros passem a valorizar a si próprios e as especificidades 

identitárias históricas que carregam consigo mesmos. 

 Esperamos que este trabalho não seja fruto de uma educação pela ciência ou para 

a ciência apenas, mas que instaure possibilidades de auto-engendramento, em diálogo 

com a realidade na qual vivemos, fazendo dela causa e consequência do fazer 

acadêmico. Não estamos preocupados, neste trabalho, especialmente com a construção 

delimitada da Ciência ou do saber acadêmico, mas esperamos que as vidas – reais e 

concretas – dos sujeitos da pesquisa possam ter sido influenciadas, de maneira positiva, 

por este estudo, assim como foi a nossa. 

 Com isso, não há, por sua vez, uma preocupação com a veracidade dos fatos 

narrados (Lahire, 2004). Afinal, somos aquilo que somos no momento em que narramos 

a nós mesmos, mesmo que outros, alheios a nós, possam vir a nos acusar de leviandade. 

O que importa é o que construímos a respeito de nós mesmos para nós mesmos, isso 

tudo, é claro, na relação com o Outro e com o meio que nos engloba 

(Bakhtin/Voloshinov, 2002). Nossa relação com o Outro é de interdependência, por 

meio de convergências e contradições que compõem nossos discursos e nosso modo de 

estar na vida. 

 A vida não é apenas uma única história autosuficiente encadeada por histórias 

que façam sentido, juntas, cronologicamente. Ela é construída a partir e com base em 

nossa identidade, que está se compõe por detalhes inusitados que ocorrem 

consecutivamente, sem que tenhamos controle sobre o que éramos ontem e o que 

seremos amanhã. Apenas somos agora e podemos deixar de ser no segundo seguinte. 

 A identidade não é mais do que um estado de coisas flutuante e não se pode 

afirmar, seguramente, que a construção social que um indivíduo faz de si mesmo é uma 

construção dele próprio, unicamente. Reconhecemo-nos a nós mesmos a partir do que 

nos é alheio. 
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 Viver um momento, a partir de uma experiência – mesmo que apenas pensada – 

colabora para a construção de si mesmo, mas é preciso viver a seu modo, e não 

exatamente da maneira com se espera que se aja, mesmo sabendo que somos o que 

somos a partir das trocas que estabelecemos com nossos interlocutores. 

 Nesse sentido, os adolescentes/jovens se tornaram os sujeitos desta pesquisa 

porque nossa vontade era identificar como, nessa fase da vida, construiriam a si 

próprios, em suas narrativas, principalmente em relação à identidade étnica. Afinal, o 

processo educativo é porta aberta para o estabelecimento das diferenças e elas são 

componentes essenciais para o processo de humanização. Precisamos afirmar nossas 

diferenças para identificarmos nossas semelhanças e termos o princípio de igualdade de 

direitos respeitado. Vale dizer que, para encontrar as diferenças, é preciso nos 

aproximarmos e nos distanciarmos, em um jogo complexo, em que passamos a nos dar 

conta de que a diferença é que delimita nossa identidade (Gomes, 2005). 

 Nesse sentido, finalizamos esta dissertação de Mestrado, afirmando a nossa 

preocupação em construir ambientes dialógicos com a presença da juventude, social e 

etnicamente marginalizada – formada por uma maioria de negros e pobres –, para que 

pudéssemos empreender a recusa da chamada “marginalização social e racial”.  

 Para isso, desde o princípio, vimos negociando com os diferentes atores do 

espaço acadêmico, de educação formal básica e superior, para que este projeto possa se 

configurar em uma sinalização de estratégia pedagógica em prol da justiça e da redução 

das desigualdades, valorizando as diferenças e fazendo uso delas para que a noção de 

pertencimento possa ser levada por todos, dentro de si próprios, em uma contínua 

construção de si mesmo.  

 Nossa expectativa é que as práticas contidas neste estudo possam ser sinalização 

de um possível modus operandi para a implementação da Lei Federal n. 10.639/03, por 

exemplo, a fim de colaborar com a inclusão das prerrogativas acerca da História e da 

Cultura Africana e Afrobrasileira nas escolas brasileiras.  

 Além disso, almejamos que todos aqueles que estiveram direta ou indiretamente 

ligados a esta pesquisa – principalmente os jovens – possam ter crescido em 

conhecimento e experiência de vida, assim como aconteceu conosco. 

 Por fim, esperamos que as universidades brasileiras, como a USP, possam abrir-

se cada vez mais, em seus espaços de pesquisa acadêmica, ao novo, ao ainda 

desconhecido e, por vezes, negado, conhecimento popular. E que a ele possa voltar, ao 

término de todos os processos de pesquisa.  
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ANEXOS 
 

1. Instalações da EMEF Profª Nilce Cruz Figueiredo 
 

  
Figura 5: Sala de Informática   Figura 6: Sala de Leitura 
 

  
Figura 7: Sala de Aula    Figura 8: Pátio entre salas de aula 
 

  
Figura 9: Brinquedoteca   Figura 10: Refeitório no pátio 
 

  
Figura 11: Playground (área externa)  Figura 12: Quadra de esportes (área externa) 
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2. Área do entorno da EMEF Profª Nilce Cruz Figueiredo (bairro de Lauzane Paulista) 
 

  
Figura 13: Entrada da escola   Figura 14: Rua em que a escola está situada 
 

  
Figura 15: Rua transversal à da escola   Figura 16: Rua do entorno da escola 
 

  
Figura 17: Rua do entorno da escola   Figura 18: Praça próxima à escola 
 

3. Pesquisa de campo na EMEF Profª Nilce Cruz Figueiredo 

  
Figura 19: Alunos da 8ª série D (detalhe)  Figura 20: Sala de Vídeo (local das oficinas) 
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4. Questionário inicial e autorização para participação da pesquisa 

 
QUESTIONÁRIO  

O objetivo deste questionário é conhecer melhor cada aluno da 8ª série D, bem como 

suas famílias. Os dados servirão de base para a pesquisa de mestrado de Paola Diniz 

Prandini a ser realizada na EMEF Profª Nilce Cruz Figueiredo, durante o primeiro 

semestre de 2012. Esclarecemos que as informações solicitadas não serão divulgadas e 

apenas orientarão a construção da referida pesquisa. 

 

1. Nome do aluno: 

_________________________________________________________ Idade: _____ 

2. Origem: (Estado/Cidade)    

 Pai ______________  Mãe _____________  Responsável _______________ 

3. Profissão:  

  Pai: ______________  Mãe: ____________  Responsável _______________ 

4. Moradia: 

 a. (         ) própria                     b. (         ) alugada              c. (        )outros:______            

5. Tem irmãos?  

 Sim (             )  Não (             )  Quantos? (             ) 

6. Cor/etnia de seu(sua) filho(a): 

Branco (        )   Preto (        )      Pardo (        )      Amarelo (       )      Indígena (       ) 

7. Cor/etnia do pai: 

Branco (        )   Preto (        )      Pardo (        )      Amarelo (       )      Indígena (       ) 

8. Cor/etnia da mãe: 

Branco (        )   Preto (        )      Pardo (        )      Amarelo (       )      Indígena (       ) 

9. Religião / Seita da família: _________________________ 
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10. Renda familiar: 

a. (             ) até R$ 300,00                              c. (             ) de R$ 500,00 a  R$ 1.500,00                                                                                         

b. (             ) de R$ 300,00 a R$ 500,00          d. (             ) acima de R$ 1.500,00            

11. Qual o grau de instrução dos responsáveis? 

PAI/RESPONSÁVEL 

Analfabeto (   )  E. Fundamental I (  )   E. Fundamental II (  ) E. Médio (   ) Superior (  ) 

MÃE/RESPONSÁVEL 

Analfabeto (   )  E. Fundamental I (  )   E. Fundamental II (  ) E. Médio (   ) Superior (  ) 

12. Assinale as formas de diversão do(a) aluno(a): 

a. (             ) Assistir TV                                    d. (             ) Assistir a Filmes no Cinema 

b. (             ) Ouvir Música                                e. (             ) Outros: _______________ 

c. (             ) Ler 

13) Com base no que lhe foi explicado, o que espera do projeto? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

14. Autoriza a participação de seu(sua) filho(a) nessa pesquisa? 

Sim (               )   Não (             ) 

Assinatura do responsável: ______________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a): _______________________________________ 

DATA: ____ / ____ / _____ 
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5. Questionário de avaliação (final do ano de 2012) 

AVALIAÇÃO  

O objetivo deste questionário é propiciar reflexão avaliativa a cada aluno da 8ª série D. 
Os dados servirão de base para a pesquisa de mestrado de Paola Diniz Prandini já 
realizada na EMEF Nilce Cruz Figueiredo. Esclarecemos que as informações apenas 
orientarão a construção da pesquisa. 
 

1. Nome do aluno: 

_____________________________________________________________________  

 

2. Qual é a sua opinião a respeito das rodas de conversa (realizadas no primeiro 

semestre letivo de 2012)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Qual a sua opinião a respeito da criação das histórias de vida (realizada no segundo 

semestre letivo de 2012)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Qual(is) das etapas você gostou mais? 

(       ) Rodas de conversa   (       ) Histórias de vida  (       ) Ambas 

 

5. Qual(is) as vantagens de ter participado desse projeto? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Qual(is) as desvantagens de ter participado desse projeto? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. Algo mudou em seu comportamento ou idéias após ter participado desse projeto?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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8. O que você mudaria no processo realizado durante o projeto? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9. Você acredita que este projeto deveria ser realizado em outras salas de aula/em outras 

escolas? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10. Já havia participado de alguma ação similar? Comente, por favor. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

11. Autoriza a veiculação de sua história de vida e das respostas contidas nesse 

questionário para fins acadêmicos? 

Sim (               )   Não (             ) 

 

Justifique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Assinatura: _______________________________________ 

DATA: ____ / ____ / _____ 
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6. Questionários de avaliação respondidos pelos alunos da Licenciatura em 

Educomunicação da USP 

 
QUESTIONÁRIO – ALUNOS LICENCIATURA EM 

EDUCOMUNICAÇÃO (USP) 
 

O objetivo deste questionário é propiciar reflexão avaliativa a cada aluno da 8ª série D. 
Os dados servirão de base para a pesquisa de mestrado de Paola Diniz Prandini já 
realizada na EMEF Nilce Cruz Figueiredo. Esclarecemos que as informações abaixo 
apenas orientarão a construção da pesquisa. 
 

1. Nome do aluno: Cleyton do Nascimento       

2. Qual é a sua opinião a respeito das rodas de conversa (realizadas no primeiro 

semestre letivo de 2012)? Mesmo tendo participado de poucas rodas de conversa, pude 

perceber que aquele  era  um momento novo para  os jovens: eles  se  olhavam,   

(justamente daí a importância  de muitos encontros terem  sido  em roda ),  se  ouviam,  

opinavam  sobre  os  outros,  e  experienciavam  principalmente como  dar  e  ouvir  

suas opiniões. Vale também lembrar o prazer de vê-los questionando suas 

crenças/costumes que talvez nem eles mesmos já tivessem parado para pensar.  

 3. Qual a sua opinião a respeito da criação das histórias de vida (realizada no 

segundo semestre letivo de 2012)? As histórias de vida foram agridoces: todos 

crescemos juntos. As histórias, ao mesmo tempo que traziam conforto, vinham com um 

tipo diferente de liberdade, todos dividíamos ouvidos e bocas, formávamos ali um 

momento para pensarmos no que já vivemos: de fato, aquelas crianças já tinham vivido 

muito para tão pouca idade. Mesmo tendo acompanhado o processo por curto tempo, é 

válido lembrar que a confiança também esteve presente ao longo do processo: jovens 

que não queriam falar, ao longo do tempo, se permitiam, e outros, extremamente 

tímidos, permitiram-se ao choro e a si próprios. 

4. Qual(is) das etapas você gostou mais? 

(  X     ) Rodas de conversa   (       ) Histórias de vida  (       ) Ambas 

5. Qual(is) as vantagens de ter participado desse projeto? Perceber um pouco mais o 

verdadeiro cotidiano de uma escola pública. Além disso, foi possível sentir em qual 

momento está a juventude, quais os interesses, os desinteresses, e perceber ainda mais, a 
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quantidade de histórias para tão poucas idades, e quão maduros eles conseguem, ou pelo 

menos tentam, ser para enfrentar suas questões, na maioria das vezes, com temáticas 

familiar. 

6. Qual(is) as desvantagens de ter participado desse projeto? Eu participei do 

projeto por curto tempo, não tive do que não gostar. 

7. Algo mudou em seu comportamento ou idéias após ter participado desse 

projeto? Por quê? Sim, saio minimamente mais maduro para abordar e permitir um 

espaço aos jovens numa roda de conversa, além disso, aprender compartilhar a idéia de 

limite, respeito e opinião, é algo notável, e que não deve ser desmerecido num processo 

coletivo. 

8. O que você mudaria no processo realizado durante o projeto? Daria mais tempo 

de encontro dentro da escola, mas, isso é uma burocracia de força maior. 

9. Você acredita que este projeto deveria ser realizado em outras salas de aula/em 

outras escolas? Por quê? Sim, o fato das crianças permitirem compartilhar suas 

histórias, permite que sejam pessoas mais compreensíveis, pacientes, sinceras, humanas, 

e talvez, mesmo que inconscientemente, mais acolhidos e próximos uns dos outros. 

10. Já havia participado de alguma ação similar? Comente, por favor. Sim, fazendo 

teatro-educação, encontros nos quais discutimos sobre as temáticas das peças 

interpretadas: família, crenças, mitologia, sociedade, política, e etc... todos os encontros 

sempre regados de surpresa, opiniões, confrontos, e questionamentos. O processo para 

se construir, talvez.   

11. Autoriza a veiculação de sua história de vida e das respostas contidas nesse 

questionário para fins acadêmicos? 

Sim (     X        )   Não (             ) 

DATA: 05 / Mar / 2013 
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1. Nome do aluno: MAURICIO DA SILVA  

2. Qual é a sua opinião a respeito das rodas de conversa (realizadas no primeiro 

semestre letivo de 2012)? Embora eu não tenha acompanhado as rodas de conversa, o 

contato através dos vídeos gravados e do relato dos colegas da licenciatura em 

Educomunicação me passou a percepção que as todas abordaram diversos assuntos, 

dando a oportunidade dos alunos ouvirem seus colegas e falarem sobre suas oponiões 

abertamente. Oportunidade não muito comum durante as aulas.  

3. Qual a sua opinião a respeito da criação das histórias de vida (realizada no 

segundo semestre letivo de 2012)? Foi um processo complicado pois muitos dos 

alunos se mostraram contrários a falar sobre suas vidas. Trabalhar com eles, permitindo 

que enxergassem a importância de refletir e falar sobre sua identidade foi um processo 

importante e delicado.  

4. Qual(is) das etapas você gostou mais?  

( ) Rodas de conversa ( ) Histórias de vida ( X ) Ambas  

5. Qual(is) as vantagens de ter participado desse projeto? Vivenciar a aplicação de 

um projeto que possui por base conceitos da educomunicação, enfrentando problemas 

reais de uma escola pública permitiu obervar e refletir melhor sobre minha atuação 

como educomunicador.  

6. Qual(is) as desvantagens de ter participado desse projeto? Nenhuma.  

7. Algo mudou em seu comportamento ou idéias após ter participado desse 

projeto? Por quê? Sim. Me deu clareza como a relação entre professor e aluno, entre 

alunos e professor e escola é complicada e desgastada. E considerar esta realidade ao 

pensar projetos a serem executados em escolas é muito importante.  

8. O que você mudaria no processo realizado durante o projeto? Talvez considerar 

mais tempo e recursos para permitir que os alunos editem suas histórias.  

9. Você acredita que este projeto deveria ser realizado em outras salas de aula/em 

outras escolas? Por quê? Sim. Pois dar liberdade e permitir que os alunos se 

comuniquem, falando sobre os problemas enfrentam e assuntos que são importantes em 
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sua fase de vida é algo que não existe em todas as escolas. E ao falar e ouvir o colega 

humaniza-se o processo educativo e promovem-se espaços de troca e de protagonismo.  

10. Já havia participado de alguma ação similar? Comente, por favor. Sim, mas em 

projetos em ONGs, nunca em educação formal.  

11. Autoriza a veiculação de sua história de vida e das respostas contidas nesse 

questionário para fins acadêmicos?  

Sim ( X ) Não ( )  

DATA: 11/12/2012 
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1. Nome do aluno: Sidnei Rodrigues de Souza 

2. Qual é a sua opinião a respeito das rodas de conversa (realizadas no 

primeiro semestre)? As rodas de conversa foram uma forma de os alunos exporem 

suas opiniões sobre determinados assuntos e também aprender com as opiniões dos 

monitores e dos outros alunos. 

3. Qual a sua opinião a respeito da criação das histórias de vida (realizada no 

segundo semestre letivo de 2012)? As histórias de vida foram uma importante 

oportunidade dos alunos criarem uma identidade não só em relação a etnia, mas também 

com a família e do lugar em que vive.   

4. Qual(is) das etapas você gostou mais? 

(       ) Rodas de conversa (      ) Histórias de vida  (   X    ) Ambas 

 

5. Qual(is) as vantagens de ter participado desse projeto? As vantagens de ter 

participado desse projeto foi ter visto a evolução de alguns dos alunos ao longo das 

dinâmicas, alguns criando coragem para se expressar ou mudando de opinião sobre um 

assunto ou também tendo um novo entendimento de algum assunto. Além de eu ter me 

identificado como um educomunicador a partir dessa pesquisa. 

6. Qual(is) as desvantagens de ter participado desse projeto? Nenhuma. 

7. Algo mudou em seu comportamento ou idéias após ter participado desse 

projeto? Por quê? Sim, a educomunicação pode ser um instrumento no processo 

educativo. 

8. O que você mudaria no processo realizado durante o projeto? Nada. 

9. Você acredita que este projeto deveria ser realizado em outras salas de aula/em 

outras escolas? Por quê? Sim, Porque o espaço escolar tem que ser um espaço onde o 

aluno tome consciência do mundo que o cerca. 

10. Já havia participado de alguma ação similar? Comente, por favor. Não. 

11. Autoriza a veiculação de sua história de vida e das respostas contidas nesse 
questionário para fins acadêmicos? Sim (    X     )   Não (             ) 
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7. Relatórios de avaliação de alunos da Licenciatura em Educomunicação da USP 

Universidade de São Paulo 
Escola de Comunicações e Artes 
Licenciatura em Educomunicação 
AACC IV - Prof. Roseli Fígaro 
Flávia dos Santos Silveira 
N° USP: 7584057 
 

Relatório de Imersão 
 

"Escute, meu chapa: um poeta não se faz com versos. É o 
risco, é estar sempre a perigo sem medo, é inventar o 

perigo e estar sempre recriando dificuldades pelo menos 
maiores, é destruir a linguagem e explodir com ela."  

(Torquato Neto) 
 

 A imersão nos dá a oportunidade de conviver com uma prática que se pretende 

educomunicativa, tendo em vista que cada projeto possui distinções em suas 

metodologias e cada prática prática possui suas especificidades, dando-nos a chance 

de relacionar as impressões produzidas durante a imersão com hipóteses e interesses 

teóricos extraídos das aulas. Neste sentido, me aproprio das observaçãoes clamadas 

por Torquato Neto sobre o "ser poeta" no intuito de pensar o "ser educomunicador", 

que é uma questão que nos é colocada desde o início do curso e se trata de um tema 

recorrente nas minhas reflexões. Me aproprio do sentimento de Torquato.  

 Ser educomunicador não se faz com retórica - ou bons projetos que não são 

capazes de se colocar como uma intervenção em suas práticas (ou não deveiria ser, 

ao meu ver). Ser educomunicador é problematizar, é “explodir” com as relações já 

estabelecidas e descobrir métodos que possam ser utilizados para se chegar nos 

ecossistemas comunicativos galgados e defendidos por este paradigma. 

 Esta reflexão me fez perceber a esfera política que envolve a educomunicação 

enquanto INTERVENÇÃO SOCIAL e também pensar sobre algumas questões 

éticas que envolvem o fazer educomunicativo. 

 

Questões práticas sobre a imersão: 

1. "Desaprender 8 horas por dia ensina os princípios" afirma Manoel de Barros e eu, 

de forma prestimosa, reproduzo tal ideia por me remeter à necessidade de a 

educomunicação descontruir os valores e certezas que estão cristalizadas na nossa 
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cultura. É preciso questionar tudo, problematizar, procurar se colocar como um 

contraponto ao pragmatismo e forma objetiva de se relacionar com as pessoas, 

repensar relações e a dinâmica da sociedade atual (tendo em vista as questões 

economicas, culturais e políticas envolvidas). Seria o educomunicador alguém que 

se presta a desconstruir ideias e gerir as relações para que se crie um ambiente onde 

a comunicação possa fluir mais livremente, sem relações de poder? alguém que 

através de sua expressão ensina/conduz outras pessoas do grupo à sua propria 

expressão? ainda não estou certa, epistemológicamente falando, mas não tenho 

dúvidas do potencial da educomunicação em lidar com estas questões, ao menos na 

teoria, quando se pretende subverter as relações de poder a gerir ambientes 

dialéticos. E porque não dizer que esta ideia também é defendida na teoria poética 

de Alberto Caeiro que ensina: "Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me 

ensinaram, E raspar a tinta com que me pintaram os sentidos". Nesta perspectiva 

acredito que o educominicador deve estar sempre disposto a vivenciar também o 

processo e aprender com ele. 

2. Aprendi muito sobre a linguagem audiovisual editando e fazendo filmagens de 

alguns dos materiais produzidos durante o projeto. Percebi com isso que a imersão 

deve ter um caráter muito mais de aprendizagem, como aconteceu comigo nesta 

imersão, do que de produção ou reprodução dos conceitos que ainda estamos 

absorvendo no decorrer do curso. 

3. Vivenciei situações em que os alguns alunos expuseram problemas pessoais (que 

são parte integrante de cada um e devem ter espaço para ser expressados) e percebi 

que é necessário experiência e sensibilidade para lidar com esse tipo de situação, 

que estes momentos em que os integrantes conseguem falar de qustões muito 

pessoais indicam o quanto eles estão "entregues ao processo". Notei que estas 

situações de maior exposição aconteceram principalmente em momentos em que 

todos os alunos haviam passado por alguma experiência sensível coletivamente, 

digo isto porque notei que após a exibição de cada filme, durante o primeiro 

semestre, os alunos pareciam se perceber cada vez mais como um grupo, faziam 

comentários sobre colegas que passaram a ter maior contato devido ao projeto e 

conseguiam se sentir mais seguros para expressar suas ideias diante do grupo. 

4. Problematizando o próprio projeto desenvolvido na escola, percebi algumas 

questões que acredito que poderão me ajudar nas minhas próximas experiências: 



 
176 

- aproximação dos alunos X expor nossas vidas pessoais (devemos levar questões de 

nossas vidas para ampliar a aproximação e nos equivaler à exposição dos jovens 

participantes do projeto? Acho que não, mas ainda não estou certa. Levo esta dúvida 

como uma questão ética a ser observada nas minhas próximas experiências). 

- demandas por resultados do projeto de mestrado da Paola X necessidade de 

priorizar o processo e buscar um ambiente horizontal (em alguns momentos a Paola 

precisava assumir uma postura de "professora" e cobrar devolutivas, participação e 

envolvimento dos "alunos"). Acredito que isto pode ter sido um problema nas 

metodologias educomunicativas, porém uma especificidade deste projeto que deve 

ser levada em conta). 

- observei que houve grande dificuldade em manter o comprometimento dos alunos 

no decorrer do segundo semestre (reservado à produção das histórias de vida de 

cada um). Atribuo esta deficiência ao fato de esta parte do processo ter sido feita 

individualmente, sem a construção coletiva vivenciada no primeiro semestre, à 

quebra deste processo ocorrida no decorrer das férias de julho, à ausência das 

experiências sensíveis coletivas que geravam a sensação de trabalho coletivo no 

primeiro semestre e à dificuldade de criar novas relações em um ambiente escolar 

tradicionalmente bancário, onde o alunos apenas obedecem e não costumam se 

colocar como parte integrante e fundamental de qualquer processo. 

5. No que se refere ao convívio direto com o projeto posso dizer que aprendi muito e 

tenho muito a agradecer aos participantes dessa imersão, que por consequência me 

ajudaram e participaram das minhas reflexões: Carmen, Paola Prandini, Isabela, 

Sidney, Maurício e Cleyton. 
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RELATÓRIO DE IMERSÃO 

Nome:  

Isabela Rosa da Silva 

 

Instituição onde realizou a imersão? 

Imersão Rodas de Conversa  

 

Período de realizaçāo 

Maio e Junho 

 

Tipo de trabalho implementado pela instituição 

Paola Prandini, jornalista e educomunicadora, tem realizado uma série de 

encontros na EMEF Nilce Cruz Figueiredo, em Lauzane Paulista, Zona Norte de São 

Paulo. São rodas de conversas com 30 alunos de 8ª série, sempre às quartas feiras, pela 

manhã. O objetivo é coletar informações e vivências para sua pesquisa de mestrado. Seu 

estudo é focado na construção de identidade do jovem negro da periferia da cidade.  

 

Tipo de Ação que o aluno desenvolveu no Projeto 

Nossa ajuda se deu no processo de registro da vivência. Ficamos responsáveis 

pela captação de imagem e som das rodas de conversa. E claro, em certos momentos 

também fazíamos parte dos debates. 

 

O que aprendeu na sua imersāo? 

*Me senti mais a vontade em escrever não como forma de relatório, mas como um 

relato muito pessoal e sincero sobre a minha experiência.  

 

Poderia elencar aqui dezenas de questões que aprendi e pude vivenciar nesses 

encontros que participei. Porém, vou me reter ao dia, que para mim, é uma das 

experiências mais marcantes como “recém futura educomunicadora”. Mesmo 

estagiando no Programa Nas Ondas do Rádio há mais de seis meses, foi somente com 

esta imersão que eu pude ter a certeza de qual é o papel do educomunicador dentro das 

redes de escolas públicas.  

Comecei a imersão no meio do processo, por isso quando fui pela primeira vez 

na Nilce Cruz, os alunos já estavam a vontade com a Paola e os outros dois alunos da 
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licenciatura, Flávia e Sidney. Porém fui recepcionada da melhor forma possível entre os 

alunos e funcionários. Ao chegar na escola um saudosismo me dominou, ainda mais 

quando senti aquele cheiro de merenda e atravessei o pátio durante o horário do recreio. 

Eu que sempre estudei em escola pública, me senti em casa.  

A primeira atividade do dia era a exibição de um vídeo trazido pela Paola com a 

temática do Racismo. O mesmo filme já foi exibido em uma das aulas da licenciatura, 

ano passado. Os alunos assistiram e logo após entramos num debate. Cada um trouxe 

um relato, experiência sobre como é ser negro e como a sociedade trata das questões 

raciais.  

Para as crianças, o racismo é mais criminoso ainda, pois afeta o subconsciente 

delas, que ainda está em processo de formação da indentidade. Percebi que muitos ali 

não tinham noção da dimensão da “ideologia branca” que vivenciamos todos os dias. 

Percebi muito, por exemplo, na forma que os jovens se vestiam e as meninas 

arrumavam o cabelo. Aliás, pude contribuir neste momento dando meu relato sobre o 

assumir a minha cabeleira. As meninas da sala, na sua maioria são negras que alisam, 

fazem escovas progressivas para se sentirem mais bonitas. É o resultado da ditadura da 

beleza imposta pelas mídias.  

Passada esta etapa, fomos para a segunda parte. A Paola, na semana anterior, já 

havia pedido que todos levassem alguma foto que representassem o momento marcante 

na vida de cada um. Eu tambem levei a minha foto: meu trote na federal, quando recém 

tinha ingressado no curso de jornalismo. Mas as fotos que iam passando de mão e mão 

continham histórias de vida incríveis, que me fez sentir pequenina diante de tudo aquilo. 

A dinâmica era a seguinte: cada um mostrava a foto e explicava o porque dela 

ser importante. As vezes fazíamos comentários, às vezes não. O importante era fazer 

daquela atividade um momento de auto conhecimento e também de compartilhamento e 

fortalecimento de confiança entre os jovens, a mediadora e nós.  

Conforme as fotos iam sendo mostradas, histórias, lembranças, mágoas, 

sentimentos confusos, desabafos foram aflorando nos jovens. E naquele momento pude 

perceber o quão forte a família tem papel importante na formação deles. Das fotos que 

eles mostraram, todas tinham alguma relação ou com o pai, a mãe, a vó, irmãos. Todas, 

sem exceção. E o mais triste: há uma certa ausência da família no dia a dia dos jovens. 

Casos de pai que nunca quis conhecer o filho, mãe que não consegue dar atenção 

apropriada, vós que criaram netos e, até, casos de irmãos na cadeia, são parte da 

realidade desses jovens.  
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Enquanto os jovens iam desabafando, eu ia desmoronando. Para mim, que 

sempre tive e tenho uma família presente no dia a dia, era muito difícil ouvir tantos 

ressentimentos e olhares tristes ao relatarem suas vidas. Era muito difícil vivenciar 

aquela realidade. E é uma realidade que o educomunicador tem obrigação de conhecer, 

porém ainda estamos muitos afastados dela. Senti que toda teorização e prática 

vivenciadas durante o curso eram inúteis naquele momento. Pois o que poderia ser dito 

para esses jovens? Eu não fazia idéia. Olhava para a Paola e pensava que não queria 

estar na pele dela naquele instante. Mas me surpreendi com o jogo de cintura que ela 

teve. Como educomunicadora era o papel dela mediar aquela situação. Mas antes de 

tudo ela era ser humano, e as lágrimas corriam.... 

 Talvez a situação mais difícil para nós foi ouvir uma aluna que aos prantos, com 

misto de desespero interior, nos relatava que gostaria de poder dizer “eu te amo” para o 

pai dela mas não conseguia fazer isso. Essa aluna era a mais quieta da turma, sempre 

tímida nunca conversava muito, mas nesse momento ela se mostrou outra menina. Os 

colegas se surpreenderam e incrivelmente, foram solidários e compreensíveis. Todos 

respeitaram o drama de cada um, agindo de forma madura e consciente. Nem pareciam 

aqueles alunos ditos “bardeneiros”, que gostam de tirar chacota dos amigos.  

 Ao final do dia, diversas reflexões vieram em mente. Vivenciar aquele momento 

foi rico para minha formação não só como graduanda mas como ser. Pude olhar de perto 

aqueles que são os principais agentes de mudança que a educomunicação trabalha. 

Conhecer eles me alegrou mas também me assustou, pois o trabalho é árduo e longo. O 

educomunicador precisa pensar que por de trás de cada jovem há uma família ausente, 

um cotidiano caótico, uma escola despreparada e uma mídia influenciando o 

comportamento de cada um. 

Penso que se não fosse essa oportunidade de conversa, onde mais esses jovens 

poderiam vivenciar tal experiência? E eles adoram participar deste projeto. Acho que 

eles se sentem valorizados e sobretudo, ouvidos. E é papel da educomunicação dar 

vozes a esses silenciados, melhorando o convívio com amigos, pais e professores. É 

nosso papel auxiliar e mostrar alternativas que enriqueçam a construção da cultura e da 

identidade. E espero, profundamente, que daqui poucos anos existam mais Paolas por 

aí, em outras escolas, ouvindo o que cada um tem a gritar. 
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APRESENTAÇÃO  

Este relatório visa fazer uma reflexão sobre a Imersão Externa “A construção da 

identidade étnica a partir de histórias de vida digitais de jovens do Ensino Fundamental 

II” coordenado pela profa. Paola Prandini durante o segundo semestre de 2012, 

conforme proposta da Disciplina Atividades Acadêmicas, Científicas e Culturais IV do 

curso de Licenciatura em Educomunicação da ECA/USP, sob orientação da Profª. Drª. 

Roseli Fígaro e supervisão de Carmen Gattás.  

 

INTRODUÇÃO  

As atividades realizadas nesta imersão fazem parte da pesquisa de mestrado realizada 

pela profa. Paola Prandini. Considerando que o tema trabalhado e o método utilizado 

estariam ligados aos conceitos de Educomunicação, surgiu a proposta dos alunos da 

Licenciatura em Educomunicação acompanharem o processo da construção deste 

trabalho que começou no primeiro semestre de 2012 e, com um pausa durante as férias 

escolares do mês de julho, terminou no final do mês de novembro do mesmo ano.  

 

Durante o primeiro semestre foram realizadas rodas de conversa, apresentação de 

filmes, discussão sobre temas levantados pelos alunos, incluindo diversidade sexual, 

gênero, etnia e temas ligados à família, relacionamento entre colegas e professores.  

A partir daí os alunos escreveram suas histórias de vida, que serviriam de base para 

gravação de vídeos sobre estas histórias.  

 

PROPOSTA DA IMERSÃO  

Imersão: A construção da identidade étnica a partir de histórias de vida digitais de 

jovens do Ensino Fundamental II  

Coordenação: Profa. Paola Prandini  

Dia: Quartas-feiras  

Horário: das 10h às 12h  
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Local: EMEF Nilce Cruz Figueiredo - Avenida Coronel Manuel Py, 168 - Bairro de 

Lauzane Paulista  

Descrição:  

Objeto de Pesquisa:  

Produção de sentidos identitários nos discursos produzidos por jovens do Ensino 

Fundamental II, de uma escola pública* da cidade de São Paulo, por meio de narrativas 

digitais.  

Objetivos da Pesquisa:  

- Verificar como a experiência de utilização de digital storytelling por meio de 

estratégias educomunicativas contribui para a construção de sentidos de identidade em 

jovens de escolas de Ensino Fundamental.  

- Discutir a utilização da Educomunicação como ferramenta de letramento para a 

comunicação digital empregando estratégias de digital storytelling.  

Resultados Esperados:  

- Construir conhecimentos a respeito da importância de se autonarrar e de como a 

narração, por meio de histórias de vida digitais, pode contribuir para a construção da 

identidade desses jovens. Organização de mostra de vídeos. Possibilidade de 

implementação dessa metodologia de trabalho como complementar às ações de 

Educomunicação na cidade de São Paulo.  

 

REFLEXÕES E RELATOS  

 

Primeiro contato  

A minha participação durante o primeiro semestre se limitou um encontro com os 

alunos da oitava série da EMEF Nilce Cruz Figueiredo. Fui convidado pela Profa. Paola 

a conversar com os adolescentes sobre Fotografia, abordando algumas questões básicas 

e dando dicas para captação de imagens.  

 

Embora eu já tivesse ministrado oficinas para adolescentes, nunca o havia feito em uma 

ambiente de educação formal, durante as aulas. Consegui abordar o que eu preparei, 

mas foi uma experiência complicada, porque a atenção dos alunos muitas vezes não 

estava em mim e conseguir conversar com eles tomando o cuidado de não ser 

verbalmente violento faz muitas vezes eles não te ouvirem, visto que estão acostumados 

a ouvir gritos de professores.  
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Esta situação me despertou o interesse de acompanhar as atividades que seriam 

realizadas no segundo semestre. Observar como um projeto educomunicativo pode ser 

realizado em uma escola pública nos faz ir além da teoria a que temos contato na 

graduação para verificar a Educomunicação na prática.  

 

Dificuldades  

As dificuldades que surgiram no processo durante o segundo semestre foram muitas. 

Em relação à escola, enfrentamos problemas para encontrar salas disponíveis, alterações 

de datas dos encontros com os alunos e falta de equipamentos. Quanto aos alunos, 

muitas vezes deixaram de cumprir os prazos acordados para entrega de textos, fotos, 

músicas, desenhos para os vídeos, atrasando as gravações de depoimentos.  

 

Dentro deste contexto, ouvir as falas de alguns professores e conversar com alunos 

permitiu sentir um pouco das dificuldades que os profissionais enfrentam e como a 

relação entre professor e aluno é complicada. Pequenas rusgas desta convivência vão se 

acumulando e desgastando a relação. Quando se tem noção disto, não há como ficar 

surpreso ao encontrar problemas durante o processo.  

 

A maioria dos empecilhos encontrados foram resolvidos com conversas. Alguns dos 

alunos se recusaram a gravar os vídeos, porque afirmavam que não queriam aparecer, 

que suas histórias não eram importantes ou não tinha nada a dizer. Além de enfrentar a 

vergonha deles, também havia o olhar que faziam de si mesmos e o medo de expor 

problemas pessoais.  

 

Rodas de conversa  

O meu contato com as rodas de conversa foi por vídeos gravados pelos alunos da 

Licenciatura em Educomunicação que participaram desta vivência no primeiro semestre 

e pelos relatos dos colegas (Isabela Rosa, Flávia Silveira, Sidnei Rodrigues, Cleyton 

Vieira e Priscila Haikal). Mesmo assim pude perceber que o espaço para os alunos 

poderem falar e ouvir foi fundamental para aumentar o respeito entre alunos e dar mais 

segurança para abordarem e refletirem sobre suas próprias vidas.  
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Preparação e Gravação das Histórias de Vida  

Durante a preparação de roteiro e gravações, parte que acompanhei do processo, pude 

conversar, provocar, dar ideias, sempre tentando dar liberdade de criação, pois a ideia 

era que os vídeos tivessem linguagem escolhida pelos alunos. Nosso papel era de 

orientar a criação deles, para que fosse possível realizar com os recursos disponíveis. 

  

Ter a sensibilidade para cobrar deles as histórias e a criação de um pré-roteiro foi o 

ponto crítico das atividades que acompanhei. O fato de deixar eles livres para criar e 

entregar materiais, permitiu que alguns dos alunos não trouxessem materiais e não 

definissem suas histórias a serem gravadas. Com o atraso das entregas a intervenção da 

Profa. Paola foi rígida, sem ser desrespeitosa. Relembrar os alunos do processo ao qual 

faziam parte e haviam aceitado, e que tinham liberdade para desistir a qualquer 

momento, mas que, estando na fase final seria importante terminar colocou os alunos 

que deixaram de entregar o material em posição de refletir sobre sua atuação e sobre 

como suas ações interferem na vida das pessoas envolvidas.  

 

Os Vídeos  

Muitos dos vídeos tiveram uma estrutura parecida, por conta do aproveitamento das 

ideias de colegas, mas pude perceber que o vídeo em si não traz todo o significado da 

reflexão, mas sim a experiência a qual os alunos estavam envolvidos é que importa 

nesta vivência. Observar alunos arredios falando sobre suas vidas, alunos tímidos 

perfeitamente desenvoltos frente à câmera, seus sonhos, suas vontades e problemas 

humaniza o ambiente escolar.  

 

Uma das ideias era fazer uma mostra dos vídeos, para que os alunos conhecessem mais 

dos seus colegas, através dos vídeos de suas histórias de vida. Pelo medo de se 

exporem, eles pediram que não realizássemos esta mostra. Respeitamos a decisão deles 

e no final do processo foi entregue a cada um dos alunos um DVD com o vídeo editado 

de sua história de vida, sem que os outros a assistissem.  

 

Reunião com professores  

Por último foi realizada uma reunião com os professores da escola, para apresentar 

alguns dos resultados obtidos com o projeto. Neste momento pude perceber que o 

comportamento dos professores em relação aos alunos é de afastamento. Ouvir frases 



 
184 

como “Pensei que esta menina fosse muda!”, sobre uma aluna tímida, entre outras, 

demonstra o quanto, como descrito aqui, a relação professor-aluno é precária.  

 

Considerações finais  

Acredito que acompanhar um processo educomunicativo fora de ambiente universitário, 

com os problemas reais de uma escola pública, observar e conversar com a Profa. Paola 

Prandini e falar sobre as atividades com os colegas da Licenciatura que também 

acompanharam esta imersão me fez compreender mais algumas camadas da relação 

entre comunicação e educação e sua aplicabilidade no âmbito da educação formal.  
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Relatório da imersão 
 
Sidnei Rodrigues de Souza 
 

1. Nome da Imersão. 

A construção da identidade étnica a partir de histórias de vida digitais de jovens 
do Ensino Fundamental II. 

 
2. Instituição onde se realizou a imersão. 

 
EMEF Nilce Cruz Figueiredo. 
 

3. Período de realização da imersão. 
 
De Março a Novembro de 2012. 
 

4. Tipo de trabalho implementado pela instituição. 
 
Criar em jovens do Ensino Fundamental II um senso crítico em relação a sua 
identidade étnico racial. 
 

5. Tipo de ação que o aluno desenvolveu no projeto. 
 
Os alunos participaram, primeiro semestre, de vários debates e dinâmicas que 
eram realizadas após eles assistirem a algum documentário ou filme relacionado 
à questão racial. No segundo semestre os alunos criaram um roteiro em que 
contavam sua história de vida, depois da criação desse roteiro os alunos 
gravaram um vídeo no formato em que desejassem. 
 

6. Avaliação. 
 
O grande trunfo do projeto foi proporcionar uma nova visão de mundo para os 
alunos. 
 

7. O que aprendeu com a imersão? 
 
A imersão me mostrou como lidar com as variadas situações que ocorre com 
professor dentro da sala de aula, além de mostra na prática o que a prática pode 
realmente ser uma alternativa para a educação. 
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