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RESUMO 
 
 

EXPERIÊNCIA E PESQUISA: RACISMO, RELAÇÕES DE PODER, EDUCAÇÃO E 
ARTE 

 

 
AUTORA: Michele Spall Figueira 

ORIENTADORA: Profª Drª Roseane Martins Coelho 
 
 

A pesquisa propôs problematizar pedagogicamente o racismo e as relações de poder a partir 
das práticas discursivas no espaço das aulas de artes, trabalhando com estudantes de uma turma de 
9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal de Ensino Fundamental Aracy Barreto Sacchis no 
decorrer do primeiro semestre letivo de 2017. Essa investigação se caracteriza como etnográfica 
educacional, e para analisar os dados recorri à análise do discurso foucaultiana. O acesso às fontes 
para coleta e produção dos dados ao longo do período de investigação se deu na interação pedagógica. 
Ao definir o tema, meu compromisso docente foi principalmente manter uma postura investigativa e 
orientadora de todo o desenrolar do processo. Os encontros e atividades realizadas no espaço escolar 
foram registrados em diário de campo, fotografia, relatos transcritos. Por parte dos estudantes 
colaboradores da pesquisa esses dados foram fornecidos em falas, escritos e produções visuais. Desta 
feita saíram os dados a serem analisados sob considerações acerca do discurso inspiradas em 
Foucault (1999) e nas premissas foucaultianas de análise das práticas discursivas que levantam dois 
pontos importantes a serem explorados: o cenário de produção dos discursos e os efeitos de vontade 
de verdade e poder desses discursos. O corte nos dados para fins de análise foram as manifestações 
dos sujeitos, que constituem a materialidade das suas práticas discursivas, as quais serão 
destrinchadas no empenho de apreciar a questão de pesquisa. O disparador principal desta pesquisa 
é o racismo tendo seu lugar na experiência, na arte, na cultura, na sociedade permeado pelas 
condições de possibilidade associadas ao poder. No tocante à seleção de autores, ressalto que o 
elenco foi determinado de acordo com as ideias de pesquisa, dando vigor, flexibilidade e a possibilidade 
de disparos multiplicadores de ideias outras. Foucault (1997, 1999, 2008, 2016), Fischer (2002, 2015), 
Veiga-Neto (2014, 2016), Skidmore (2012), Benjamin (1987), Larrosa (2015), Hernández (1998, 2007), 
Kilomba (2010, 2016), Moraes (2004, 2016) são presenças constantes no desenvolvimento do trabalho, 
e claro, devo enfatizar que fiz um corte nestes nomes, pois a investigação não abraça a totalidade de 
suas obras. A importância deste estudo se dá na produção de novos lugares para o pensar e pelo 
pensar, na produção visual que manifesta este pensar materialmente, na produção de experiências 
com o conhecimento e que geram conhecimento, na produção de uma relação de ensino e 
aprendizagem mútua e simultânea entre professor-mediador-pesquisador e estudantes-pesquisadores, 
na produção de disparadores múltiplos para uma educação produtora e não (apenas/ somente) 
reprodutora de um discurso que reforça regimes e verdades. O trabalho com as linguagens visuais 
contemporâneas foi uma alavanca que lançou cada um de nós na imensidão do devir, e precisávamos 
produzi-lo somado à complexidade dos temas racismo e poder. A potencialidade (auto)produtiva foi o 
principal motor e fim desta proposta em educação e arte. Não proponho com esse estudo revoluções, 
mas movimentos que podem ser significativos na experiência com arte no âmbito escolar na esfera 
discente e docente.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Racismo. Relações de poder. Arte. 

 

  



ABSTRACT 
 
 

EXPERIENCE AND RESEARCH: RACISM, POWER RELATIONS, EDUCATION 
AND ART 

 
 

AUTHOR: Michele Spall Figueira 
ADVISOR: Profª Drª Roseane Martins Coelho 

 
 
The research proposed to pedagogically problematize racism and power relations from discursive 
practices in the space of art classes, working with students of a class of 9th grade elementary school 
Aracy Barreto Sacchis Municipal School during the first semester This investigation is characterized as 
educational ethnographic, and to analyze the data, I used the analysis of the Foucaultian discourse. 
Access to the sources for data collection and production during the period of investigation occurred in 
the pedagogical interaction. In defining the theme, my teaching commitment was mainly to maintain an 
investigative and guiding stance of the entire process. The meetings and activities carried out in the 
school space were recorded in field diary, photography, transcribed reports. On the part of the 
collaborating students of the research this data was provided in speeches, writings and visual 
productions. In this way, the data to be analyzed were analyzed by Foucault-inspired discourse (1999) 
and Foucault's analysis of discursive practices that raise two important points to be explored: the 
discourse production scenario and the effects of the will of truth and power of these discourses. The 
data cut for analysis purposes were the manifestations of the subjects, which constitute the materiality 
of their discursive practices, which will be disintegrated in the effort to appreciate the research question. 
The main trigger of this research is racism taking its place in experience, art, culture, society permeated 
by the conditions of possibility associated with power. Regarding the selection of authors, I emphasize 
that the cast was determined according to the research ideas, giving vigor, flexibility and the possibility 
of firing multiplier of other ideas. Foucault (1997, 1999, 2008, 2016), Fischer (2002, 2015), Veiga-Neto 
(2014, 2016), Skidmore 2012, Benjamin 1987, Larrosa 2015, Hernandez 1998, (2010, 2016), Moraes 
(2004, 2016) are constant presences in the development of the work, and of course, I must emphasize 
that I made a cut in these names because the research does not embrace the totality of their works. The 
importance of this study is in the production of new places for thinking and thinking, in the visual 
production that manifests this thinking materially, in the production of experiences with knowledge and 
that generate knowledge, in the production of a relation of teaching and mutual learning and 
simultaneous between teacher-mediator-researcher and student-researchers, in the production of 
multiple triggers for a productive education and not (only / only) reproducer of a discourse that reinforces 
regimes and truths. Working with contemporary visual languages was a lever that launched each of us 
into the immensity of becoming, and we needed to produce it added to the complexity of the themes of 
racism and power. The (self) productive potentiality was the main engine and end of this proposal in 
education and art. I do not propose with this study revolutions, but movements that can be significant in 
the experience with art in the scholar scope in the student and teacher sphere. 
 
KEY WORDS: Education. Racism. Power relations. Art. 
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“E ai de quem fizesse racismo com ele  
ou com alguém próximo dele” (Rodrigo); “diferença existe  

e isso é bom, porque nós não somos robôs”(Pietro). 
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1 IDA À MIRAGEM 

Pensamos viver numa realidade, quando na verdade há muitas, mutáveis, 

construídas, inventadas, discursadas, equivocadas, díspares, invisíveis/ 

invisibilizadas, oásis de verdades que incorporamos em nossas percepções de 

mundo. 

Nesta breve experiência de pesquisa, experienciei de mim, das minhas 

memórias e narrativas, um outro lugar pessoal e profissional, posições móbiles nas 

redes de poder que compunha e acessava. Deparei-me com a invenção do real, local 

este onde achava ter a segurança do cais verdadeiro para partir e retornar, agora 

esfacelado pela contribuição de Foucault e outros que me projetaram para pensares 

expansivos do processo em todas as suas etapas de desenvolvimento. Sem propor 

um tomo final, formaram-se possibilidades de fermentar indagações que projetem 

essas ideias para além da capa e contracapa deste escrito. 

 A CARTA-CONVITE é uma introdução aos assuntos que serão desenvolvidos 

ao longo do escrito, um aceno, um chamamento para adentrar nos liames entre 

experiência, pesquisa, racismo, poder e educação que formaram redes e renderam 

muitas reflexões no desenrolar do estudo. 

 Em CONDICIONAMENTOS E AUTO NARRATIVA está a apresentação de meu 

lugar de fala, de minha constituição discursiva, de minha trajetória de vida e 

profissional, assim como o início do pensar a pesquisa pelo viés foucaultiano da 

análise do discurso. 

 No capítulo  PARA O QUE SE OLHAR, discorro sobre os temas envolvidos no 

estudo. Um levantamento teórico acerca do racismo, das relações de poder ao longo 

da história relacionadas ao racismo, da experiência como locadora de sentido ao que 

damos importância, da educação como possibilidade de virada. 

 No capítulo ITINERÁRIO ITINERANTE: A FEITURA METODOLÓGICA conto 

meu percurso, a trajetória metodológica que construí para dar conta do tema e 

problema escolhido. A organização da pesquisa, as ações e registros em/ de campo, 

o tratamento dos dados, a abordagem dos estudantes, a apresentação dos espaços 

físicos onde se deu o estudo, os estranhamentos produzidos. 

 Em NARRAÇÃO DA PESQUISA está o desenvolvimento da pesquisa em 

campo. Enquanto narro a experiencia que desenvolvi com os sujeitos na interação 

das aulas de arte, o momento em que pus em ação a construção desse estudo, trago 
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reflexões junto aos acontecimentos produzidos sobre o papel das relações sociais, da 

escola, dos discursos propagados e de que forma reforçam o racismo dentre outros 

empreendimentos dos regimes de verdade e os efeitos que provocam em nossa auto 

constituição narrativa, assim como na construção discursiva daquilo que faz parte de 

nossos contextos. 

 Nas CONSIDERAÇÕES, CONFORMIDADES E INCONGRUÊNCIAS 

reconheço que há o que se reflexionar, há verdades com as quais temos de lidar na 

desmistificação das suas representações, e há elementos humanos, sociais, 

ambientais que se produzem de forma contraditória entre o que (acho que) produzo e 

o que reproduzo do mundo. Penso ter contemplado neste capítulo a questão de 

pesquisa e os objetivos dando um desfecho provisório às problematizações 

levantadas, além de alavancar novas ideias e perguntas para o enriquecimento da 

rede de discursos que nos constituem. 
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2 CARTA CONVITE: A TRANSFORMAÇÃO DO PÓ EM POSSIBILIDADE 

 

O pensar sobre educação no contexto contemporâneo é inevitavelmente 

atravessado por diversos outros campos de conhecimento. A ordem dos espaços 

delimitados, das barreiras que encerravam os conteúdos em grades disciplinares 

foram flexibilizando-se, interdisciplinarizando-se, até virem suas fronteiras borradas 

na transdisciplinarização dos conhecimentos formais acumulados ao longo da história 

humana somado ou misturado ao conhecimento da experiência. 

 A experiência ocupa lugar importantíssimo no discurso do ato de conhecer, pois 

o fazemos pelos sentidos, pela vivência e locamos esses conhecimentos, os 

significamos a partir de nossas experiências. A experiência em Larrosa (2002) são as 

vivências subjetivas e subjetivadas, é o que nos acontece, o significativo, a referência 

que dará sentido aos conhecimentos e a novas experiências, além de orientar nossas 

buscas e escolhas no contato com o (ainda) desconhecido/ não sabido, não 

vivenciado, não elaborado. Já Foucault trata a experiência como fruto das relações 

entre o saber, as regras e nossa subjetividade, acrescendo o aspecto do 

condicionamento (MARCELLO, 2009). 

Benjamin (1987) nos fala da experiência transmitida, contada, através das 

gerações. A experiência que é marcante para um coletivo, um grupo, que se renova 

ao ser recontada, reinterpretada, enriquecida com novas vivências, a partir de outras 

gerações, de outros lugares de fala, de outros pontos de vista. Partindo das minhas 

experiências contadas e vividas para a construção da pesquisa, cheguei a temas que 

tanto estão na minha história quanto no meu contexto profissional (na vivência 

cotidiana, nos conteúdos e na demanda legal). 

Na continuidade da formação docente e pessoal, muitas leituras, em especial 

durante o trabalho do mestrado, contribuíram enormemente na transformação da 

minha forma de pensar sobre as coisas, o mundo, as relações, alargaram-se as 

possibilidades de oxigenação destas experiências; revisitadas à luz da teoria 

ganharam novas cores, consistências, conexões, sentidos. Autores como Foucault, 

Benjamin, Larrosa, Fischer, Veiga-Neto, dentre tantos que podem não ter tido 

centralidade, mas de certa forma ajudaram a preencher vãos de compreensão entre 

o antes e o depois destes estudos que ecoaram no meu percurso. 
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Durante todo o processo de realização da pesquisa me legitimei enquanto fonte, 

enquanto arquivo. Foi excepcional e estranho descobrir-me fonte de dados, minha(s) 

história(s) de vida como cabeceira de questionamentos e de busca por conhecimento, 

ver a experiência ordinária sob os holofotes do interesse, com ares de uma 

importância dantes apenas no meu repertório inenarrado. Por mais que soubesse ser 

a pesquisa de ordem pessoal, partindo de nossas inclinações particulares, o esforço 

sempre foi gigantesco para sublimar minha presença nas entrelinhas, na terceira 

pessoa ou nas frases sem sujeito. Mas agora sou sujeito, sou primeira pessoa não 

somente nos meus escritos privados. Minha voz custou muito a sair. Meu canto 

inaugural era tímido e engasgado na perspectiva esperançosa de poder ser ouvido. 

A etapa do processo de composição do trabalho, na qual dificultei fartamente a 

orientação da professora Roseane, foi o entendimento de minha própria experiência, 

esse voltar-me para mim mesma, contar-me influenciada pelos escritos de Foucault e 

de seus estudiosos, foi ao mesmo tempo incrível e doloroso. De repente tudo estava 

num observatório, de repente tudo valia e era muito significativo não só no meu íntimo. 

De repente minha avó conversou novamente comigo; e muitas lembranças se 

tornaram questões (brutas) de pesquisa, muitos momentos se tornaram arquivos, 

muita saudade ficou ainda maior. 

E como não ser pessoal a pesquisa? E como não envolver a vida se assim 

aprender é viver? Aprender é insaciavelmente necessário e cada vez mais para 

satisfazer o apetite voraz dos pensamentos. E como é bom pensar, lembrar, viver, ter 

histórias e sabê-las... Conhecer é tudo isso, é alimento, é processo, é reinvenção 

constante da vida, é fazer o caminho que logo será via e que levará a se ramificar e 

se encontrar a tantos e aos de tantos outros. Conhecer é feitura, é encontro, é 

surpresa, é experiência, é processo, é pensamento vivo, pulsante. 

Abriram-se passagens, iniciou-se um movimento angustiante e prazeroso, 

tenso, quase masoquista, dos conceitos seguros e naturalizados como indubitáveis 

que, guardados como tesouros em baús inconscientes, vieram à tona como um 

tsunami, devastando as bucólicas paisagens que meus “óculos” confortavelmente me 

permitiam. Por que não levar adiante este movimento na prática, na escola, buscando 

desnaturalizar e (des)construir conhecimentos e verdades pelo viés da disciplina de 

Arte? Esse movimento de desnaturalização me leva a rever a minha prática docente 

e pensar que os dispositivos acionados pelas minhas experiências puseram em 

movimento muitas questões pessoais e profissionais. 
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Essa deliciosa iguaria que é o saber, é o sabor que quero propor na educação 

em arte, o gosto por investigar, por fazer as vias, as mais diversas, conectá-las e 

percorrê-las das mais variadas maneiras. Esse canto saboroso, colorido, 

desacomodador, torna a vida uma possibilidade sem fim em toda a sua finitude, uma 

totalidade que é um universo e está contida/ conexa em/ a outrem, e que, mesmo 

enredada em regimes, condições e poderios, nos irrompe impetuosamente a 

continuar. 

Esse emaranhado de experiências vividas e revisitadas pela teoria me 

proporcionaram conflitos produtivos na medida em que os rizomas foram se 

expandindo, se interligando, conectando-se às intenções do meu projeto que se foi 

construindo ao longo da aventura de atravessar-me proposital e quase violentamente 

pelos autores, que trouxeram a proposta de um outro olhar, diferente, sobre aquilo 

que está estabelecido, consolidado, sendo este um dos possíveis e não o único, o que 

deixa margem para ler os mesmos textos, imagens, discursos de maneiras diversas, 

compreendendo de maneira diversa e sendo levada a pensar na/ a partir da 

diversidade própria e coletiva. Esta postura nutre a ideia de que nada se pode taxar 

de estanque, estéril, até porque não suportaríamos ser castrados categoricamente na 

repetição etérea daquilo que já está posto sem lhe acrescer e, com isso, modificar-lhe 

com nossos ensaios de ser neste mundo. 

Assim como eu, imersa nesse universo de desafios (Educação, Arte, escola, 

juventude, legislação; mãe, filha, neta, esposa, transeunte), sinto um convite 

irrecusável a reinventar-me, percebo que os estudantes “devidamente” incomodados 

com o que se lhes propõe não é diferente. Chamaria de um devido incômodo trabalhar 

os conteúdos a partir de temas relevantes para eles em suas vidas, de maneira a 

apresentar-lhes e inquirir-los a elaborarem problemas e conhecimentos que se vão 

construindo ao longo do processo de investigação. 

Visto dessa forma uma postura metodológica que coloque o estudante no papel 

ativo de sua aprendizagem, como um membro de uma orquestra que, regido pelo 

maestro (professor), o incentivará a desenvolver em consonância com o grupo sua 

performance com singular potencial. O professor assume a postura de orientador e é 

responsável pelas tomadas de decisões que constituirão os percursos, pois, por mais 

flexível, arejada e enriquecida que seja a empreitada pelas elaborações junto aos 

alunos, o trabalho tem objetivos que conduzirão as decisões a serem assumidas e 
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negociadas apesar da abertura a novas possibilidades que poderão surgir e serem 

produtivas e pró-ativas no tocante aos compromissos da pesquisa. 

A pesquisa propôs pensar o racismo e as relações de poder a partir das práticas 

discursivas no espaço das aulas de artes na escola, trabalhando com estudantes do 

9º ano do ensino fundamental de determinada escola e no corte de tempo em que se 

realizará o estudo. Desta feita sairão os dados a serem analisados sob as premissas 

do discurso inspiradas em Foucault (1999, 2007).  

Esses elementos temáticos surgiram na minha história de vida e no contexto 

educativo no qual atuo profissionalmente, vindo a despontar com força a ideia da 

realização de projeto para abordar temas como racismo e poder a partir de um 

trabalho construído com os alunos no ano letivo anterior, quando as pesquisas e 

discussões transcorreram de forma interessante, profícua e prolífica, gerando 

autonomia na busca e no pensamento acerca do tema Violência, viés pelo qual 

desencadearam-se relações com os temas que me proponho destrinchar na atual 

pesquisa e na escola. Ao definir o tema, meu compromisso docente foi principalmente 

manter uma postura investigativa e orientadora de todo o desenrolar do processo: 

“especificar o fio condutor, buscar materiais, estudar e preparar o tema, envolver 

componentes do grupo, destacar o sentido funcional do projeto, manter uma atitude 

de avaliação, recapitular o processo seguido” (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998, p. 69). 

Penso que só é possível o empoderamento do desfavorecido pelo 

condicionamento do poder se houver uma virada na experiência desse sujeito, uma 

desnaturalização do seu papel, um reconhecimento do lugar que ocupa por outra 

ótica, um olhar reflexivo e interrogante para a história e o contexto que ela construiu 

pelo discurso, uma vontade de verdade que desempacote o regime e possibilite gritar 

que o rei está nu1. Seríamos todos desavisados da ficção que governa nossas vidas, 

tolos orgulhosos de achar que possuímos o conhecimento de um saber “falso” (ou 

construído, como todos)? Tolos quando não sabemos que são construídos... 

elogiemos então eloquentemente a suntuosa beleza da nova roupa do rei enquanto 

riem-se de nós os que assistem o espetáculo de ventriloquia. 

A educação é um caminho desta proposta para expandir as possibilidades de 

conhecer, de construir (ao menos em parte, em algo) nossos discursos, de identificar 

                                                           
1 A roupa nova do rei é um conto de fadas de autoria do dinamarquês Hans Christian Andersen, e foi 
inicialmente publicado em 1837. Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Roupa_Nova_do_Rei, 
acesso em 27 out 2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Contos_de_fadas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen
https://pt.wikipedia.org/wiki/1837
https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Roupa_Nova_do_Rei
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que dispositivos emergem como pilares daquilo que nos constitui discursivamente e 

como nos faz sujeitos. 

O movimento do pensar nos areja e ao mundo que estamos continuamente 

(des)construindo para que seja viável habitá-lo. 
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3 CONDICIONAMENTOS E AUTO NARRATIVA: É POSSIVEL ESCAPAR? 

 

3.1 MEMÓRIAS E EXPERIÊNCIA: DE ONDE ENTOO MEU CANTO 

 

 

Minha primeira boneca, a “Nega Preta”. Obrigada, mãe! 
Sem minha querida companheira talvez nem houvesse esta aventura... 

Fonte: arquivo da autora 
 

Contar histórias vividas, ouvir memórias, guardar lembranças e aprender com 

as experiências passadas de geração em geração. Histórias que, após vividas, 

contadas, revisitadas pela memória, por novas gerações, por novos pontos de vista 

temporais e teóricos, vão ampliando seus sentidos e ganhando a força de um 

conhecimento mais consistente acerca de algo, pois partiu de uma experiência 

concreta e significativa, caso contrário, não teria tamanha relevância para ser passado 

adiante. São consideradas assim experiências que enriquecem e não “empobrecidas” 

nem empobrecedoras, como as caracterizaria Walter Benjamin (1987) ao discorrer 

acerca da pobreza de experiência após a primeira guerra mundial, eventos 

vivenciados que calaram narrativas para uma geração posterior que se viu desprovida 

destas, como uma corrente comunicativa com elo rompido. A experiência na visão de 

Benjamin era passada para os mais jovens que não a possuíam ainda. Durante a 

guerra as experiências traumáticas que se acumularam eram destruidoras de uma 

subjetividade “feliz” e não foram passadas adiante. Benjamin discorrerá sobre o 

empobrecimento da experiência que se dá da mesma forma pelo desenvolvimento da 

técnica (hoje, para além desta, a tecnologia), que alega sobrepor-se ao homem.  

 Em Larrosa (2002), a experiência é o que nos passa e que ganha sentido na 

nossa história. Também ele nos fala de uma escassez de experiência provocada pela 
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falta de tempo, de silêncio, pelo excesso de trabalho e de informação (corroborando 

com escritos benjaminianos), não muitas vezes nem disposição para a contemplação, 

para a suspensão do tumulto da vida contemporânea e um deixar-se ser, afinal “o 

sujeito da experiência é sobretudo um espaço onde tem lugar os acontecimentos” 

(LARROSA, 2002, p. 24). 

Já Foucault (1998, p.10), tratará a ideia de experiência como aquilo que 

delineia-se na “[...] correlação [...] entre campos de saber, tipos de normatividade e 

formas de subjetividade”, constituindo-se entre o que nos acontece, o que somos 

capazes de perceber ou conhecemos daquilo que nos acontece (levando-se em conta 

nossos condicionamentos), e o que introjetamos e relacionamos ao que nos acontece. 

Tudo isso compõem o sentido, o significado, a importância desta experiência para 

nós. 

Partindo das ideias de experiência nos autores supracitados e da prerrogativa 

de que nossas perguntas de pesquisa são autorreferenciais, estão latentes em nossa 

biografia, reportei-me às narrativas que me constituíram e que tenham relações com 

minha questão de pesquisa, ou melhor, que a priori a conceberam. Ao procurá-las 

encontrei com facilidade muitos dos discursos valiosos e intensos tanto para a 

subjetivação de (pre)conceitos como na criação de resistências a um conjunto de 

liames que condicionaram estas experiências e sua repercussão. 

Desde muito pequena ouvia curiosa minha avó paterna, Wilma Amália 

Schramm Spall (1915-2002), falar sobre como eram as relações entre as pessoas na 

família, no trabalho, nas festas, nos relacionamentos, na escola, na sociedade. 

Contrastávamos tempos e situações em conversas sem pressa, especialmente nos 

seus últimos anos de vida. Suas histórias eram narrativas genuínas vividas em épocas 

diversas, lugares de fala diversos (ora criança, ora jovem, ora mãe, ora cunhada, ora 

prima...) sob a influência predominante de referências culturais alemãs, sendo ela neta 

de imigrantes. 

Um dos assuntos que mais me chamava a atenção era referente às raças. Ela 

contava que as relações, em especial os namoros e futuros casamentos, eram 

praticamente determinados que ocorressem entre aqueles de mesma origem, no 

caso, alemã, depois abriram-se possibilidades de uniões com descendentes de 

imigrantes italianos; mas misturar-se a “brasileiros”, mestiços de cor ou negros era 

alvo de profunda discriminação. 
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Ainda que italianos e alemães, estando na mesma situação imigratória, 

fossem de origem europeia, suas culturas e modos de ser eram distintos. Cada qual 

ao chegar ao Brasil, e percebemos ainda hoje em cidades pequenas no interior do Rio 

Grande do Sul (como exemplo próximo cito as pequenas cidades da Quarta Colônia 

de Imigração, como Nova Palma e Agudo), compuseram ambientes de preservação e 

recriação da própria cultura de origem, pois as condições que se lhes apresentaram 

propunham um recomeço de suas vidas e a construção de lugares para que ela se 

tornasse viável. 

Filha de descendentes de imigrantes alemães e italianos, ouvi, vivi, percebi 

as relações, de um ponto de vista e em épocas diferentes daquelas que minha avó 

narrava, entre essas duas culturas já se misturando, as vi em determinados aspectos 

fundidas de tal modo que não distinguia o que seria referência de uma ou de outra; 

para mim, naturalizaram-se mistas. Essa fusão ocorreu (ao menos no meu círculo de 

convivência) na culinária, nas expressões aportuguesadas do cotidiano, naqueles 

costumes que percebemos ter quando vamos à escola e nos deparamos com um 

universo mais amplo que nosso reduto familiar, essa percepção se confirma, tanto 

para diferenciar aquelas culturas que misturei na minha constituição, como outras 

mais. 

Comentários que misturavam características raciais e comportamentais eram 

comuns, especialmente em momentos de conflito: “alemão burro” (relacionado à 

teimosia e fala restrita ao necessário), “gringo2 gueludo” (referindo-se à expressão 

pela fala em excesso, em alto tom, com gesticulações exageradas muitas vezes), 

“alemoa caprichosa” (no tocante à limpeza, organização, aparência de perfeita ordem 

relacionada a casa, objetos, comida, roupas, cuidados pessoais), “gringa braba” 

(geralmente referindo-se às matriarcas de origem italiana, que são tidas como a fonte 

de carinho e cobrança de todos os familiares, em especial dos filhos). Os termos entre 

aspas contêm discursos extensos sobre personalidade, cultura, gestos, hábitos, 

costumes cotidianos, formas/fôrmas de pensar, escolher, viver que imprimem 

características nas pessoas que assumem a personificação destes discursos, aderem 

às suas formatações, produzem-se banhados nestes enunciados e acontecimentos 

discursivos, deixam-se imprimir por seus enquadramentos, sendo inclusive 

reconhecidos por isso em especial nos seus nichos sociais. Como exemplo vivo das 

                                                           
2 É muito comum no Rio Grande do Sul ver este termo relacionado a descendentes de imigrantes de 
origem italiana, mesmo entre eles. 
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minhas afirmações, poderia mencionar situações familiares, como quando meu pai, 

ainda criança, teimou em vender sua bicicleta e tanto o queria que pagou para que a 

levassem; quando minha mãe nos repreendia os atos travessos e cobrava nossas 

correções com seriedade estridente; quando eu abria os armários e gavetas na casa 

da Vó Wilma e estava tudo sempre na mais perfeita ordem, limpeza e fragrância. E 

essa ordem das coisas era tão poderosa, que, além de não surpreender, não se 

esperava outra forma de ser diferente desta para cada um que fora descrito no regime 

sólido de verdades e exclusões que corporificavam naquele momento. 

Algumas dessas características se perpetuam discursivamente ao longo das 

gerações e muitas delas denotam imagens cultivadas, ampliadas e valorizadas 

socialmente como reflexos de modelos que interessariam à manutenção de uma 

sociedade branca, patriarcal, capitalista, cristã. 

Lembro que minha avó dizia que quando jovem não era permitido que brancos 

e negros frequentassem os mesmos ambientes de entretenimento, havia clubes para 

brancos e clubes para negros. Não era tolerada a mistura de raças tão diferentes 

fisicamente, ainda que muitos negros já tivessem sido subjetivados pelas referências 

culturais europeias predominantes na cultura que se formou em nossa região. Caso 

os grupos de negros mantivessem referenciais da cultura de seus antepassados 

africanos, ficariam inabsortos pela comunidade, totalmente excluídos. 

Mas haviam famílias (na concepção conservadora) de negros que cumpriam 

os protocolos brancos e com o passar do tempo participavam dos círculos brancos, 

mas relacionamentos e constituição de família miscigenada entre brancos e negros 

ainda era muito mal visto pela sociedade de valores eugenizados. 

Cresci num meio branco, com todos os discursos dominantes subjetivados, 

assim como quaisquer outros na mesma situação, mas com alguns poréns. Próximo 

à casa de minha avó havia uma família querida por eles de negros. Minha avó tratava 

a senhora por “Comadre Mulata” e meu pai amava seus filhos como irmãos. 

Brincavam juntos, cresceram juntos, são unidos por um vínculo afetivo muito forte até 

hoje. Comadre Mulata contava que a admirava ver aquele “alemãozinho melado” entre 

eles na hora do lanche da tarde. Meu pai relata os momentos que viveu ao lado deles 

com carinho profundo e emocionado; nutre por eles um sentimento de família, de filho, 

de irmão, tanto que sempre os tive em consideração por meus avós pretos, como 

também os meus filhos os tem. 
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Cresci ouvindo estas histórias em contraste com todas as outras. Àquelas ouvi 

de fora para dentro, estas de dentro para fora. Aquelas construídas externamente e 

subjetivadas; estas vividas, experienciadas, narradas e formando resistência ao que 

foi instituído socialmente através de discursos que desbotaram com o andamento da 

construção da história. Discursos que se reinventaram para continuar capturando e 

subjetivando aqueles a quem cabe produzir uma história encomendada. 

Estudei durante o ensino fundamental e médio em escola confessional 

católica privada. Neste ambiente ao longo de todos aqueles anos vi em minha escola 

na condição de aluno um, no máximo dois negros. Quando estudávamos na disciplina 

de História a história do negro no Brasil acreditava compreender o porquê do número 

reduzido, associando à situação inicial de exploração e subsequente marginalização 

de sua cultura, tratados quase como eventos naturais e plenamente aceitáveis. Mas 

a resistência a essa naturalização, ou um exemplo bem sucedido de branqueamento, 

estava ali, presente naquele/s um ou dois, cujas famílias foram financeiramente bem 

sucedidas e que não se encaixavam naquele discurso que colocava como padrão o 

negro excluído e marginalizado, embora fosse esta a condição real e estatística da 

maioria. Provavelmente eram negros brancos, mas também negros, fenotipicamente 

falando (com toda a história e as marcas que a aparência de uma raça carrega), entre 

os brancos. Sendo eles parte de um universo branco, tendo vencido os grilhões que 

os discursos lhes imputaram, perguntaria: por que sustentar esta relação racial se ela 

foi criada discursivamente? Que práticas sociais se naturalizam pelo discurso escolar 

do conhecimento? Que relações de poder estariam comprometidas neste pacto 

eugênico? Que história nos está sendo contada como verdade? Que regime de 

verdade ela fortalece? E continuo ainda a perguntar, pensar, refletir sobre estas 

indagações buscando posicionar-me em lugares diversos de fala, escuta, 

contemplação, apesar de não mudar minhas experiências, talvez meu discurso acerca 

delas e suas (res)significações possíveis; afinal como diz Grada Kilomba “[...] parte do 

processo de descolonização é se fazer essas questões. É perguntar, às vezes é não 

ter a resposta, mas fazer novas perguntas. [...] eu sou a favor de criar novas questões 

e não necessariamente de encontrar as respostas” (RIBEIRO, 2016). 

Lembro da primeira vez que o racismo me afetou profundamente, fazendo-me 

sentir vergonha de minha origem alemã. Aos treze anos, cursando a oitava série do 

ensino fundamental, aprendíamos sobre a segunda guerra mundial na disciplina de 

História e sobre o nazismo. A primeira vez que ouvia falar sobre esse assunto, sobre 
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o holocausto, sobre o ódio que motivou a matança irracional de milhares de pessoas 

em função da sua raça. Superior em quê? – perguntava-me. O que faz pensar que 

raça mereceria habitar sozinha e soberana o planeta e teria o direito de eliminar as 

demais? Esta foi uma experiência de humilhação interior que me perturbou e abalou 

muitas naturalizações produzidas por práticas discursivas cotidianas na convivência 

familiar, apesar de não as negar, pois fazem parte de mim, me constituíram como 

sujeito neste lugar de onde propago minha fala. 

Quando penso que o racismo é a forma que se percebe predominante ao longo 

da história no contato entre povos e raças muito diferentes entre si, tanto cultural como 

fenotipicamente, observo que o poder conferido àquele que está na polaridade 

privilegiada lhe confere dificuldade em compreender o que significa estar na outra 

ponta, ter sua cultura e fenotipia invisibilizados pelo desejo de que não existam. Essa 

dificuldade enfrento ao escrever sobre o racismo, pois não sei como é, na prática, 

estar do outro lado. Ainda que não concorde com a forma racista como se dispõe o 

poder e do poder, é difícil fazer este deslocamento discursivo através da empatia, 

afinal é o próprio racismo que me proporciona esta posição de conforto. O que me 

habilita e impulsiona falar, pesquisar, argumentar é a necessidade de criarmos uma 

sociedade mais justa, que compreenda a humanidade com suas comunhões e 

estranhamentos, mas que comporte respeitosamente a riqueza da diferença, sem 

estigmatizá-la, sem exotizá-la, sem o desejo de fazê-la sucumbir em função da 

variedade tonal e cultural. Há a necessidade de que inexistam zonas de conforto e 

que os confrontos sejam produtivos ao invés de destrutivos. Há a necessidade de 

transcender os discursos e tornar práticos os preceitos da justiça e da igualdade racial 

entre todos os seres humanos. 

Ao ingressar na universidade no curso de Desenho e Plástica aos dezessete 

anos (1999) tive um choque cultural total: pública, laica, num curso que oferece e trata 

da resistência a padrões edificados no decorrer das elaborações dominantes, propus-

me alçar um vôo inédito pelo intento criador que a escola (enquanto instituição) e as 

restrições vindas com ela tanto se empenharam em castrar. Minhas referências, por 

mais que predominante e aparentemente subjetivadas eram porosas pelas 

resistências que me permitiram e me permiti ao constituir-me; foram de certa forma 

brotando sementes na fertilidade desses poros e criando vínculos com brotos das 

sementes de outros poros, formando um tapete de relações entre tudo o que funda e 
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tudo o que foge. Afinal, não tenho gavetas, nem partes que se podem acoplar ou 

descartar, sou um todo narrativo que se constrói no próprio discurso. 

Durante minha formação inicial percebi que conviver, confrontar, debater, 

bater de frente, de lado, pensar junto, ser diferente é genuíno do humano e 

problemático em especial para um sistema instituído pelos detentores do poder, 

especialmente o poder econômico, e a quem interessa fazer-lhe a manutenção3. Essa 

estrutura é sustentada pela educação pautada no velho paradigma, no modelo de 

ciência moderno, positivista, mecanicista, racionalista, que produz uma escola 

dissociada das demandas atuais; 

[...] uma educação sem vida produz seres incompetentes, incapazes de 
pensar, construir e reconstruir conhecimento. Uma escola morta, voltada para 
uma educação do passado, produz indivíduos incapazes de se 
autoconheceram, como fonte criadora e gestora de sua própria vida, como 
autores de sua própria história. (MORAES, 1996, p. 58) 
 

Minhas referências, arquivos, fontes de história são oriundos da produção 

europeia branca dominante colonizadora, ou seja, até estudar “A Ordem do Discurso” 

(FOUCAULT, 1999a) estas referências eram para mim relatos e postulados naturais 

dos fatos passados, a única e a verdadeira história. Na verdade, algumas leituras 

corriqueiras, não acadêmicas, iniciaram este processo de forma tão sutil que não se 

tornaram pesquisa, mas davam indícios de que a história conta apenas uma versão 

da história. As fendas que se aí permitiram seriam propícias para o escoamento das 

resistências a partir de seus próprios discursos hegemônicos, homogeneizantes, 

eugenizantes no tocante às práticas discursivas que produziram seus enunciados, 

engessadores de uma história que não passa de uma vontade de verdade que legitima 

um regime de verdade, que subjetiva, que produz sujeitos para povoar o conto fazendo 

existir papéis e poder. 

Talvez a diferença naturalizada seria tornada inativa, pois exotizada, na 

vitrine, perde o poder de resistência. A exemplo dos movimentos artísticos da 

linearidade histórica moderna, as vanguardas inovavam e chocavam continuamente 

as resistências que já se tinham cristalizado anteriormente com expressões, formas 

de abordagem, linguagem e temas que num primeiro momento escandalizavam e, 

tempos depois, passavam a ter seus artistas e obras reconhecidos como geniais e 

                                                           
3Refiro-me aos valores neoliberais que sabotam as relações humanas nas mais diversas esferas em 
prol das vicissitudes e efemeridades pleiteadas em nome de uma ode ao consumo, ao dinheiro e ao 
poder que ele engendra na sociedade. 
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postos nos píncaros da visibilidade até a saturação, vindo na sequencia compor o 

repertório empoeirado do rol da alta cultura, elitizada, praticamente inacessível à 

maioria e neutralizado em seus possíveis efeitos subversivos ao que se está posto. 

Já a diferença enquanto parte natural constitutiva é resistência pura a uma 

subjetivação massiva ou massivista. Gallo (2012, p. 207) nos coloca que “[...] se os 

processos de subjetivação passam por assujeitamentos e resistências, por buscas de 

processos de constituição de nós mesmos, cabe perguntar: o que estamos fazendo 

de nós mesmos?”. 

Passados alguns anos e experiências, ingressei (2010) na rede pública de 

ensino do município de Santa Maria, RS como professora de Arte. A escola na qual 

sou lotada localiza-se próxima ao centro. Em contingente considerável de estudantes 

percebemos a presença fenotípica de raça negra, na cor da pele, nas características 

do cabelo, das feições, dentre outros. Observo ao longo destes anos que alguns 

destes alunos se assumem “pretos” (como eles mesmos falam), outros se 

constrangem com comentários desta natureza; uns raspam totalmente as cabeças, 

outros deixam os cabelos naturais, muitos alisam seus crespos continuamente. A 

gama de tratamento da própria aparência é plural. Todos se aceitam no grupo. Na 

escola estão todos sujeitos a um mesmo regime disciplinar, na condição de 

estudantes, o que não os homogeneiza, apenas atesta que os condicionamentos a 

que estão conformados são os mesmos para todos, ainda que os referenciais (físicos, 

culturais, intelectuais etc) e o trato com eles sejam diversos.  

Nestes sete anos que trabalho nesta escola, venho observando e 

experimentando diferentes abordagens metodológicas, dentre elas, um projeto de 

trabalho, que rendeu resultados muito interessantes. O tema eleito para o 

desenvolvimento do projeto no 9º ano do Ensino Fundamental em 2015 foi a violência, 

algo que faz parte da vida de todos, seja presente na realidade cotidiana ou num 

contexto mais amplo. Muitas foram as formas sob as quais esse tema foi discutido 

(violência física, moral, psicológica, intelectual, social, religiosa, sexual, no trânsito), a 

partir de diversas situações (contra grupos específicos e/ou em casos isolados) e 

fontes de informação (meios de comunicação, vivências, relatos, leituras, obras). 

Naquele momento do ano letivo trabalhávamos com as linguagens das Artes Visuais 

mais recorrentes na arte contemporânea, em especial instalação e intervenção. 

Integrando esses elementos de forma questionadora e coletiva, o trabalho culminou 

em uma série de instalações na escola, as quais tiveram repercussão avassaladora 
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tanto na maneira de os estudantes perceberem suas experiências criativas na 

construção do conhecimento em Arte como na forma de compreenderem o outro na 

sua singularidade e o próprio tema de uma forma mais crítica. 

O projeto de trabalho realizado em 2015 com o tema violência fez emergir 

questões, ideias sobre raças, suas relações e racismo, o que me fez pensar na 

pertinência da abordagem deste tema em função da discursividade que se atualiza 

sobre este assunto e da Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 20034, que instaurava a 

obrigatoriedade da inclusão dos conteúdos ‘História e Cultura Afro-Brasileira’ nos 

currículos escolares, a qual no mês de novembro do ano de 2016 foi riscada da 

legislação. 

Embora tenha acontecido este descarte da cultura negra no rol imprescindível 

dos currículos escolares, minha proposta de trabalho se mantem devido à importância 

de tratar das relações de poder e do racismo na educação, à urgência contemporânea 

deste tema, à necessidade de humanizar o humano ao invés de usar a riqueza das 

diferenças para criar o outro, restrito a um universo com o qual nada compartilho além 

de indiferença. Não se pode ignorar que tudo (o humano, as diferenças, a riqueza, o 

outro; a criação, o estabelecimento e a posterior anulação da lei) estão fundados e 

justificados em tramas discursivas que nos capturam e produzem práticas individuais, 

sociais, objetivas e subjetivas. 

Partindo de um aspecto da própria vida, da história impressa no corpo e na 

memória destes estudantes, teríamos na construção do conhecimento em arte, uma 

forma de suscitar neles as experiências individuais e coletivas, atemporais, universais, 

únicas, revisitadas que tragam em seu cerne, em seu eixo central pautas sobre raça 

e poder, e provocar discursos disparados por essas experiências, que serviriam de 

matéria para discussão, debate, pesquisa, construção, criação, análise. Dessa forma 

                                                           

4 “Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se 
obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da 
África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política 
pertinentes à História do Brasil. 
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo 
o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras.” 
(Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm . Acesso em 26 Jan. 2016.) 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm
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propõem-se o resgate e a vivência de experiências outras “[...] como travessia, como 

viagem, na qual nos expomos aos riscos, aos perigos e às incertezas” (SILVA, 2011, 

p. 241), afinal como nos diz Larrosa (2002, p. 21), “[...] experiência é o que nos passa, 

o que nos acontece, o que nos toca”. 

Nunca sofri o racismo na pele, nunca fui alvo dele, e compartilho da fenotipia 

daqueles que historicamente foram os maiores propulsores da discriminação racial 

(pele, cabelos e olhos claros), em especial contra negros, os europeus. Posiciono-me 

contra a proposta racista de hierarquização do humano, de dispor a uns a voz e 

invariavelmente para outros a morte em função da cor, da forma, da fôrma, da cultura. 

Sei que não promoverei revoluções nem quero propor a troca de posições das 

raças no binarismo moderno, menos ainda criar outras polarizações e sim provocar 

tensões reflexivas sobre o assunto. Não quero abrir mão de minhas liberdades (de 

não ser discriminada, de ser ouvida, recebida, ter “minha cultura” valorizada) e sim 

torná-los direitos a todos os seres humanos (o que pareceria pueril e utópico frente à 

consciência de que o efeito das provocações são porosidades sutis nos 

condicionamentos do poder em um determinado locus de intervenção, mesmo 

existindo a possibilidade de fermentação). O direito do acesso, da vez, da voz, de ser 

considerado na sua condição de humanidade, não pode ser um privilégio; que haja o 

empoderamento do humano para além da eugenia, cada um de seu lugar de fala e de 

escuta com equidade, levando-se em conta que “[...] branco não é uma cor, é uma 

afirmação política, assim como negro [...]. Representa uma história de privilégios, 

escravatura, colonialismo, uma realidade cotidiana” (KILOMBA apud RIBEIRO, 2016). 

Sei que um trabalho como este pode proliferar ecos, pode tornar-se enchimento 

de estante, pode causar movimentos (do pensamento, da prática, momentâneos, 

fecundos, estéreis), o fato é que um parecer parcial da minha decisão de ressignificar 

minhas experiências sobretudo profissionais, tornar o espaço da sala de aula um 

terreno fértil para plantar, sabendo que a colheita é incerta e, se houver, será diversa, 

talvez cíclica, talvez dialética, talvez disparadora, talvez nula, mas de certa forma 

empreendedora na (im)possibilidade (im)produtiva assegurando que os sentidos 

vivenciados gerarão reflexões. 

Certeza é apenas a proposta na qual me lanço com intensidade para alguém 

que numa postura absolutamente moderna de viver, trabalhar, pensar, se propõe a 

uma virada, a uma experiência significativa na transformação da própria experiência 

e das práticas que ela gera. 
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Antes de propor aos estudantes precisei viver essa virada, experienciar a 

desestruturação do enquadramento moderno no qual me formei e permaneci 

encaixada. Sair do casulo, da clausura, melhor, perceber este espaço restrito antes 

de arrebatá-lo (pois até então estava naturalizado). Foi algo doloroso, difícil, aflitivo e 

está em constante processo. Dos vocábulos aos seus sentidos, tudo foi se 

transformando, se enriquecendo, se redimensionando, tomando formatos mais 

irregulares, consistências menos sólidas, apesar de ainda não líquidas, pois para 

validar um novo discurso há que se modificar sua fonte e a prática que ele engendra, 

produzi-lo superficialmente seria dissimulado ainda mais em se tratando de contextos 

educativos. 

O contato com alguns textos de Michel Foucault5, assim como com textos de 

autores foucaultianos e que utilizam Foucault, teve um efeito caótico na minha 

percepção, observação, compreensão de mim mesma e uma repercussão dominó 

relacionando este movimento aos outros, ao mundo, às referências teóricas, à prática 

pedagógica em arte na escola, à escola. O estranhamento foi fundamental no 

desordenamento dos meus alicerces seguros e gradeados e passar a bases flutuantes 

no acolhimento à convocação para o desenvolvimento de um novo olhar, não só 

revisitando a experiência, como criando novos critérios, novas perspectivas para 

conhecer e experienciar a partir de então. 

Coloquei-me em risco, a aceitação gradativa da imprevisibilidade tornou os 

estranhamentos fecundos; com aquilo que me era salvaguarda, cortei a corda da 

âncora. Foucault virou a mesa e agora estou num mar de variantes, variáveis, 

inconstâncias, instabilidades, interrogações, inovações, devires. Vivi um ponto de 

virada na minha prática pedagógica em arte e iniciei um movimento com traçados 

irregulares, provisórios e de sabido inacabamento. 

Pensar enunciados melindrosos e até quem sabe propositalmente 

melindrados, contribui no processo de percepção das subjetivações nas quais 

estamos imersos pelas práticas discursivas sendo empurrados compulsivamente pela 

tendência de massa imunizada à tentativa de resistir. Esqueceram-se que ora ou outra 

subiremos à superfície para respirar, e os esquecimentos produzidos em nós podem 

ir-se aos poucos com o gás que expelimos... 

 

                                                           
5  Constam nas referências. 
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3.2 PANDEMIA NA MINHA NARRATIVA: FOUCAULT DESCARACTERIZOU A 
PALHETA... 

 

A primeira vez que tive contato com os escritos de Foucault foi durante uma 

disciplina do Programa de Pós-Graduação em Comunicação/ UFSM no final de 2015, 

com o livro “A Ordem do Discurso” (FOUCAULT, 1999a). Foi algo que, ao mesmo 

tempo que acendeu muitas luzes, afetou-me profundamente a escuridão, tanto 

pessoal como profissionalmente, de maneira a questionar o que dantes era sólido 

demais para gerar perguntas. Como assim? Então não há realidade? Não há 

essências nem raízes? Bauman (2013b) já define o tempo moderno com a 

característica da liquidez, quiçá não virá tornar-se, se já não o foi, rarefeito e 

inabrigável em nossos atuais recipientes... o mundo que conhecemos não é para além 

dos discursos construídos e propagados sobre ele. Isso foi uma bomba atômica na 

minha Hiroshima e Nagasaki. 

Como reaprender? Partir donde? Tudo que sei é apenas uma versão das 

coisas, o conhecimento das coisas que se dá pelo que se discursa sobre/ a partir de/ 

com elas. 

Com o esfacelamento dos binarismos modernos, quando se deflagra algo como 

uma versão não há mais somente duas possibilidades, elas se ampliam demasiado, 

incomensuravelmente nas redes que se tecem ao redor do objeto do discurso e até 

dos discursos que já há acerca deles. 

E meus discursos formadores passaram a ser um dentre muitos, sem levar em 

conta ainda as questões da legitimidade, do poder que o regime de verdade que os 

difunde exerce, existe e forma na sociedade. 

Avisaram-me, estava ciente de meu atrevimento, mas não pude evitar. Foucault 

me impregnara com as desestabilizações que propunha em seus escritos. Deixei-me 

provocar e não consegui seguir ignorando-o. Decidi que, apesar da grande dificuldade 

(e agora maior) em estudá-lo e do tempo e do empenho que demanda quis aceitar o 

atravessamento que, apesar de doloroso, me convidava a reinventar meu 

pensamento. 

Complexo, fui acessando-o por seus textos e por estudiosos seus. Segundo 

Fischer (2002) e Aquino (2016) há quem cite Foucault, há quem use Foucault, há 

quem estude Foucault, há quem imite Foucault e há os foucaultianos, aqueles que 



30 
 

atravessam Foucault, que tem no seu tempo atitudes que provocam uma reflexão 

profunda nas e sobre as produções, viradas por assim dizer, como fizera Foucault 

através de suas ideias. 

Quando digo que fui acessando Foucault, quero com isso deixar claro que tudo 

iniciou neste percurso de mestrado, mas longinquamente poderia dizer conhecê-lo. 

Escrevo não com a pretensão de envergá-lo nos meus esforços de sorvê-lo, seria 

mais condizente com os fatos dizer que ocorreu o contrário. Quedas de braço, 

conflitos, às vezes ele me estapeava algum entendimento e eu indelicadamente o 

atirava para o fundo da bolsa; “ora o que tem esse cara que não me dá sossego!?” – 

pensava. E depois de alguns dias mais umas páginas de um sofrimento que me fez 

rasgar aquilo que locava tranquilamente nas prateleiras dos meus sabidos guardados. 

Foucault abriu a casa toda, portas, janelas, quase arrancou o teto e o chão. E 

isso é irreversível, o processo de movimento no qual nos coloca é sem volta. Não 

adianta estar na casa e fingir que não há nada lá fora. Cabe a partir desta constatação 

ampliar os horizontes, cria-los, construí-los, conhecer também os condicionamentos 

nos quais se dão estas invenções. Sim, olhar para si também faz parte da história, 

pois a história é contada a partir de um lugar, a partir do lugar de quem conta, e sabe-

lo também é poder olhar para a história como um discurso dentre tantos, um 

constructo que nos permite fazer a pergunta: o que há de mim? E perceber que dou 

sentido, importância, atenção àquilo que relaciono com as minhas experiências, com 

o meu lugar, com o que sei de mim e sobre mim. 

Coisa que Foucault me ensinou, mesmo ensaiando-me para pensar a ínfima 

parte dos seus legados que tive contato, é que nossa experiência também compõe 

parte dos nossos discursos e que, partindo dela, ainda que projetada com vieses 

embutidos, conhecemos discursos outros que também constroem nossa 

subjetividade, nosso modo de ser e pensar o/ no mundo. 

O que a bomba atômica foucaultiana provocou em mim foi uma expansão ainda 

que no vislumbre da aparente devastação na qual ficaram as dantes ou pelo menos 

bem arrumadas certezas. Uma autopoiésis (MATURANA, 2002) se reinventava, uma 

prática poético-pedagógica se delineava na direção do trabalho com tema caro a 

Foucault: as relações de poder. 

E falando que as relações de poder perpassam quaisquer relações humanas 

onde haja liberdade, pois liberdade e exercício de poder são inerentes para que haja 

relação de poder e não de dominação, onde um dos lados do combate tem suas forças 
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anuladas (DREUYFUS, RABINOW, 1995), escolhi a relação racial, mais 

especificamente o racismo, também abordado por Foucault (1999b). 
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4 PARA O QUE SE OLHAR: temas de pesquisa, currículo em movimento 

 

4.1 DE ONDE E DE QUEM FALAMOS 

 

4.1.1 Alhures, ecos e novos cantos 

 

Os modelos de ciência prevalecentes em momentos históricos diversos 

influenciaram a educação por considerar-se que lançam esteios para estruturação do 

conhecimento, inclusive escolar e com contornos longe de serem desinteressados. 

Vivemos a crise do paradigma moderno, partindo da ideia de perda das buscas 

seguras que Descartes nos possibilitou a partir de seu método científico, de 

desamparo epistemológico, da necessidade de desarmar-nos da ciência moderna e 

seus pressupostos, na qual havia uma separação nítida entre as ciências naturais e 

as ciências sociais e considerarmos que por detrás deste cenário de fim há um 

universo de novas possibilidades.  

Santos (1988) nos coloca que esta nova racionalidade científica “[...] nega o 

caráter racional a todas as formas de conhecimento” (considerando-se que não 

conhecemos pela razão e sim pelos sentidos, “[...] só a configuração de todas elas é 

racional”), assumindo um viés diferente do rigorosista e quantificador da realidade, 

opondo-se à ideia moderna de ordem do mundo, de estabilidade cíclica da história, 

do racionalismo mecanicista que compreende o mundo como uma máquina, portanto 

previsível e cognoscível para a utilidade e a funcionalidade. Sem desbotar as 

conquistas e desvendamentos da ciência moderna, pois através deles chegamos 

onde nos encontramos, ela própria propôs os avanços que lhe mostraram as 

impropriedades que pressupõem. As lacunas foram deixadas propriamente para a 

continuação do enredo ainda que descontínuo e provocador de rupturas viscerais na 

propagação dos ecos de muitos e novos cantos, formas inéditas de derramar a história 

nos caminhos que são imediatamente construídos por ela. 

A ruína do paradigma moderno tem seu início com a Teoria da Relatividade de 

Einstein, colocando em xeque a ideia de absolutismos e generalizações num contexto 

em que tempo e espaço ganham novas configurações, como a inexistência da 

simultaneidade universal, levando a termo os conceitos de espaço e tempo absolutos 

de Newton, consolidados na Modernidade. Outro ponto de impacto foi a mecânica 
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quântica, revolucionando noções de energia, matéria e causalidade, o que refletiu na 

noção de que não é possível conhecer um objeto sem nele interferir e que 

conhecemos do real apenas até onde interviermos nele. O ambiente, o real é 

compreendido “[...] como uma extensão do pensamento humano ou moldado por ele” 

(MORAES, 1996, p.62). 

Um aspecto que converge para esta forma de concepção é que a dicotomia 

segregadora sujeito/ objeto, assim como a divisão de pares antagônicos que se 

complementam, dos eventos, dos objetos e/ou das situações a serem estudados em 

separado, classificados para depois juntarem-se as partes, não poderá ser sustentada 

no novo paradigma onde sujeito e objeto misturam-se no momento em que o objeto 

passa a ser percebido e subjetivado, assim como também ele ‘(inter)age’ com o 

primeiro, e o conhecimento mostra-se limitado, relativo, não generalista, pois não nos 

é dado conhecer a totalidade e sim os limites de nossas intervenções, e delas (talvez) 

a totalidade. 

A fusão entre as ciências naturais e sociais deu origem a cientistas-filósofos, 

que integram, transdisciplinarizam e recriam o conhecimento, rompendo muros 

erguidos e suas gavetas, a especialização e as disciplinas na forma moderna de 

conhecer. Há desejo e necessidade de “[...] complementarmos o conhecimento das 

coisas com o conhecimento do conhecimento das coisas, isto é, com o conhecimento 

de nós próprios” (SANTOS, 1988), agora abordando também nossas experiências e 

os contextos culturais que nos constituem e constituímos. 

As leis dantes empreendidas como regras, agora tem feições probabilísticas, 

aproximativas, provisórias; a ideia de que o processo é o mais importante, desmantela 

a legalidade e a causalidade. Transpondo estes conceitos para o campo educacional, 

podemos pensar o processo de aprendizagem não mais a partir da dicotomia causa e 

efeito, “[...] o pensamento deve ser entendido como uma atividade que está em 

processo; da mesma forma, o conhecimento que é produzido, comunicado, 

transformado e aplicado no pensamento” (MORAES, 1996, p.61). 

Os novos parâmetros científicos exigem novos alicerces para a educação, um 

novo paradigma, que predigam 

[...] novos estilos de diagnósticos, procedimentos metodológicos e que 
permitam apreender o real, em suas múltiplas dimensões, em toda a sua 
complexidade, para que se possa identificar necessidades concretas, 
capazes de subsidiarem a construção de uma política educacional 
congruente com a realidade [...] uma visão mais ampla do mundo e da vida, 
o que requer a colaboração da educação no sentido de propiciar uma dialética 
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mais equilibrada entre ambos, condição fundamental para sobrevivência da 
humanidade no sentido de gerar soluções mais criativas aos problemas que 
a afligem. Compreende a relação dialética existente entre sujeito-objeto e 

processo de construção do conhecimento (MORAES, 1996, p.63). 
 

Um conceito importante a ser levado em conta nesta nova proposta de 

educação é a auto-organização6 individual e coletiva, que presume a motivação 

interna e a elaboração de um currículo que coloca o estudante na posição ativa de 

conhecer, diferente do enfoque instrucional e tecnicista no qual o ensino determina a 

aprendizagem e condiciona o aluno à passividade perante forças externas (a arcaica 

ideia de tábula rasa). 

Nesta perspectiva, o currículo é visto de maneira aberta, que se constrói 

continuamente na emergência das relações estabelecidas entre sujeito, objeto e 

ambiente. Aí impera a ideia de que o planejamento e a prática pedagógica “[...] 

necessitam incluir o movimento como forma de expressão dos processos de interação 

e reflexão” (MORAES, 1996, p.64). 

Hernández e Montserrat (1998), procurando legitimar o papel da educação 

neste contexto e pensando também estas mudanças que abalaram definitivamente as 

estruturas concisas da modernidade, acrescentam a problemática da globalização na 

ciranda de organização dos saberes. Colocam que 

Tudo isso se complementa com o ideal do físico Bohm (1987), para quem “a 
experiência e o conhecimento são um só processo” que nos há de levar a 
assumir a realidade como uma totalidade e não como um fragmento, tal como 
os indivíduos a estão construindo para “facilitar sua organização” ao longo 
dos séculos. Isso implica pretender que os estudantes e os professores 
“reaprendam a aprender”, em frase do próprio Morin, pois, do que se trata, 
em suma, é de “servirmo-nos de nosso pensamento para repensar nossa 
estrutura de pensamento”. (HERNÁNDEZ; MONTSERRAT, 1998, p. 48) 

  

Há que se pensar as formas de trabalhar em educação, mapear seus universos, 

compromissos, a formação de educadores que comporte a demanda social, cultural, 

econômica e seus desdobramentos relacionados à formação escolar, considerando 

ainda a bagagem e os interesses dos estudantes. Nos leva a buscar formas de pensar 

o conhecimento, seu papel, seus cortes na educação, o sentido destes cortes, a 

apropriação do conhecimento por discursos, a conversão destes discursos em 

práticas discursivas legitimadas por quem sabe (pseudo)conhecimento. 

                                                           
6 Conceito oriundo dos estudos do físico Prigogine, em seu trabalho sobre a ordem nos sistemas 
caóticos (MORAES, 1996, p. 63). 
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No mundo globalizado, para além do conhecimento acumulado pela 

humanidade ao longo do seu desenvolvimento, há uma quantidade infinda de 

informações disponíveis sobre a mais variada gama de interesses (de quem pesquisa 

e de quem oferta), assuntos, abordagens, pontos de vista, aos quais podemos ter 

acesso, somam e influenciam nossas percepções, formação, experiências. 

 O tempo letivo hábil na educação escolar básica é limitado para abranger todos 

os conteúdos creditados como importantes num sistema organizado de acordo com a 

lógica neoliberal, quiçá para a experiência. Além disso a abordagem metodológica 

tradicional (que se sabe ser a salvaguarda nas salas de aula frente a tendências e 

práticas pedagógicas que desacomodem ou complexifiquem o exercício docente 

ainda que mascarado com outras designações) ainda predomina como forma de 

educação disciplinar, materializada em aulas engessadas na programação, exposição 

e proposição rígidas do professor e da escola, pondo o aluno na posição passiva de 

sua aprendizagem (apoiando-se em concepções de homem, mundo, sociedade no 

uso deste termo, pressupondo escolhas).  

Levando-se em conta estas prerrogativas, perguntemo-nos: como elencar num 

currículo o que seria relevante e para quem? Como elaborar critérios que contemplem 

um corte do conhecimento escolar coerente com as demandas sociais num novo 

paradigma na construção do currículo? Como evocar e propor experiências subjetivas, 

individuais, coletivas na agenda curricular? Que abordagem metodológica fomentaria 

a pesquisa docente e discente dos conteúdos e conhecimentos pautados no interesse 

e relevância para trabalhar na escola? Considero questões fundamentais para orientar 

uma busca multidimensional e transdisciplinar no tocante às esferas (sócio-

econômica, cultural, pessoal) que são compostas e compõem estudantes e 

professores e aos conhecimentos elegíveis. 

 

 

4.1.2 Sujeito e assujeitamento: protagonista, coadjuvante ou dublê? 

 

Cada tempo da história tem uma forma de administração do poder e de seus 

desdobramentos, assim como a produção de dispositivos e eventos discursivos que 

garantem sua legitimidade. Na modernidade não foi diferente, se constrói aí uma 

norma, um devir universal, padrão de ser humano em detrimento da infinidade de 
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possibilidades que comporta a humanidade, consequência do exercício do poder 

disciplinar exercido pelas instituições modernas, em especial a escola, a prisão e os 

manicômios (FOUCAULT, 1999a) estabelecidas na intenção de controlar 

comportamentos, procederes individuais constituindo os sujeitos, a sociedade e as 

práticas autenticadas. Como nos esclarece Foucault (1999a), as formas de exercício 

do poder produzirão sujeitos de acordo com a demanda do contexto histórico. 

Segundo Galvão (2014, p. 7) 

[...] durante a modernidade, a apreensão do sujeito em representações 
conceituais delimitando e dizendo o que ele é e, consequentemente, o modo 
e a possibilidade única de ele ser. Assim, a abertura ontológica do horizonte 

de possibilidade que cabe aos entes7 virem-a-ser é jogada para o 
esquecimento sendo a eles apontados outros direcionamentos, por meio de 
táticas de exercício de poder atrelados a construções de verdades sobre o 
homem, conduzindo-os a uma subjetividade dócil. 

 

 Os métodos positivistas de governar as subjetividades, valorizados naquele 

momento histórico, eram caracterizados pela impessoalidade, pela promoção de 

esquecimentos e perpetuação de um conhecimento que se dá “fora de si” (GALVÃO, 

2014), que tem foco em si mesmo e acaba criando regras e padrões de vida para 

tomarem forma nos sujeitos, (de)formando-os. Na modernidade ocorreu uma 

desqualificação dos próprios sujeitos em nome de uma padronização, da criação de 

uma previsibilidade fabricada pelas instituições de controle que chegou à sua 

condição limítrofe frente às exigências de um novo paradigma que demanda 

criatividade, poder de decisão, compartilhamento de responsabilidades, autonomia 

para conhecer dentre outros que a escola moderna desconsiderou. 

 O contraste abrupto do quadro moderno com o devir dos acontecimentos criou 

um vasto e denso espaço para o questionamento filosófico das oscilações do agora. 

Podemos locar este tempo no final da linearidade moderna e caracterizá-lo pela 

abertura de uma rede rizomática de relações que se projetam sem previsões, sem 

provisões, sem obviedades, sem dicotomias, com rumos, cores e volumes que se 

fazem no caminho infinito e inconcluso do ato de caminhar. 

Na perspectiva foucaultiana, o conhecimento das coisas, do mundo, de si 

mesmo passa pela história deste sujeito e o que/ como se constrói discursivamente, 

ainda que subjetivado. 

                                                           
7 Segundo Heidegger, ente corresponde àquilo que é real, efetivo, é a realização do ser, que 
corresponde à possibilidade de o ente aparecer, é seu devir (GALVÃO, 2014). 
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O conhecimento do mundo e de si passa pela elaboração de uma narrativa que 

atravessa o próprio sujeito, levando-se em conta que o sujeito é “[...] aquele ser que 

aprende, que atua na sua realidade, que constrói o conhecimento não apenas usando 

seu lado racional, mas também utilizando todo seu potencial criativo, o talento, a 

intuição, o sentimento, as sensações e emoções” (MORAES, 1996, p.62) na sua 

relação com o objeto, na criação deste objeto de estudo, na organização da sua 

própria experiência. 

Pensando que a realidade que conhecemos é fruto de nossas intervenções e 

que nos é dado conhecer a partir delas, não podemos deixar de considerar as 

experiências neste e através deste mundo que nos constitui, de tudo que se nos passa 

por meio dele e nele, provido dos recursos diversos que somos capazes de perceber, 

utilizar, narrar, sobre os quais discursar e fazer existir pelo nosso discurso. 

O discurso é um “[...] corpo de ideias, conceitos e crenças que se 

estabeleceram como conhecimento, ou como uma maneira aceitável de olhar o 

mundo [...] tem uma influência profunda em nossa compreensão e ação no mundo 

social” (DOHERTY, 2008, p.202). O discurso produz o mundo e não o faz de maneira 

neutra, 

[...] em toda a sociedade a produção de discurso é de uma só vez controlada, 
selecionada, organizada e redistribuída por um certo número de 
procedimentos cujo papel é o de precaver-se contra seus poderes e perigos, 
de ganhar domínio sobre eventos do acaso e de evadir sua materialidade 
ponderada e formidável (FOUCAULT, 1984, p. 109 apud DOHERTY, 2008, 
p.202). 

 

Compreender os liames históricos nos quais se dão as formações discursivas, 

a constituição de verdades, dos regimes de verdade, as relações de poder é parte 

importante da tarefa de mostrar experiências vivenciadas no espaço da pesquisa de 

modo a compartilhar o aprendizado. Há que se encontrar fissuras da estrutura de 

poder que engendra o controle dos indivíduos para que se elabore a resistência ou 

para estabelecer uma fuga do poder, uma válvula de escape ao “processo de 

docilização” (GALVÃO, 2014, p. 165). 

 Antes que se idealize a noção de viver para além do poder, Foucault nos fala 

que “[...] é impossível viver fora das relações de poder”, toda sociedade se apoia, se 

constrói sobre elas, mas é necessário manter “a lembrança de si” fora dos 

mecanismos de poder, sem se deixar cair no esquecimento (GALVÃO, 2014, p. 166). 
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Não há poder sem relações, não há relações sem poder. Uma coisa é inerente 

a outra. 

Nossas posturas, nossos discursos, nossas construções da realidade ou 

daquilo que assim chamamos, partem dessas construções históricas às quais damos 

continuidade ou transpomos ruptura, devido a uma escavação dos esquecimentos, 

em resistência ao poder ou em marcha de fuga, numa busca constante de transcender 

suas fronteiras.  

 

 

4.2 CURRÍCULO COMO DISCURSO  

 

Quem somos hoje? Saberíamos? O que se fez de nós? O que se nos 

permitimos que se fizesse de nós? O que fizemos com o mundo e do mundo? O que 

o mundo que fizemos fez de nós? O que faremos a partir daqui? Perguntas que 

ressoam especialmente em situações de crise, de transição, de mudanças. Perguntas 

necessárias para uma reflexão produtiva, para o alavancamento de um processo mais 

profundo de transformação ou ao menos de mapeamento das circunstâncias e 

projeção daquelas que almejamos seja pela demanda seja por ideais. Perguntas que 

nos fazem perceber o quanto somos tanto e tão pequenos, o quanto somos totais e 

tão precisados do outro e do meio, o quanto fomos despedaçados e agora nos 

queremos reconstituir novamente. 

Enquanto na idade média o homem vivia como contemplador e parte da 

natureza, integrava-a, observava-a, aprendia com ela, submetia-se aos seus 

movimentos, na modernidade o homem a pôs ao seu serviço, ao seu domínio 

escravocrata e acabou escravizando a si próprio numa postura desrespeitosa e 

imprudente aos ciclos naturais fundamentais para a nossa existência, assim como da 

vida em geral, neste planeta. A degradação avançada da natureza que assistimos e 

vivenciamos não é mais somente do meio, mas está diretamente relacionada ao 

descaso com a vida e ao desequilíbrio das/ nas sociedades humanas. Urge que 

mudemos de postura, que nos vejamos como parte deste universo, como uma 

totalidade que compõe outra, interdependentes, interagentes, integradas, para que se 

compreenda que a devastação do humano é promovida pelo homem. Há que se 

pensar na unidade que formamos em todos os aspectos: biológico, ecológico, 
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intelectual, emocional, cultural, político, social; somos unidades totais em constante 

processo, movimento e interação nos atos de conhecer, experienciar, construir o 

pensamento (MORAES, 2004). 

Na educação moderna de moldes tradicionais, a escola é gerida pelo “universo 

estável e mecanicista de Newton”, influenciada pela filosofia positivista de Comte, 

numa visão linear, tecnicista, hierárquica, autoritária, dogmática, bancária, 

domesticadora, enquanto a contemporaneidade requer criticidade, criatividade, 

expressão, autonomia, cooperação, consciência ecológica, percepção de múltiplas 

possibilidades nas contingências do dia-a-dia. Otimizar a educação hoje não 

corresponde mais moldá-la em par aos procedimentos industriais, à eficiência e 

eficácia tayloristas, e sim mobiliza-la de tal forma que se aprenda/ apreenda a 

realidade nos seus aspectos multidimensionais numa relação complexa, dinâmica, 

plural, instável, dialética entre sujeito e objeto já não mais separados como na 

modernidade, mas interconectados pelos vínculos que constituem a eles próprios nas 

relações que estabelecem entre si.  

Este novo paradigma destaca a necessidade de aprender a aprender, a pensar, 

a saber manejar o conhecimento de forma crítica e criativa, partindo da ideia e da 

visão global da realidade. Nessa nova perspectiva de educação, a escola sabe que 

não há como aprender tudo e que para melhor escolher é necessário estar bem 

informado (MORAES, 2004). A escola se compromete em ensinar a ser um eterno 

aprendiz, incentivando a pesquisa e o desenvolvimento dos próprios meios de 

aprendizagem, autoconhecimento, resolução de problemas, tomada de decisões, 

compreensão; vê o sujeito como único, singular e o convoca a uma atitude de 

(auto)construção ativa. Um conceito importante a ser levado em conta nesta nova 

proposta de educação é a auto-organização individual e coletiva, que presume a 

motivação interna e a elaboração de um currículo que coloca o estudante na posição 

ativa de conhecer, diferente do enfoque instrucional e tecnicista no qual o ensino 

determina a aprendizagem e condiciona o aluno à passividade perante forças externas 

(a arcaica ideia de tábula rasa). Numa perspectiva metodológica investigativa coloquei 

o estudante no papel ativo de sua aprendizagem e desenvolvi as práticas pedagógicas 

na escola que acolheu a pesquisa inspirada na abordagem de projetos de trabalho.  

O ser humano no novo paradigma educacional é aquele que conhece pelos 

sentidos e constrói o pensamento interagindo ainda com as condições que o contexto 

oferece, não é mais visto como fragmentado. Sendo assim nossas experiências 
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cotidianas, as discussões do/ no senso comum não são desconexas das ciências nem 

do desenvolvimento do conhecimento nos meios acadêmicos, tudo é correlato numa 

visão holística do homem e de suas produções. Se a educação protagonizada na 

escola não tem relação com a vida, produz seres incapazes de interagir com o mundo 

através do conhecimento deflagrado nos bancos escolares, cria-lo, modifica-lo, e, num 

ato de autoconhecer-se e autorreferenciar-se, ser autor da própria história. 

A pesquisa focou no pensar/ problematizar o racismo e as relações de poder a 

partir das práticas discursivas no espaço das aulas de artes na escola, na turma de 

91, neste caso em específico, tendo os impactos, efeitos e trabalhos que gerou, 

pensando que só é possível o empoderamento do desfavorecido pelo 

condicionamento do poder se houver uma virada na experiência desse sujeito, uma 

desnaturalização do seu papel, um reconhecimento do lugar que ocupa por outra 

ótica, um olhar reflexivo e interrogante para a história e o contexto que ela construiu 

pelo discurso. 

Há presente nesta pesquisa a proposta de um currículo que abrace as 

experiências dos sujeitos, os conhecimentos acumulados pela humanidade, os 

conhecimentos que virão a ser construídos, as realidades múltiplas que se fazem e 

coexistem concomitantemente em cada um e no grupo de épocas condicionadas 

pelas referências culturais, econômicas, sociais, subjetivas. 

Os conhecimentos na nossa escola ainda são compartimentados em disciplinas 

que, por sua vez, tem conteúdos elencados, os quais precisam ser atravessados neste 

tempo por conhecimentos da vida, da experiência, necessitam ser transversalizados 

não somente na teoria, mas nas práticas escolares e discursivas que se produzem 

nestes espaços, pois produzem sentidos, significados, subjetivam os sujeitos. Apesar 

de haver propostas de organização dos conteúdos por métodos globalizados, onde se 

prevê uma continuidade sem fragmentações pelas unidades didáticas (ZABALA, 

1998), as dificuldades encontradas na escola correspondem muitas vezes à falta de 

interação entre os professores e de projetos que proporcionem ao menos uma 

interdisciplinaridade. A transdisciplinarização no contexto escolar no qual foi realizada 

a pesquisa seria ainda uma utopia em contraponto ao que ocorre com a experiência. 

Perguntarmo-nos se somos capazes de borrar as fronteiras sólidas desta 

organização inflexível, ao menos em pequenas fissuras, disparando ideias que tragam 

à tona os sujeitos que nos constituímos frente a todo compêndio de possibilidades que 

se nos apresentam é um desafio irrevogável. Trabalhar com temáticas polêmicas, 
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significa trazer para dentro das discussões dos conteúdos das disciplinas matéria 

imediata da experiência que não pode mais ficar do lado de fora. 

Somos sim sujeitos, ainda que estando sujeitos; sujeitos nesta/ desta transição 

urgente de paradigmas, o somos ainda que não saibamos por certo que lugar é este, 

que possa ser talvez o grande constructo com o qual a educação deve estar 

comprometida na contemporaneidade, atravessada por um currículo diverso e sendo-

o também. 

 

 

4.3 RACISMO, PODER, EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADE DE VIRADA E INVENÇÃO 

 

EXPERIÊNCIA DO DEVIR 
 
Pensar o poder 
Pensar é poder 
Pensar que poder 
É o que se pode. 
Poder é saber 
É ter poder 
É saber pensar 
É saber in natura; 
Poder inato. 
Saber o sabor de poder 
Saber o sabor do poder 
Saborear o saber 
Soprar, simplesmente, 
Sorver; sentir, sair, 
Saber fugir 
Poder sair 
Sofrer cair, e ir 
Pensar voltar, e ir 
Poder voltar, e estar 
Saber poder ficar 
Saber ficar e poder 
Poder ficar e saber 
Poder ser poder 
Poder ter poder. 
 

(Michele Spall Figueira, 2016) 
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4.3.1 Relações de poder, educação e cultura  

 

Diversas formas de exercício do poder e com mecanismos específicos se 

desenvolveram ao longo da história criando as condições de possibilidade de 

construção daquilo que conhecemos por realidade.  Os estudos de Foucault (1999, p. 

286) nos levam a compreender o poder administrado por meio do direito de soberania, 

garantido politicamente e exercido até o século XVII, é aquele em que o rei decide 

diretamente quem faz morrer e quem deixa viver, “[...] a vida e a morte dos súditos só 

se tornam direitos pelo efeito da vontade soberana”. Já na tecnologia de poder 

disciplinar que sucede, atualiza, reedita, tem impresso o direito de soberania 

modificado, empenhou-se em disciplinar os corpos individualmente através da criação 

de instituições (escola, prisão, manicômio), e o poder sobre o controle da vida e da 

morte vai gradativamente assumindo configurações que precederão a tecnologia do 

biopoder. 

 O controle da sociedade na modernidade acrescentou aos mecanismos de 

poder disciplinar (focado no indivíduo e em seu corpo individual, onde alegava-se que 

disciplinando os corpos individualmente se teria o resultado disciplinar em suas ações 

na interação social) os mecanismos  regulamentadores, o biopoder (focado na massa 

populacional, no corpo múltiplo, em seus fenômenos e dedicado à promoção de 

políticas de controle - como campanhas de saúde, por exemplo -  levantamento, 

medição, intervenção e discursividade em/sobre dados de natalidade, morbidade, 

qualidade de vida, desenvolvimento humano) pelo fato de as tecnologias de poder 

terem se transformado, o que levou inevitavelmente a uma mudança, a uma ruptura 

no gerenciamento a na forma de esse poder existir e ser exercido. 

O biopoder é na atualidade a forma de exercício do poder sobre a vida das 

pessoas, da população, das populações, tidas como um corpo múltiplo, coletivo, e 

está associado a um controle que se dá através de manejos em larga escala, como, 

por exemplo, levantamento e mapeamento de dados acerca de fenômenos que 

comprometem e caracterizam populações (no Brasil realizado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística) e a partir daí definir seu campo de intervenções, como, por 

exemplo, com campanhas de saúde (vacinação, prevenção de doenças etc). Desta 

forma se traça uma linha tênue entre aqueles que tem sua vida preservada e aqueles 
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cuja vida encontra-se de certa forma em situações menos asseguradas; agora se fala 

em fazer viver e deixar morrer. 

Enquanto a “tecnologia disciplinar” visava docilizar o corpo individual, a 

“tecnologia regulamentadora” destina-se à população, no controle e possível 

modificação da “[...] série de eventos fortuitos que podem ocorrer numa massa viva”. 

Primeiro o foco estava em individualizar o corpo, depois em recolocá-lo nos 

“processos biológicos de conjunto”; o poder ampliou seu esquema de organização 

para ser capaz de “[...] reger o corpo econômico de uma sociedade em via, a um só 

tempo, de explosão demográfica e de industrialização”, precisou capacitar-se para 

controlar os processos bio-sociológicos das populações onde “os mecanismos 

disciplinares de poder e os mecanismos regulamentadores do poder, os mecanismos 

disciplinares do corpo e os mecanismos regulamentadores da população, são 

articulados um com o outro”. (FOUCAULT, 1999b, p. 297). 

Em Foucault (1999b, p. 298) cada conjunto de mecanismos tomará forma 

implicando na criação de instituições para contemplar a questão disciplinar (séc. XVII- 

início XVIII), como escola, hospital, quartel, oficina, e “órgãos complexos de 

coordenação e centralização” referindo-se à regulamentação (a partir do final do séc. 

XVIII), aos “[...] fenômenos globais, [...] populacionais, com os processos biológicos 

ou bio-sociológicos das massas humanas”. 

A educação formal é propagada na escola, que é uma instituição de controle e 

corte criada no sistema de poder disciplinar e que se mantém a partir daí com 

mecanismos específicos de ação e manutenção do poder que a sustém. Na educação 

são produzidos discursos controlados, que produzem também os sujeitos envolvidos 

na situação educativa por meio da linguagem e dos enunciados sob os quais intitulam-

se temas e conteúdos a serem tratados de determinada maneira, num determinado 

tempo e espaço por alguém e para alguém. 

A educação promove a submissão das gerações ao regime de verdade que 

vigora, através de um ensino que faz circular as narrativas “verdadeiras” com 

mecanismos específicos, e o “[...] ato de pensar no quadrante pedagógico fica 
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encerrado nas narrativas de fundação da teoria pedagógica”, o que provoca um efeito 

“inercial” (AQUINO, 2016; informação verbal)8, pois se olha a partir de si própria. 

Em contraponto a estas constatações coloco a necessidade de a escola, por 

meio de suas propostas pedagógicas, trazer elementos de fora do contexto 

educacional para serem problematizados pedagogicamente ou alavancar a criação de 

questões que coloquem o pensamento em atividade sem propriamente buscar 

respostas, mas caminhos que não se encerrem em pontos finais. Estes procederes 

contemplariam uma proposta curricular pós-crítica. 

A educação torna o discurso operante no governamento de nossas vidas e 

como todo discurso é oriundo de um lugar de fala, “[...] tem suas regras de 

aparecimento e jamais se desvincula de questões e jogos de poder” (FOUCAULT, 

1986, p.139). Esses discursos, aos quais se atribui poder, criam condições de 

possibilidade dos seres e excluem outras tantas, delimitam, mapeiam, naturalizam o 

que é produzido, aprisionam em enunciados e em suas complexas relações um 

contingente de significados que se subentendem na ordenação das palavras e coisas 

ditas acerca de um assunto, pessoa, grupo, acontecimento.  

Chegamos à escola dentre outras instituições como um aparelho de controle 

disciplinar e lugar de exercício de poderes, se aí chegamos, poderíamos destrinchar 

a diversidade de dimensões em que se emaranha uma escola, da educacional-

pedagógica à burocrática, ou seja, que compreende desde as relações discentes, 

docentes e equipe diretiva até as relações institucionais entre as esferas micro 

(escola) e macro (município, estado, governo federal) da educação. 

A escola é um elemento que destaco neste constructo como articulador entre 

poder e cultura através do currículo, a espinha dorsal da organização, do 

funcionamento e das múltiplas possibilidades que se realizam em práticas 

pedagógicas escolares com vistas na prática social. 

O currículo pode ser conceituado a partir de diversas posições epistemológicas 

e históricas legitimadas em seus tempos e pela pertinência em dados momentos, mas 

uma noção que serviria para torná-lo existencialmente palpável e necessário em todas 

as épocas, inclusive a contemporânea, é que está enraizado em concepções de 

                                                           
8Estas afirmações são baseadas na palestra “Impacto do conhecimento foucaultiano no 

pensamento educacional da pesquisa”, proferida pelo Profº Julio Roberto Groppa Aquino (USP), na 

aula inaugural do mestrado acadêmico em Educação/ CE/ UFSM, Santa Maria, RS, agosto de 2016. 
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homem, de sociedade, de mundo. O currículo compõe-se sempre a partir de um lugar 

determinado de fala e será composto pelo discurso que cada regime de verdade de 

onde parte seu pronunciamento lhe permitir; “[...] o discurso não tem apenas um 

sentido ou uma verdade, mas uma história” (FOUCAULT, 1986, p.146). Sendo assim, 

precisamos atentar para o que se propaga na educação nas esferas que ela 

compreende, que localizarão os lugares e poderes em jogo e justificarão, partindo 

desses lugares, suas intencionalidades, estejam elas explícitas ou nas entrelinhas, 

pois alguns discursos são pronunciados enquanto tantos outros que não fazem parte 

do mesmo regime são interditados: “[...] o discurso é aquilo que domina o homem com 

uma normatividade despótica; mas é também aquilo que deve ser excluído ou 

reduzido ao silêncio [...] é ao mesmo tempo soberano e prisioneiro” (FOUCAULT et 

al, 1971, p. 13). 

Observa Doherty (2008, p. 203) que 

[...] os discursos não são simplesmente textos, são uma forma de poder [...] 
Essa relação de poder, ideologia, linguagem e discurso marca o território de 
interesse e envolvimento para a análise crítica da política de ação. Os 
discursos são os recursos, a própria matéria a partir da qual os textos em que 
se faz referência à política são produzidos. Discursos dominantes, 
complementares, persuasivos, legitimadores, contrastantes e discordantes 
formam o tecido dos textos das políticas. A amplitude deste tecido alarga-se, 
incluindo documentos, declarações, legislação, falas, eventos, materiais de 
treinamento, sites e uma ampla gama de locações políticas que incorporam 
declarações autoritárias de valores, prescrições, futuros, prioridades e 
obrigações. 

 

O currículo se encontraria dentre os discursos documentais com seu texto 

embasado nas políticas, que se corporificam no trabalho docente e discente, tornam-

se materialidade carregada de historicidade. O currículo é a coluna vertebral do 

trabalho na escola,   

[...] é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O currículo é 
trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida, 
curriculum vitae: no currículo se forja nossa identidade. O currículo é texto, 
discurso, documento. (SILVA, 2011, p.150) 

 

A ideia de currículo e identidade como coisas que se interpenetram e 

mutuamente se compõem também por meio do discurso (SILVA, 2011), faz 

compreender que de forma alguma poderiam estar dissociados. Sendo assim, não 

poderíamos deixar de fora desta discussão a cultura, que seria o cimento social que 

nos une e faz a educação ser pensada baseada em: o que, como, para que e para 

quem será orientada. Segundo Williams (apud STOREY, 2002), cultura se define 
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como prática significativa, ou seja, processos ou produções que proporcionem locação 

de sentido para algo. Se damos sentido a algo a partir de uma determinada cultura é 

porque de certa forma nos identificamos, ou ao menos a conhecemos.  

A cultura na pós-modernidade é tida por Frow e Morris (1997, p.345 apud 

VEIGA-NETO, 2016a) como “[...] todo meio de vida de um grupo social estruturado 

através da representação do poder. [...] É uma rede de representações – textos, 

imagens, conversas, códigos de conduta e as estruturas narrativas que os organizam 

– que molda cada aspecto da vida social”. E como nos fala Hall (1997, p.33 apud 

VEIGA-NETO, 2016a) “[...] a cultura é uma das condições constitutivas de existência 

de toda prática social”, pois a prática social se funda no discurso cultural e tem um 

caráter discursivo, baseado ainda que subjetivamente nas relações de poder que o 

estruturam. 

E quando colocamos na ciranda cultura, identidade, poder e currículo, quantas 

questões poderiam surgir despertas de uma vontade de verdade ou, quem sabe, de 

resistência, do nosso próprio lugar de fala... Como a(s) cultura(s) estão no currículo? 

Que discursos culturais fundam as práticas na/ da escola enquanto instituição 

formadora e disciplinadora da/ para a sociedade? De que forma o currículo gerencia 

as representações de poder que subjetivam os sujeitos através da(s) cultura(s) para 

as práticas sociais? Como se constroem sujeitos no processo de escolarização?  

Fischer (2003, p.377) nos traz uma luz foucaultiana para ousarmos nos lançar 

num outro patamar, nos fala que uma atitude fundada em Foucault seria 

[...] prestar atenção à linguagem como constituidora, como produtora, como 
inseparável das práticas institucionais de qualquer setor da vida humana [...] 
à linguagem como constituinte e constituída de práticas e de sujeitos [...] os 
atos de linguagem constituem uma trama que ultrapassa o meramente 
linguístico [...] o discurso é uma instância limítrofe com o social [...] o discurso 
produz os objetos dos quais ele mesmo fala (1986, p.56). 
 

Buscar no próprio regime as brechas para impulsionar um atravessamento das 

naturalizações que nos condicionam a pesquisar inclusive nos limites do permitido. O 

silêncio e a interdição não podem ser tratados na escola como discursos inexistentes, 

pois há também neles outras relações de saber-poder não-institucionalizadas. O 

discurso está posto pela versão pós-crítica curricular para ser descortinado numa 

postura investigativa e não reproduzido para manutenção do sistema sem as reflexões 

que o desnudam. A provocação de estranhamentos desencadeia esse processo de 

produzir o próprio canto, ainda que não seja escutado. 
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Aquino (2016), citando Corazza, fala da importância de o professor viver 

poeticamente seu ofício, produzindo sua docência como um canto que captura, 

propõe experiências, cria condições de aprendizagem e liberdades lícitas vazadas, 

pois neste tempo conhece-se para caminhar e não para chegar a essências. A perda 

do conforto é o que nos põe a caminho, em movimento. 

Lancemo-nos ao pensamento que desnaturaliza o que tínhamos a priori como 

inquestionável, cavemos ao redor dessas ancestralidades para nutri-las de forma que 

nos possibilitem novas percepções do mundo que construímos e no qual vivemos. 

Foucault coloca que o ofício de pensador é atravessar-se continuamente pelas 

diferentes formas de pensar e perceber que ele mesmo até então não experimentara, 

fazendo assim um movimento que seria “[...] o trabalho crítico do pensamento sobre 

o próprio pensamento” (FOUCAULT, 1990b, p.13 apud FISCHER, 2003, p. 385); 

assim ele se reinventa a cada experiência. 

 

 

4.3.2 Raças, poder e racismo 

 
“Há esta anedota: uma mulher negra diz que ela é uma mulher negra. Uma 
mulher branca diz que ela é uma mulher. Um homem branco diz que é uma 
pessoa”, contou a portuguesa Grada Kilomba [...] na performance palestra 
“Descolonizando o Conhecimento”[...]. “Branquitude, como outras 
identidades no poder, permanece sem nome. É uma identidade que se coloca 
no centro de tudo, mas tal centralidade não é reconhecida como relevante, 
porque é apresentada como sinônimo de humano. […] E acreditem em mim, 
não existe uma posição mais privilegiada do que ser apenas a norma e a 

normalidade”. (EASTWOOD, 2016)  

 

 

O racismo, conceituado aqui como a defesa de superioridade de umas raças 

sobre outras para sustentar atitudes discriminatórias, segregacionistas, que 

proclamem a desigualdade no tocante a direitos humanos e promovam o desprezo, a 

injustiça e a violência entre as pessoas de diferentes raças, é um aspecto da história 

humana surgido há milhares de anos, com origem nas disputas de poder na 

Antiguidade de diferentes povos por territórios considerados importantes na sua 

localização e provimento de recursos para estabelecimento das suas populações. 

Conforme se davam esses conflitos e de acordo com os resultados, o povo vencedor 

dominava os demais e tinha sua aparência física endeusada, tida como modelo a ser 

imitado, perseguido. 
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Pensando por este viés os discursos racistas que subjetivamos pelas imagens 

da cultura visual, a qual propõe práticas discursivas, oriunda de diversificados veículos 

e mídias, e transformamos em práticas sociais, aparecem na valorização, no caso do 

Ocidente, de fenótipos europeus, que representam o dominador, o conquistador de 

territórios, aquele que impôs seu poder sobre outros grupos e teve sua imagem e 

cultura sobrepostos aos referenciais daqueles que foram subjugados em/ a partir de 

um determinado momento da história. 

O racismo se estrutura, antes de qualquer outro quesito, sobre a fenotipia da 

raça, a imagem das pessoas que são de determinada raça, sustenta Wedderburn 

(2007, p.11). Esclarece-nos que 

[...] desde seu inicio, na Antiguidade o racismo sempre foi uma realidade 
social e cultural pautada exclusivamente no fenótipo, antes de ser um 
fenônemo politico e econômico pautado na biologia. O fenótipo é um 
elemento objetivo, real, que não se presta à negação ou confusão; é ele, não 
os genes, que configura os fantasmas que nutrem o imaginário social. É o 
fenótipo que serve de linha de demarcação entre os grupos raciais, e como 
ponto de referência em torno do qual se organizam as discriminações 
“raciais”. 

 

O racismo atravessa diferentes tempos, lugares, teorias, e é atravessado por 

tudo isso também, reinventando-se e permanecendo nas sociedades. Ele se 

materializa em especial na distinção de tratamento de porções da população no que 

diz respeito a acesso aos recursos básicos (saúde, segurança, educação) e à 

ascensão intelectual, social, econômica, dificultando o alcance da superação de 

situações marginais e excludentes na sociedade. 

É um equívoco negar esta relação de poder indissolúvel no decorrer do 

desenvolvimento dos grupos sociais humanos, afinal 

[...] a visão de que o racismo seja uma experiência da contemporaneidade 
cujas raízes se inserem na escravização dos povos africanos pelos europeus, 
a partir do século XVI, não é consistente historicamente. Embora seja 
dominante, essa premissa nunca se alicerçou em nenhuma pesquisa séria. 
De igual modo, a idéia de que o racismo teve um único berço e período de 
gestação não parece consistente com a realidade histórica. De mesma 
maneira, aqueles argumentos que pretensamente se enraízam numa visão 
científica para proclamar a inexistência do racismo devido à inexistência da 
raça como fenômeno biológico, são inconsistentes. Todavia, tais argumentos 
operam de uma base de mínimo conhecimento sobre o racismo como 
realidade histórica. (WEDDERBURN, 2007, p.10-11) 
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Entre brancos e negros há inúmeras raças e etnias9, mas o que destaca um 

do outro como argumento mais consistente, visível, palpável verificável é a 

característica física: a cor da pele, a textura do cabelo, os formatos dos corpos e 

feições. São distinções óbvias, extremas, inignoráveis, e que trazem impressas 

narrativas discursivas que se contrapõem uma à outra em função do jogo de poder 

que se estabelece historicamente, onde uns detém mais poder que outros e fazem 

com isso com que seu discurso seja mais influente. 

Foucault (1999b, p.309) percebe o racismo como algo muito mais 

profundamente arraigado que uma tradição ou ideologia, refere-se “[...] à técnica do 

poder, à tecnologia do poder [...] é ligado ao funcionamento de um Estado que é 

obrigado a utilizar a raça, a eliminação das raças e a purificação da raça para exercer 

seu poder soberano”. E relacionando as formas de exercício do poder, alega que “[...] 

o funcionamento, através do biopoder, do velho poder soberano do direito de morte 

implica o funcionamento, a introdução e a ativação do racismo. E é aí que ele se 

enraíza”. 

Na sociedade moderna, o racismo, “forma de consciência mais violenta e 

abrangente, porquanto ele implica em uma vontade e intenção de extermínio do Outro” 

(WEDDERBURN,2007, p.180), é parte constitutiva das ações do Estado que exerce o 

biopoder apoiado em premissas de proteção (biológica, genética) de um grupo, povo, 

raça, através da eliminação, segregação ou subjugo do diferente. 

Na perspectiva do biopoder em Foucault (1999b, p.304-5) o racismo é um “[...] 

corte entre o que deve viver e o que deve morrer”, gerando profundos contrastes no 

trato com as diferentes raças de um mesmo povo e a nível mundial. A primeira função 

do racismo é “[...] fragmentar, fazer cesuras no interior desse contínuo biológico a que 

se dirige o biopoder”. A segunda função do racismo no biopoder é despertar uma 

relação guerreira na qual se perceba a necessidade do outro morrer para que eu viva, 

estabelecendo uma relação biológica entre a minha vida e a morte do outro, ou seja, 

com a eliminação dos indivíduos anormais, com a morte da raça ruim, da raça inferior, 

a espécie será mais saudável, pura, forte, prolífera. 

                                                           
9“A diferença entre raça e etnia, é que é que raça está relacionada com a vertente biológica e etnia 
corresponde a fatores culturais, como a nacionalidade, religião, língua e as tradições. A raça, no 
entanto, compreende apenas os fatores morfológicos, como cor de pele, constituição física, 
estatura, etc. A palavra etnia muitas vezes é usada erroneamente como um eufemismo para raça.” 
(http://www.significados.com.br/raca-e-etnia/, acesso em 31 Ago 2016) 

http://www.significados.com.br/raca-e-etnia/


50 
 

Nessas ideias funda-se a eugenia, hierarquizando as raças, argumentando 

sobre a superioridade de umas em relação a outras. A base das teorias eugênicas 

localiza-se na origem da Modernidade, quando os iluministas brancos, masculinos, 

eurocêntricos, colonialistas, burgueses, pensaram-se superiores biologicamente a 

outras raças apoiados em teorias e premissas pseudocientíficas racistas. 

O racismo é, portanto, não somente aceitável, mas gerenciador de políticas, 

como aquelas que segregam e inibem contatos sociais, afinal é necessário proteger a 

espécie dos perigos biológicos para o fortalecimento da espécie eugenizada e a “[...] 

função assassina do Estado só pode ser assegurada, desde que o Estado funcione 

no modo do biopoder, pelo racismo” (FOUCAULT, 1999b, p.306). Exemplos históricos 

da legitimação do direito de matar no biopoder pelo racismo são as colonizações 

europeias pelo mundo, com o genocídio justificado pelo evolucionismo darwinista 

(seleção natural das espécies mais fortes em detrimento das menos adaptadas), os 

massacres promovidos nas guerras, o Nazismo. 

O racismo e a eugenia são como mecanismos que, com o desconhecimento 

acerca de sua existência e especificidades na administração do poder, garantem o 

funcionamento do biopoder, pois fundar-se-ão no evolucionismo darwinista, que 

hierarquiza as espécies e naturaliza o desaparecimento dos menos adaptados e mais 

fracos, e na colonização, com os genocídios, submissão e escravizações de uns 

povos por outros. Esta situação promove um condicionamento programado e colocado 

como um efeito natural das relações entre diferentes populações. 

O poder passa a ter um discurso biologizado a partir do século XIX e o racismo 

passa a ter papel fundamental na institucionalização e manutenção de diferenças, 

ainda que de forma velada, na política, na economia, na sociedade. 

Quanto mais assassino é o Estado, mais racista ele é. Uma experiência vivida 

pela humanidade na prática (na Europa) e à distância (ressonâncias internacionais) 

no século XX foi o Nazismo alemão, que utilizando-se dos mecanismos do biopoder, 

levaram ao extremo a busca pela pureza da raça, no caso, ariana, intentando destruir 

as outras raças e submeter a sua própria “[...] ao perigo absoluto e universal da morte” 

(ibidem, p.310) de modo que sobrevivessem apenas os mais fortes, os superiores, 

aqueles que regenerariam a espécie humana. Aqueles que não resistissem seriam 

dignos de morrer e serem extintos ou de serem submetidos, subjugados aos fortes. 

Tem-se neste exemplo “[...] um Estado absolutamente racista, um Estado 

absolutamente assassino e um Estado absolutamente suicida”, que “[...] generalizou 
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absolutamente o biopoder, mas que generalizou, ao mesmo tempo, o direito soberano 

de matar” (ibidem, p. 311), unindo duas formas de poder historicamente separadas e 

constituindo-se um Estado que exerce o direito de vida e de morte simultaneamente 

aos mecanismos de poder da disciplina e da regulamentação da população. 

Seria como uma eugenia subjetivada que faz com que alguém se pense 

naturalmente superior e com o direito de submeter aqueles que, em muitos casos, 

subjetivados também, aceitam como natural sua inferioridade no discurso dominante, 

alimentando um esquecimento que convém para o sistema que está posto sustentar-

se. 

Tanto o racismo como os sujeitos raciais são produtos do discurso e das 

“contingências sociais, culturais e econômicas específicas (e não aspectos da 

natureza de um sujeito essencial)” (MARCELLO, 2009, p. 227). 

 O racismo responde à urgência histórica da manutenção do poder ao longo do 

tempo encarregando seu detentor de decidir quem viveria, quem morreria, quem seria 

incluso, quem seria o segregado, quem a regulamentação privilegiaria e quem seria 

marginalizado. 

 A urgência do dispositivo racismo em tempos do exercício do direito soberano 

veio com a necessidade de parecer-se fisicamente com aquele que detivesse o poder 

para não sofrer repúdios, prisão, morte, exclusão ou submissão, sem contar aqui com 

o fator econômico. No disciplinamento, o racismo funcionará como aquele que 

doutrina ou submete diferentes sujeitos a critérios de condicionamento que os 

distanciam ainda mais, reforçando a associação de aspectos discriminatórios ao 

insucesso de uma determinada raça, ainda que seja em número predominante se 

relacionado às dominantes. Já no biopoder, pelo qual se exerce e endossa o poder 

na contemporaneidade, temos o racismo como um regulador de políticas na saúde, 

na educação, na assistência social. 

A raça não é categoria biológica nem genética (HALL, 2006), lugar onde se 

apoiaram as ideologias e políticas racistas; a raça se concebe como uma construção 

discursiva, 

Isto é, ela é a categoria organizadora daquelas formas de falar, daqueles 
sistemas de representação e práticas sociais (discursos) que utilizam um 
conjunto [...] de diferenças em termos de características físicas – cor da pele, 
textura do cabelo, características físicas e corporais, etc. – como marcas 
simbólicas a fim de diferenciar socialmente um grupo de outro. (HALL, 2006, 
p.63) 

 



52 
 

Percebe-se que o teor eugênico dos argumentos sustentados em dado período 

histórico, é substituído pela idéia de raça como cultura e definida culturalmente, o que 

permeia identificações e pertencimentos. 

Enfrentamos de forma crescente, um racismo que evita ser reconhecido como 
tal, porque é capaz de alinhar “raça” com nacionalidade, patriotismo e 
nacionalismo. Um racismo que tomou uma distância necessária das 
grosseiras idéias de inferioridade e superioridade biológica busca agora 
apresentar uma definição imaginária da nação como uma comunidade 
cultural unificada. Ele constrói e defende uma imagem de cultura nacional – 

homogênea na sua branquidade [...].(GILROY, 1992, p. 87 apud HALL, 
2006, p. 64) 
 

Como podemos perceber o racismo ainda encontra desdobramentos na 

sociedade contemporânea do biopoder, aí atualiza-se, justifica-se e permanece de 

modo mais sutil ou transmutado. 

 

 

 

4.3.3 Relações raciais e de poder no Brasil 

 

 
A PALHETA E OS MOLDES 
 
Marrom, amarelo, rosa, 
Seco, simples, tosco. 
Será meu tema prosa, 
Poema, conto, enrosco? 
 
Sem discursos prontos 
Sem saltar sobre os buracos 
Quero o que ignorado está 
Na penumbra que oculta traços. 
 
As vãs ciladas do ensinado 
As ocas vaidades do aprendido 
Percurso que não se pensa 
Tal camisa de força, persuadido. 
 
Fôrma para bolo, para queijo, para gente 
Resquícios das correntes da prisão 
Olhares com a profundidade do oceano 
Para dentro, de dentro, das fôrmas e do pilão. 
 
Do pó não saiu meu entendimento 
Da sombra talvez se descortine o exterior 
Da pergunta brota a vida perigosa 
Perniciosa, subversiva, como se pudera supor. 
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O saber renegado 
O poder escondido 
Nos enroscos da cor 
Preto, branco, encardido. 

 
(Michele Spall Figueira, 2016) 

 
 

No Brasil as teorias eugênicas ganharam o papel de higienizar a sociedade e 

melhorar a raça no país no final do século XIX e início do século XX, sempre 

superiorizando o branco europeu como modelo a ser perseguido e imitado, e 

inferiorizando os indígenas e ainda mais enfaticamente os africanos, seus 

descendentes brasileiros e mestiços (DIWAN, 2015). 

Poderíamos vincular a dominação e o insucesso dos negros, por exemplo, à 

escravização de africanos, às colonizações europeias, e consequente supremacia da 

sua cultura e da fenotipia, ao nazismo, ou seja, a efetivação dos mecanismos de poder 

na prática geraram situações lícitas de desigualdade humana, e por mais que haja 

mudanças na história em função do gerenciamento do poder, determinados 

dispositivos permanecerão garantindo a continuidade da dominância. 

Skidmore (2012) coloca que o Brasil tem uma sociedade multirracial e que o 

racismo, em contraste com os Estados Unidos, não é institucionalizado, ou seja, por 

mais que a hegemonia do poder fosse branca, havia brechas para que as demais 

raças ascendessem, em especial os mulatos, miscigenados entre pretos e brancos. 

Teorias racistas internacionais influenciaram escritores brasileiros, mas até a 

década de 1920 não haviam produções sobre questões raciais no Brasil. O que se 

falava em termos de diferença racial era relacionado aos povos indígenas nativos e 

com tom de exotismo, salientando suas características físicas, seu modo de vida e 

suas peculiaridades a serem estudados. A questão racial que mais se via pertinente 

e necessária à abordagem e atenção era a relação social entre brancos, negros e 

miscigenados. O escritor que inaugurou esse campo de estudo foi o médico mulato 

Nina Rodrigues (1862-1906), primeiro teórico racista do Brasil (1890), que delineou a 

base das discussões nacionais em seus primórdios sobre o tema. 

Após a assinatura da Lei Áurea (1888) e a oficialização do término da 

escravatura dos negros em território nacional, houve negros que ficaram em áreas 

rurais, empregados em fazendas ou locados em quilombos, outros tantos migraram 

para as cidades sem qualificação para os trabalhos que aí se ofereciam, formaram 
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cinturões de pobreza (que hoje conhecemos por favelas), ficaram literalmente à 

margem da sociedade, assim estabelecendo-se em regiões desprovidas de condições 

para habitação, como saneamento, acesso, segurança, sendo que seus 

descendentes tinham alto índice de mortalidade em função da precariedade das 

chances de sobrevida. Esse fator pouco preocupava quem detinha o poder, pois esses 

acontecimentos contribuiriam para a eliminação de uma raça hostilizada naquele 

momento no cenário nacional. 

A ideologia do branqueamento no Brasil ganhou incentivadores estrangeiros, 

como Pierre Denis (SKIDMORE, 2012, p. 114), que em 1909 descrevia as populações 

negras brasileiras como indolentes, inferiores moral e economicamente, devastados 

pelo alcoolismo e pela “falta total de higiene”.  

A valorização da raça dominante, como na origem do racismo na Mesopotâmia, 

não era diferente aqui. O branqueamento do Brasil era tido como a solução para o 

desenvolvimento do país. Essa premissa estava imbuída do racismo científico10 

(SKIDMORE, 2012) que argumentava sobre a inferioridade de umas raças em relação 

a superioridade de outras, dizendo-se com bases comprováveis a respeito. 

O número de mulatos crescia em relação ao número de negros e via-se que 

conforme davam-se cruzamentos com brancos, o fenótipo branqueava cada vez mais. 

A mestiçagem era tida como o caminho para o branqueamento. Aqueles que não 

branqueavam fisicamente aderiam ou eram convencidos/ submetidos a um 

branqueamento cultural. 

As políticas imigratórias contribuíram para o branqueamento e a valorização da 

cultura europeia como modelo a ser seguido. Vieram levas de italianos e alemães a 

partir dos anos 1890, e ocuparam lugares tanto no meio rural como nas cidades, sendo 

mais qualificados para o trabalho, politizados, com possibilidade e liberdade de cultivar 

sua cultura de origem. 

O mundo assistia à ascensão nazista na Alemanha, especialmente, e à 

sobreposição a quaisquer outras da raça e dos valores culturais arianos. Esses ideais 

produziram uma hierarquização das raças, inferiorizando ao extremo judeus e negros. 

O desenrolar desta história levou à barbárie do holocausto. 

Quando no Brasil se pregava que o branqueamento seria a solução para todas 

as questões raciais, escritos de Sílvio Romero (apud SKIDMORE, 2012) de 1906 

                                                           
10 Queriam provar biologicamente a superioridade de algumas raças e inferioridade das outras, 
hierarquizando-as. 
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declaravam sua crença na superioridade dos povos ditos arianos oriundos do norte 

da Europa e defendia a estimulação da imigração alemã tendo como finalidade 

“melhorar o Brasil” (SKIDMORE, 2012, p. 100), espalhando-os por todo o país, “[...] 

de modo a absorver a cultura brasileira e aceitar a autoridade do governo nacional” 

(ibidem). 

Pergunto-me: será que os imigrantes alemães pensavam como estes 

estudiosos, ou tinham noção das expectativas que eles nutriam em relação ao seu 

estabelecimento no país? Como descendente de imigrantes alemães me chegaram 

muitas falas de meus antepassados que estão diretamente relacionadas a essas 

teorias. Eles eram constituídos, sustentados por essa discursividade. 

Era absolutamente impensável miscigenar com negros, inaceitável, digna de 

repúdio esta possibilidade. Quando lembro do pavor relatado informalmente por 

familiares de gerações anteriores em um membro da família casar-se com um 

miscigenado, quiçá com um negro, percebo claramente a influência da tendência 

eugênica fluindo na memória da família. 

Essa postura deve ter estimulado muitos imigrantes a criarem realidades 

paralelas no Brasil, no caso mais próximo, citaria novamente o que me toca em termos 

de experiência, que são as pequenas cidades da Quarta Colônia de Imigração no Rio 

Grande do Sul. Realidades paralelas às suas da terra de origem e paralela à que se 

apresentava nesse novo lugar, fechando-se às possibilidades de uniões inter-raciais 

para preservar sua cultura, suas raízes e/ ou também, subjetivados pelas teorias da 

eugenia branca, repudiavam as demais raças já presentes no Brasil. 

Vejo aí a presença do biopoder foucaultiano, no qual, a partir do momento que 

se naturaliza uma premissa, no caso racial, ela própria gera controle no 

comportamento e na produção dos sujeitos, que são assujeitados e programados de 

acordo com aquilo que internalizaram. 

As teorias sobre raças vindas de outros países, em especial de países 

europeus e dos Estados Unidos, ganharam versões nacionais no momento que 

nossos autores dedicados a estas questões perceberam que a realidade brasileira era 

outra, fruto de uma história diferente, da proposta de diferentes relações na prática 

cotidiana, na legislação do país, nas demandas sociais que se figuravam e precisavam 

ser contempladas nas produções. 

Por volta de 1911, o antropólogo Edgar Roquette-Pinto, fazendo frente às 

teorias do racismo científico embora acreditasse no branqueamento automático da 
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população brasileira (o que destacava em suas manifestações), coloca como ponto 

principal da diferenciação racial no Brasil as diferenças de condições materiais e de 

acesso à educação e cultura dominantes, “[...] o problema não é transformar os 

mestiços do Brasil em gente branca. O [...] problema é a educação dos que aí se 

acham, claros ou escuros” (ROQUETTE-PINTO, 1913, p.55 apud SKIDMORE, 2012, 

p.262), enfatizando a importância do meio. Em 1917, Roquette-Pinto criticou com 

veemência Euclides da Cunha11, que, influenciado por Agassiz12, refutando as teorias 

racistas por ele abraçadas, argumentou sobre os equívocos cometidos nestas 

teorizações; 

[...] a doutrina neodarwinista do triunfo das “raças fortes”, assim como a teoria 
da degenerescência dos mestiços, era produto de um “diletantismo científico” 
que tinha sido substituído por um entendimento de que as raças, embora 
distintas, nunca seriam “inferiores” nem “superiores”. “Eis aí a grande ilusão 
de Euclides: considerou inferior gente que só era atrasada; incapazes, 
homens que só eram ignorantes.” (SKIDMORE, 2012, p. 263) 

 

Assinalo nesta postura de Roquette-Pinto a relação sustentada por Foucault 

(1997) entre saber e poder, sendo o conhecimento e a educação também mecanismos 

de controle do biopoder, onde subentende-se que esses preconceitos podem ser 

naturalizados e as condições nas quais encontram-se as pessoas estão 

intrinsecamente ligadas às suas raças e heranças genéticas. 

Levando-se em conta que  

[...] poder e saber não estão ligados um ao outro pelo simples jogo dos 
interesses ou das ideologias [...] Nenhum saber se forma sem um sistema de 
comunicação, de registro, de acumulação, de deslocamento, que é em si 
mesmo uma forma de poder, e que está ligado, em sua existência e em seu 
funcionamento, às outras formas de poder. Nenhum poder, em 
compensação, se exerce sem a extração, a apropriação, a distribuição ou a 
retenção de um saber. Nesse nível, não há conhecimento, de um lado, e a 
sociedade, do outro, ou a ciência e o Estado, mas as formas fundamentais 
do saber-poder. (FOUCAULT, 1997, p. 19) 

 
As posições na sociedade, na economia, na história estão já pré-estabelecidas 

relacionadas às posições de poder e de seu exercício postas de acordo com os 

interesses dos representantes do poder hegemônico de cada época. 

O conhecimento que assujeita, que produz condutas, formas de proceder, de 

escolher, de agir, de reagir, de aceitar, de rejeitar, de ver, de perceber o mundo ao 

redor, produz também a realidade de que se faz a leitura. Sem nos darmos conta 

ficamos tão amarrados que quase nos esquecemos de que somos constituídos por 

                                                           
11 SKIDMORE, 2012, p.263. 
12 Idem. 
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redes de poder, enquanto sujeitos e assujeitados. Até pensar sobre o sistema que 

somos parte está imbuído do que o próprio sistema nos oferece de condições para 

pensá-lo, seja ele qual for.  

O ideal do branqueamento brasileiro consolidou-se entre 1920 e 1930, ou seja, 

a cultura branca, elitista, europeia, detentora do poder, nacionalizou-se por imposição 

(parece contraditório, mas abarca aquilo que foi impelido e poetizado pelo registro 

histórico que nos chega majoritariamente) como necessidade para o avanço do país 

e como (desejo da) representação da identidade brasileira. 

Os modernistas, em especial artistas como Tarsila do Amaral e Di Calvalcanti, 

inauguraram uma brecha, uma fenda que descortinava todo o engodo do 

branqueamento (ainda que por meios legitimamente brancos no Brasil até então, 

como o lugar elitizado das Artes e da ‘alta cultura’13), problematizando a imagem do 

negro e dos afrodescendentes não somente como contribuintes da economia e da 

cultura nacionais, mas como seus constituintes. Colocaram em evidência a hipocrisia 

racista e o intento da perpetuação de exclusão da massa de trabalhadores não-

brancos a meios de ascensão social, econômica e cultural (no que se refere a uma 

educação formal reconhecida e europeizada) por parte dos poucos empoderados 

regentes do cenário que queriam pintar do país. 

Ainda que a escravidão negra tenha acabado oficialmente a mais de um século 

no Brasil, rótulos sociais, intelectuais, econômicos, estéticos pejorativos estão 

fortemente associados aos negros em discursos silenciosos, simbólicos, subjetivos 

através de diversificados veículos nos mais variados âmbitos do enredo cotidiano, 

produzindo com este alcance subjetividades e subjetivações. Em concordância com 

Kilomba (RIBEIRO, 2016), Foucault (1997, p. 74) trata o racismo como regalia criada 

e mantida,  

[...] trata-se de estabelecer um direito marcado pela dissimetria e funcionando 
como privilégio a ser mantido ou restabelecido; trata-se de fazer valer uma 
verdade que funcione como uma arma. [...] a verdade universal e o direito 
geral são ilusões ou armadilhas [...] um discurso que inverte os valores 
tradicionais da inteligibilidade. 

 

No discurso do biopoder encontram-se os mecanismos de manutenção do 

poder, seus arquitetos e justificativas, na medida em que políticas de regulamentação 

da população protege uns, expõem outros, produz comportamentos, discursos e 

                                                           
13 Storey (2002) diferencia alta cultura (caracterizada como cara, exclusiva, difícil, elitizada) e cultura 
popular (acessível, inferior, folclórica, comercial). 
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práticas discursivas ao seu redor produzirá também as realidades dos sujeitos e suas 

posições inventariadas na trama social. Os espaços físicos, laborais, residenciais, 

discursivos delegados aos negros projetam-se ainda hoje relacionados à pobreza, às 

favelas, aos trabalhos braçais, espaços aos quais se confere falta de planejamento 

estrutural, insegurança, dificuldade de acesso, precariedade de saneamento básico e 

atendimento de saúde. 

Atualmente, após tantas resistências, movimentos civis silenciados, mortes de 

negros sem atenção política, social nem midiática motivadas por inúmeros fatores 

sócio-econômico-culturais (e que continuam presentes nas estatísticas com altos 

índices), há leis14 que punem o racismo, tornam-no intolerado institucionalmente, 

intentando descolonizar/ desnaturalizar conceitos e práticas eugênicas na 

multiplicidade de contextos da vida em sociedade, mas sucede em contraponto uma 

subjetivação radicada nestas fontes que foram construídas historicamente. Essas leis 

vêm com caráter reparador da história e são insuficientes na geração de práticas 

sociais racialmente mais justas e igualitárias. São apenas um começo que necessita 

ter seu discurso ativado na prática para transformar o racismo no Brasil, ainda que 

velado, em passado. 

Hoje em dia não há mais lugares instituídos para brancos e negros 

frequentarem em separado no Brasil (apesar de predominarem negros e 

afrodescendentes nas periferias e lugares marginalizados), apartando fisicamente as 

diferenças físicas, mas muros invisíveis sustentados pela alimentação de diferenças 

inóspitas que não são somente visíveis. 

Levando-se em conta a associação do dispositivo racismo com dispositivos 

contemporâneos, que o atualizam e permitem sua atuação vigorosa ainda que em 

muito velada no Brasil (SKIDMORE, 2002), está estreitamente ligado à cultura popular 

imagética, funcionando esta como uma pedagogia cultural que perpetua por meio de 

imagens concepções de mundo, sujeito, relações de poder, condições de 

(im)possibilidade e protela as rupturas que promoveriam novos panoramas às 

questões raciais hoje levantadas na sociedade. A cultura popular numera 

manifestações afro que se esgueiram do silenciamento e tomam forma em 

manifestações que vão se empoderando gradativamente e conquistando colocações 

sociais legitimados, por exemplo, o graffiti presente em espaços públicos e galerias 

                                                           
14 Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7716.htm. Acesso em 31 Jul. 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7716.htm
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de arte, cabelo e pele afro ganhando expressão na indústria cosmética e na 

publicidade impressa e televisiva nacionais, valorização de estampas étnicas na 

moda, empoderamento da mulher negra na economia (no caso, rompendo com a 

invisibilidade a que o jogo de poder lhe condicionou, sustendo-se com subempregos 

ou trabalhos não valorizados financeira, social nem culturalmente), mulheres negras 

destacando-se em concursos de beleza, ressaltando os concursos de Miss Brasil 

2015 e 2016. Pequenos vazamentos, quem sabe prelúdio de fissuras que propiciem 

uma virada discursiva num país que, com sua história de colonização e escravidão 

como o Brasil, não deixava espaço para o cultivo da paisagem cultural diversa que 

somos. 

A naturalização do racismo no Brasil construiu-se e se manteve ao longo do 

tempo cingido a dispositivos como a ciência, a legislação, a autoridade, as biopolíticas, 

dentre outros que, concatenados aos mecanismos de poder vigentes, sustentam um 

regime de verdade autenticador de um discurso que delimita as práticas discursivas, 

os silenciamentos, as condições de possibilidade, o que seria aceito e o que seria 

interditado. 

As biopolíticas, mecanismos do biopoder, reconhecendo-o como o regime no 

qual estamos inseridos atualmente, primam pela organização, o controle e o 

delineamento institucional da vida, do poder exercido por e sobre ela, e do espaço que 

ela ocupa. Partindo deste princípio, foram criados condicionamentos que instituíam a 

segregação, a submissão, a desigualdade, a desvalorização de algumas raças frente 

às eugênicas na constituição dos sujeitos das relações racistas. Sendo assim os 

papéis socioculturais e econômicos premeditados no exercício de funcionamento do 

poder naturalizaram-se e se tornam genuínas confirmações (de quem tem voz) e 

conformações (de quem não tem vez) de distribuição de direitos e atribuições. 

Os negros foram mortos ou submissos pelo direito soberano, doutrinados pelo 

disciplinamento, e finalmente regulamentados pelo biopoder15 na sua condição de 

culturados pelo repertório do “senhoril europeu”, e teriam sua inserção/inclusão nesta 

sociedade com ressalvas e perspectivas limitadas, em função da fenotipia que indica 

uma origem racial desempoderada e “desaparelhada” historicamente (no tocante à 

assistência e garantia de saúde, segurança, educação, trabalho) para compor-se em 

                                                           
15 No biopoder ainda são mortos; fundo esta afirmação nos parâmetros do cálculo do IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano): escolaridade, renda per capita e expectativa de vida. 
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par com aqueles que o sistema priorizou através das realidades históricas que nos 

chegaram. 

Os discursos gerenciam as subjetivações e funcionam como mecanismo de 

controle e parâmetro na regulação daquilo que é aceito, bom, desejável, saudável e 

do que é risco. Neles está a contextualização dos disparadores (no caso, o racismo), 

suas fundamentações, mesmo que indiretamente e apoiado em outros discursos. Isso 

nos faz pensar sobre a manutenção do sistema pelo interesse de um poder vigente 

que orienta até a vida daqueles que não conseguem dele desenveredar-se apesar 

dos reveses que lhe representam. 

 

 

 

4.3.4 Educação e/em arte: poder, subjetivação e resistência 

 

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, elas podem ser ensinadas a amar (MANDELA apud 
GRANDES LÍDERES DA HUMANIDADE, 2016, p. 9). 

 

 O conhecimento em arte se construiu, se estabeleceu e se propagou de 

diferentes formas, metodologias, sob diversas perspectivas e com variadas finalidades 

em diferentes tempos. 

 A história é composta pelo desenrolar dos acontecimentos que compõem 

contextos de onde a arte é fruto e parte, pensando que seus produtores estão imersos 

nos referenciais destes contextos, nos seus discursos, compondo-os e fazendo-os 

existir pelas suas ações e efeitos que elas provocam. Sendo assim, a produção de 

arte não será neutra e a educação não a poderá propagar com este formato. 

 A arte é um discurso que parte de um determinado momento histórico e se 

mantem dinâmica nas infinitas configurações de interpretação, pensamento, reflexão, 

de perguntar o que há de nosso posto em movimento pelas obras. 

 Se pensarmos nas perspectivas de ensino das artes, perceberemos que foram 

elaboradas nas premissas de momentos específicos, mas permaneceram como 

propostas estabelecidas ainda que sua pertinência de origem não seja mais latente. 

Foram-se tomando essas abordagens como que num leque de receitas para que se 

escolha ou parta delas na educação escolar. Estabeleceram-se como pilares, piers 
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seguros e isolados de seus contextos a fim de vincular estas perspectivas às 

demandas contemporâneas. 

  Quando se fala em perspectivas de educação em arte, faz-se necessário um 

resgate daquilo que foi desenvolvido, para que não se tenha a ingênua ideia de 

originalidade onde há apenas releituras e atualizações. No Brasil, vislumbramos o 

desenvolvimento de momentos distintos na educação em arte: método tradicional 

(empenhado na imitação e cópia de obras de artistas europeus consagrados, foi 

influenciado pela prática artística europeia, sendo iniciado por artistas vindos ao Brasil 

desde as expedições de colonização), expressivismo (livre expressão, um ‘deixar 

fazer’, valorização da arte infantil, embasado também nas ideias de John Dewey), 

metodologia triangular (BARBOSA, 1998 apud HERNÁNDEZ, 2007, p. 43) (busca 

sustentar-se no triplé constituído por história da arte, produção e fruição das obras, 

que teve como referência a proposta do Discipline-Based Arts Education (DBAE) nos 

Estados Unidos (GREER, 1987; MARÍNVLADEL, I988; JUANOLA E CALBÓ, 2002 

apud HERNÁNDEZ, 2007, p. 43), tratando dos conteúdos estruturais que compõem a 

área de conhecimento das artes sob a orientação disciplinar na escola); e finalmente 

os estudos da cultura visual entram em cena, já num contexto pós-moderno, no qual 

a arte se consolida como conhecimento, englobando o estudo de todos os tipos de 

imagens, inclusive as do universo artístico, como disparadoras de problematizações 

que atravessam e se interligam a outras áreas.  

Todas tiveram sua concepção fundada em necessidades e urgências 

históricas, sociais, culturais, ideológicas em cada época de acordo com as 

concepções de homem e sociedade que se esperava alcançar pela via educacional. 

Percebemos no parágrafo anterior que as etapas lineares cronologicamente falando, 

formato este que serviu para se contar histórias até a modernidade, compreendem 

ideias de currículo que vão das teorias tradicionais, passam pelas teorias críticas e, 

na contemporaneidade, alcançam as teorias pós-críticas, onde currículo é, mais 

abertamente do que em qualquer outro momento histórico, “[...] questão de saber, 

poder e identidade” (SILVA, 2011, p. 145). 

 Mas, e hoje? No nosso tempo, no nosso 2017, o que acontece? Que parte 

deste meio constituímos? Que necessidades são latentes e precisam ser pensadas? 

Que concepções de homem e sociedade pairam nos conceitos e práticas 

educacionais e escolares? Será que temos a educação em arte pertinente ao poder 
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hegemônico, contraposto a ele, em acordo com as demandas sociais ou perspectivas 

outras? 

Vários mais seriam os questionamentos assim como também as possibilidades 

de buscar respostas, afinal percebemos, compreendemos, compartilhamos e 

procuramos a partir do lugar que ocupamos nas relações de poder inerentes a 

quaisquer relações. 

Poderíamos começar por um panorama atual, levando em conta o que já foi 

desenvolvido anteriormente sobre a pós-modernidade, referência na arte 

contemporânea para ser referência na educação em arte na escola. 

A partir da década de 60, percebemos uma explosão no campo artístico dos 

limites das linguagens tradicionais das artes visuais (em especial). Desenho, pintura, 

escultura somam-se a novas linguagens, absorvendo nas formas de expressão 

elementos inéditos na elaboração das obras. As novas tecnologias são incorporadas 

com força visceral e tomam espaços importantes em exposições com alcance de 

provocar/ evocar experiências daquele que antes era apenas o fruidor. Televisão, 

vídeo, instalações, uso da computação, linguagens mistas através das quais se 

corporificam obras que vão além do que se habituava conceituar, locar, apreciar como 

arte. 

O próprio corpo do artista passou a ser suporte e lugar de experiências 

artísticas, como no bodyart, por exemplo. 

As linguagens contemporâneas chamam à participação dos dantes 

espectadores. O convite para elaboração de experiências significativas com a arte de 

formas até então inéditas. Ser alguém que tem o poder de “entrar” na obra proposta 

por um artista ou grupo de artistas, de fazer parte dela, de compô-la também. Esse 

movimento é algo novo deste tempo. Aquele que construía sua aprendizagem em arte 

através do olhar, agora será desafiado a construir sua experiência com a arte em sua 

totalidade, munindo-se de todos os sentidos e não apenas da visão. 

Ao vislumbrar os temas que os artistas abordam por meio destas linguagens 

perceberemos que, assim como as obras convocam a totalidade do transeunte na 

proposta da experiência, os temas fazem da mesma forma esta captura, pois tratam 

de pautas genuínas do humano (sua condição diversa/ adversa, sua subjetividade, 

suas relações). 

Se ampliarmos nosso olhar ao contexto cultural no qual a arte se inclui ora/ 

talvez orquestrando ora/ talvez orquestrada, constataremos que imagens há por todos 
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os lados, nas mais diversas acepções, funções, finalidades, linguagens, propostas; 

umas vendem coisas, ideias, outras convencem, protestam, confirmam, sugerem, 

provocam, persuadem, enfim, afetam os sujeitos conforme se permitem ser afetados 

ou de acordo com os requisitos que possuem para que a afetação ocorra. 

Nesse universo imagético estão postas as concepções de homem e de mundo 

que valem no presente, em especial quando se trata de imagens que profetizam 

modelos/ moldes físicos e comportamentais que privilegiam ou destacam uma 

determinada fatia (racial, social, econômica, dentre outros cortes) da sociedade. 

Essas imagens tem o poder de estabelecer relações de poder, de subjetivar as 

posições dessas relações de poder, de doutrinar os desavisados, de naturalizar aquilo 

que se tem interesse a quem interessa. Essas imagens endereçam nossa 

subjetividade ao esquecimento mais que à resistência. 

A resistência poderia vir pela via artística, pela via educacional, pela educação 

em arte proposta a partir da cultura visual? Quem sabe não seriam estas vias saca-

rolhas gigantes das naturalizações truncadas em nós? 

A cultura é traspassada por uma série de conceitos e situações, como a 

ideologia, as relações de poder, saber e políticas, que permeiam ainda definições do 

que seria alta cultura e cultura popular. A alta cultura representa práticas e 

materialidades significativas para uma restrita porção abastada pelas realidades 

históricas, que possui seu lugar de fala “universal” legitimado pelas relações de poder 

que foi capaz de garantir, caracterizada como cara, exclusiva, difícil, elitizada. Em 

contraponto, temos na cultura popular aquela que é acessível, que muitas pessoas 

gostam, inferior, comercial, folclórica, emersa do contexto industrial (mudança na 

relação patrão/empregado) e urbanizado (que produziu a separação de classes), tida 

ainda pelo marxista Gramsci (apud STOREY, 2002, p. 27) como “[...] lugar de luta e 

resistência dos grupos que se visam subordinados pelas forças de incorporação dos 

grupos dominantes”. 

A cultura visual passa a se constituir não somente pelas imagens cotidianas da 

publicidade, das mídias, mas também da arte, que se vê englobada por ela e muitas 

vezes motivada pelas suas propostas. 

Os Estudos da Cultura Visual (ECV) surgiram com os estudos culturais, num 

contexto cultural efervescente por estas questões. 

Como resultado desta virada cultural, foram produzidas (ainda que esta seria 
uma explicação superficial que não encerra os porquês do surgimento dos 
ECV) as propostas de transformação da educação das artes em ECV. Alguns 
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autores como Amadio, Truong e Tschurenev (2005, p.8) interpretaram o 
aparecimento deste campo de investigação como algo que surgiu dentro dos 
estudos culturais (de fato, em alguns círculos foi considerado que os ECV 
seria o estudo do visual a partir dos estudos culturais). Considerando-se o 
fato de que tal estudo parece ampliar as fontes, reorganizar o conteúdo da 
formação de professores, dar uma forte ênfase à 
interdisciplinaridade/transdisciplinariedade e à integração curricular, alguns 
consideram que a perspectiva dos ECV pressupõe um questionamento 

acerca da existência da educação das artes visuais. (HERNÁNDEZ, 2007, 
p. 23) 

 

 O conjunto das imagens cotidianas que nos chegam como num bombardeio e 

que se apropriam das mais diversas categorias de imagens, inclusive artísticas, 

borram as fronteiras, misturam-nas, as veiculam e até “viralizam”16 pela infinidade de 

meios que nos permitem os avanços tecnológicos constantes. 

A globalização e a acessibilidade favorecem o alcance cada vez maior dessas 

imagens. A recepção e os efeitos àqueles que são por elas alcançados terá motivação 

propulsora mais de subjetivação que de reflexão; por meio da cultura visual são 

sugeridas relações de poder nem sempre percebidas e se produzem ideias, 

motivações, desejos e naturalizações de papéis (sociais, econômicos, políticos, 

afetivos, históricos etc). 

O sentido de a educação trabalhar com a cultura visual, particularmente a 

educação em artes, é pertinente em nosso tempo. As imagens envolvem as 

elaborações subjetivas, misturam-se a elas, situam-se ora nas adjacências, ora na 

relatividade, ora na exclusão, ora no cerne da construção de si e do mundo, das 

experiências que atrelamos às escolhas daquilo que nos interessa conhecer. 

A educação na perspectiva dos ECV propõe que se problematize a imagem, 

sobre seus discursos, se pergunte sobre do que a nós e de nós trazem, abrem, 

perguntam; propõe sobretudo uma reflexão que ultrapasse o que está sendo 

oferecido, que tire o invólucro sedutor das imagens, o que nelas nos atrai, nos captura, 

e criar possibilidades de transcender a ingenuidade compreensiva que se lança em 

leituras acríticas destes referenciais. 

O papel da educação em arte ampliou-se demasiado, pois não dá mais conta 

de ensinar numa perspectiva crítica a partir somente de referenciais da cultura 

dominante (branca, patriarcal, eurocêntrica, capitalista), mas tende a abrir o leque que 

abarca as produções da cultura imagética para além da arte hegemônica, 

atravessando, transversalizando, transdisciplinarizando as disciplinas e 

                                                           
16 Gíria referente à rápida difusão de algo, principalmente no ambiente virtual, na internet. 
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conhecimentos escolares para alfabetizar na leitura do mundo. Há que se levar em 

conta que desconstruindo a modernidade, “pós-estruturalizando-a”, precisamos ter 

também um aparato novo para discursar a/ sobre a/ na educação deste novo lugar. 

A educação precisa alfabetizar o sujeito, torná-lo conhecedor dos códigos que 

serão seu passaporte de interação no/ com o mundo, o capacitarão para reconhecer 

os liames de poder que permeiam as relações, participar sem a crença irrefletida e 

infante de que é consumidor consciente daquilo que se lhe apresenta como imagem. 

A educação tem o compromisso de indagar e incentivar o perfil questionador, crítico 

do estudante. 

O professor neste cenário assume ser constante aprendente, alguém que não 

sabe todas as respostas, mas estimula, orienta a ação de perguntar, como buscar 

conhecer por meio de perguntas. Assume a função de mediador, e de ensinar a 

pesquisar, problematizar, não levar respostas prontas, aquele que propriamente 

media, intermedia, faz o elo entre o estudante, o desenvolvimento de sua forma de 

investigação, o conhecimento acumulado pela humanidade e a construção de novos 

conhecimentos na pesquisa e no traspasse das experiências dos sujeitos. 

 

4.4 O LUGAR DA EXPERIÊNCIA NO SENTIDO, NA INTERAÇÃO E NA CRIAÇÃO 
COM OS TEMAS 

 

É necessário fazer uma desintoxicação egóica moderna a que a academia te 

predispõe para conseguir experienciar, valorizar a experiência e legitimar a máxima 

de que conhecimento e experiência devem andar juntos para que o primeiro tenha 

sentido de existência. 

Maturana (2002) afirma que “[...] o humano se constitui no entrelaçamento do 

emocional com o racional”, sendo “[...] o fundamento emocional do racional [...] sua 

condição de possibilidade” (2002, p. 18). A esta prerrogativa associo diretamente 

minhas escolhas pelo tema, teor e teórico principal (Foucault) do trabalho de 

mestrado. Tudo se funda na minha história e na importância que determinados 

eventos tem em particular para mim. 

Ao escolher o racismo estabeleci comunicação com minhas lembranças, 

revendo-as sob a ótica foucaultiana, com autores de épocas outras, com pessoas 

oriundas de contextos diferentes todos unidos num elo comunicativo que traz como 

tema principal experiências e histórias vividas relacionadas ao racismo, pensando que 
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os resquícios marcantes dessas experiências, aquilo que lhes garante chama acesa 

e significativa, inclusive para influir nas escolhas racionais, são evocativos 

emocionais. O compartilhamento destas experiências (que pertencem ao espaço das 

relações e da convivência17) provoca contratos consensuais, produz comunicação 

entre discursos e práticas discursivas que traduzimos nas nossas condutas, evoca 

uma certa empatia, predispõe ao respeito, à escuta, à transformação proposta pela 

aprendizagem de distintas configurações de mundo, à reflexão acerca dos legados 

culturais, de como nos constituem, e da coordenação das nossas práticas sociais. 

Meu lugar de fala me permite afinidade com essas afirmações, sendo que tenho 

minhas âncoras fincadas na escola, na família tradicional e na satisfação pessoal e 

profissional, de forma que parti da ideia de trabalhar com elementos decorrentes em 

mim e no meio e que contribuiriam para alavancar-nos todos (estudantes, professora, 

pesquisadores) para outros lugares na rede discursiva da educação, do poder, do 

racismo, da própria experiência. 

Não há como experimentar separadamente os ingredientes de um prato já 

preparado e sim degustar-lhe o conjunto da obra. A experiência de escola não é 

separada de nenhuma outra em que o sujeito se insere. É impensável falar também 

de escola sem falar de outras esferas: educacional, social, biopsicossocial, 

econômica, cultural, política etc. 

A escola é a arena na qual os profissionais da educação e de outras áreas irão 

se debruçar para criticar, questionar, criar, mas... e as experiências relacionadas à 

escola, desde a infância daqueles que a fazem e apontam até a atualidade, assim 

como as experiências de infância, adolescência, estudo, trabalho, juventude, família, 

relacionamentos, comunidade, que também intervém neste contexto; onde ficam? 

Maturana (2002) conecta a emoção, a razão, a convivência, a necessidade de 

comunicação e o surgimento da linguagem como elementos que nos levam à criação 

de consensos, comportamentos, modos de vida, culturas, nos levam à formação 

daquilo que chamamos sociedade. O amor é tido como a emoção central de todo este 

processo por fazer reconhecer os demais e os outros como legítimos; inclui, aceita, 

proporciona o desenvolvimento dos seres humanos nas mais diversas esferas 

(emocional, psicológica, mental, física, social, cultural etc). Sendo assim, o racismo 

                                                           
17 Como também nos fala Larrosa (2002), experiências são as vivências subjetivas e subjetivadas, é o 
que nos acontece, o significativo, a referência que dará sentido aos conhecimentos e a novas 
experiências. 



67 
 

seria como um muro que impede a comunicação, a mútua visualização (visibilidade, 

visualidade), a sociabilidade e a construção de uma linguagem comum e respeitosa, 

pois na sua constituição fundamental está a negação do outro, o desejo de sua 

eliminação ou submissão, o ódio. O próprio autor ao expressar-se confirma que “[...] 

nem todas as relações humanas são sociais”, pois “[...] relações humanas que não 

estão fundadas no amor [...] não são relações sociais” (MATURANA, 2002, p. 26). 

A linguagem se dá “[...] no fluir das coordenações consensuais de ação” (2002, 

p.28), nas condutas materializadas nas práticas cotidianas, fundadas ainda em 

práticas discursivas que nos envolvem nos regimes de verdade processados pela 

educação formal, a qual “[...] tem efeitos de longa duração que não mudam facilmente” 

(MATURANA, 2002, p. 29).  

O amor é o alicerce do humano e do convívio social (MATURANA, 2002), a 

falta de amor cria “o outro” (RIBEIRO, 2016), aquele que difere do padrão difundido 

pelo poder nas relações; o outro acontece na escassez ou supressão da 

comunicação, na inexistência da empatia social, na competição que os preceitos 

neoliberais implantados na educação tentam naturalizar. 

A competição não é tida como sadia nem biológica por Maturana (2002), pois ela 

nega o outro, cria derrotados e vitoriosos, distancia esse outro já criado pela falta de 

amor e exacerba as diferenças que podem ser sementes de fenômenos não-sociais 

ou antissociais como bullying, pobreza, racismo, escravização, guerra, dentre tantos 

abusos, desvios éticos, desigualdades, injustiças, conflitos gerados por aqueles que 

se legitimam no exercício do poder no governamento de condutas. 

Muitos desses governamentos que nos impelem implícita ou explicitamente às 

condutas que efetivamos nas formas de nos relacionarmos “entre nós e com os 

outros”18 constam em nossa educação como antolhos dos regimes de verdade, 

fundamentalismos a priori que localizam-se no suporte alimentício da bolha do 

sistema, dificultando e até impedindo a percepção ou o alcance reflexivo a partir do 

lugar onde se encontra quem é produzido. A educação nos oferece condições de 

possibilidade que criam em nós desejos, expectativas, quereres, limitações, 

convicções, tudo produzido sob medida para pôr em acordo os interesses do sistema 

e os nossos próprios, que também são efeitos dessa produção instigada pelo sistema. 

                                                           
18 Pensando que há aqueles com os quais me identifico, pareço e componho e aqueles que formam 
grupos que diferem do meu, mas que estabelecem relação de respeito e comunicação inerentes ao 
cultivo do humano. 
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Propus-me, em princípio internamente, pesquisar, produzir um conhecimento 

que pudesse ser útil, não no sentido positivista/ tecnicista da palavra, que não 

estivesse deslocado de uma proposta plausível com a construção de uma realidade, 

de uma referência à experiência, e também por isso mesmo não universal, mas 

singular, única e que servisse para fazer pensar, reverberar, relacionar, provocar 

atravessamentos. 
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5 ITINERÁRIO ITINERANTE: A FEITURA METODOLÓGICA 

 

Na perspectiva contemporânea, a metodologia é construída no processo de 

investigação de acordo com meu objeto e pelas perguntas que formulo. Ao pensar 

nos temas racismo e poder para tratar no projeto e com os alunos em sala de aula, 

pensei em algo que atravessaria a todos, algo que fizesse parte da vida de todos, das 

experiências, pois apesar de sermos de cores diferentes, condições socioeconômicas 

diferentes, oriundos de famílias e culturas diferentes, compartilhamos o espaço 

escolar, o espaço do bairro, da cidade, estamos submetidos aos mesmos parâmetros 

imediatos e regras, o que estabelece em nós vínculos e possibilidades de fluxos 

comunicativos fundamentais para troca, debate, construção de ideias e poéticas. 

Dentre metodologias, técnicas, métodos, os procedimentos que melhor 

atenderam aos objetivos da pesquisa para acompanhar a produção discursiva no 

processo de desenvolvimento do projeto de trabalho em sala de aula foram 

ferramentas metodológicas etnográficas, como a observação participante, diário de 

campo, fotos, áudios, e para analisá-los recorri à análise do discurso foucaultiana. 

A pesquisa tem cunho etnográfico por buscar “[...] a compreensão dos 

processos sociais de produção de eventos a partir de uma perspectiva interna ao 

processo, por meio da participação durante seu desenvolvimento” (FLICK, 2009a, p. 

31). Por estar eu, professora e pesquisadora, inserida ativamente no meio que 

observo e onde são produzidos os dados de forma participativa, os estudantes são os 

sujeitos colaboradores. 

A observação participativa etnográfica vai além da compreensão dos eventos 

pelos relatos, contempla a descrição, para que se compreenda a complexidade do 

contexto no qual se fazem as questões de pesquisa; o direcionamento e a seleção, 

estreitando o olhar para os processos e problemas relacionados à elas, buscando 

entender “[...] a descrição de espaço, estrutura e tempo, conteúdos da formação, 

descrição de pessoas, formas e estruturas de comunicação, nível do corpo e gestos, 

regras, normas e hábitos” (FLICK, 2009b, p. 110). 

 O problema de pesquisa abraçou o universo contido na questão: Como 

problematizar pedagogicamente no espaço escolar em arte o racismo e as relações 

de poder a partir das práticas discursivas? O trabalho na escola durante toda a 

pesquisa foi conduzido pela prerrogativa de que as práticas discursivas levantadas 
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em campo seriam o ponto de partida para as problematizações, reflexões e produções 

sobre os temas propostos e os subtemas elencados numa abordagem pedagógica 

espelhada nos projetos de trabalho (HERNÁNDEZ, VENTURA, 1998). 

 A questão foi contemplada com suportes delineados e constantemente 

revisitados durante o estudo de campo e o processo de elaborações das aulas, dos 

escritos, das abordagens aos estudantes, das análises que se produziam ao longo da 

pesquisa. Para tanto, os objetivos que me propus nessa investigação foram: investigar 

as visualidades como pedagogia cultural que se constitui como prática discursiva que 

estabelece relações de poder, sendo lugar de conflito e legitimação do conhecimento; 

desenvolver interações pedagógicas na escola com o tema da pesquisa, propondo 

desafios metodológicos na re/ des/ construção do conhecimento, desnaturalizando 

conceitos subjetivados no decorrer da história relacionados às relações de poder e ao 

racismo; pensar o currículo como discurso que envolve identidade e pode gerar 

práticas discursivas; tensionar junto aos estudantes as relações raciais e de poder 

propostas em imagens da arte contemporânea, das mídias, de filmes e seus 

discursos. 

 Essas proposições, as premissas do mestrado profissional, que tem como 

objetivo qualificar os profissionais da educação básica para atuação em processos de 

gestão das redes e contextos educativos das instituições de ensino, e da linha de 

pesquisa contemplada, que “[...] busca pela formação qualificada dos professores 

para o exercício da ação docente, de maneira inovadora, proativa, reflexiva, 

contextualizada, competente, democrática, participativa e compartilhada” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 2015) com vistas no espaço da sala 

de aula e da gestão escolar, foram meus critérios na realização de escolhas e na 

formatação das considerações. 

As ferramentas para registro dos dados produzidos durante a observação 

participante foram as anotações in loco e post facto, rapidamente registradas em 

campo, melhor detalhadas após o encerramento das aulas. O diário de campo foi 

importante e concomitante aos relatos, compondo o cenário e as ações percebidos 

numa dimensão mais analítica e subjetiva (vistos por um ângulo particular) que 

descritivo. Fotografias e gravações transcritas também compõem o arsenal de registro 

dos eventos durante as aulas, afim captar e revisitar falas, experiências e produções 

ocorridas no período das interações pedagógicas. 
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Os dados, compostos por cortes das observações, falas transcritas, imagens 

das produções em campo, textos produzidos pelos estudantes, experiências 

relevantes para as questões levantadas pela pesquisa vivenciadas e registradas no 

diário de campo, foram os discursos a serem analisados à luz da perspectiva 

foucaultiana de análise do discurso, sendo que tem esta por pressuposto que  

[...] o discurso é uma prática produtiva que fabrica verdades, saberes, 

sentidos, subjetividades [...] o que dizemos sobre as coisas nem são as 
próprias coisas (como imagina o pensamento mágico), nem são uma 
representação das coisas (como imagina o pensamento moderno); ao 
falarmos sobre as coisas, nós as constituímos (VEIGA-NETO, 2002, p. 31) 
 

No caso da presente pesquisa, a observação buscou ver os atravessamentos 

entre cultura e escola relacionados ao racismo e às relações de poder na produção 

das práticas discursivas neste contexto com estes sujeitos estudantes desta turma de 

nono ano, a fim de contemplar as demandas da questão de pesquisa. Discurso e 

currículo “[...] produzem sentidos sobre o mundo, na forma de ver as coisas, as/os 

outros e a si mesma/o” (MEYER; PARAÍSO, 2012, p. 112), contracenando com 

acontecimentos e enunciados que envolvem processos subjetivos. 

Uma das maneiras de captar estes discursos foi identificar referências dos 

estudantes sobre os temas por meio de suas práticas discursivas, os eventos e suas 

formas ocorridos na interação com os colegas, a professora, as pesquisas disparadas 

pelas questões que surgiram ao longo do trabalho, as possíveis transformações e 

construções do discurso individual e no/do grupo, manifestado de forma oral, escrita, 

visual, postural durante os encontros. “Analisa-se o que é efetivamente dito nos 

materiais pesquisados” (MEYER; PARAÍSO, 2012, p. 124), ainda que não só pela 

oralidade, pois se produz as coisas (verdades, imagens, condicionamentos, formas 

de se relacionar etc.) pelo discurso. 

As imagens da arte por mim elencadas (partindo da ideia de sua historicidade) 

que de alguma forma referem-se ao racismo e a relações de poder, foram as 

disparadoras no ambiente pedagógico de todo o processo, o gatilho para o início da 

ciranda dos discursos trazidos, apreendidos, propostos, discutidos, refletidos, 

ignorados, sabotados, invisibilizados, silenciados, excluídos, legitimados, serem 

postos num movimento gerado por eles e pelos quais são sustentados nas posições 

que criam e locam os sujeitos que os manifestam. 
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5.1 EU COMO PROFESSORA-PESQUISADORA E A PRODUÇÃO DOS 
ESTRANHAMENTOS 

 

A pesquisa etnográfica em educação, tendo o professor como pesquisador, 

exige a sua participação ao observar. Observar é preciso para perceber como se dão 

a construção das subjetividades, as relações sociais entre os sujeitos, a apreensão 

da linguagem por e entre eles, os eventos e sentidos construídos, as relações de 

poder que permeiam a organização do grupo e de suas produções, o efeito das 

provocações pedagógicas da pesquisa; “[...] favorece também o levantamento de 

diferentes pontos de vista sobre um mesmo fato ou acontecimento, bem como o 

registro do que é efetivamente dito, do que é escrito, dos discursos e de seus 

desdobramentos dentro do cenário investigado” (MEYER; PARAÍSO, 2012, p. 115). A 

partir do momento que conheço as linguagens, a cultura, as referências do grupo até 

mesmo em conversas informais com os sujeitos colaboradores, se pode buscar 

singularidades, procurar captar suas experiencias através das falas, 

questionamentos. 

Ao escolher a observação participante como técnica de coleta e produção de 

dados no ambiente pedagógico no qual atuo, admito a difícil e necessária feita de ora 

distanciar-me para poder ver o que a questão de pesquisa interroga, nem mesmo 

posso prometer qualquer análise sem que esteja embebida dos acontecimentos 

vivenciados no grupo. 

Conheço a maioria dos alunos desde seus sextos anos, ou seja, é o quarto ano 

letivo (alguns mais em função da repetência) que convivemos. Temos conhecimento 

uns dos outros, das formas de ser, de um pouco ao menos das histórias de vida, da 

trajetória escolar e pessoal, das memórias e vivências que partilhamos. Não sou 

alguém estranha e nem eles para mim. Em função disso a produção do estranhamento 

viria no trabalho com o tema, a sistemática metodológica do trabalho pedagógico, que 

coloca não somente a mim, mas também a eles num movimento de auto-observação 

e de observação e produção do outro em seus múltiplos possíveis aspectos. 

A estranheza num primeiro momento para os alunos pôde se dar pelo fato de 

estarem contribuindo com a pesquisa como estudantes pesquisadores, e para mim, 

de estar capturando suas produções e coproduzindo por um outro viés, com outro 

olhar que não somente o de professora. 
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A mudança no arranjo tradicional, a transformação do lugar de fala, das 

condições de possibilidade individual e coletiva propostas pela abordagem 

metodológica na aula de arte na escola provoca já um estranhamento que aciona o 

desenvolvimento de possibilidades discursivas construtoras desses outros/ novos 

lugares. Movemo-nos todos ao sair da zona de conforto, do papel assumido, do 

discurso que me cabe ou no qual caibo ou no qual não consegui caber nem ser cabida, 

da posição que preencho, da lacuna que outrora fosse, da paisagem que me povoava. 

Uma das dificuldades maiores em campo foi produzir estranhamentos em um 

lugar e com pessoas que me são tão familiares, produzir um outro olhar sobre tudo 

isso, desnaturalizá-los para aí poder deflagrar propriamente os cenários de produção 

dos seus discursos e também dos meus. 

Que difícil pôr-me num outro lugar que não mais somente a professora pelo 

quarto ano consecutivo com essa turma, apesar de haver aqueles que se somaram 

ao grupo ao longo deste tempo. 

O estranhamento é fundamental à etnografia, e, mesmo na educação, em geral, 

se pesquisa etnograficamente em grupos e classes que não aqueles nos quais o 

professor-pesquisador atua. 

Como provocar estranhamento num ambiente tão familiar? Como pesquisar 

num ambiente do qual eu mesma faço parte? Todo o auto estranhamento que me 

propus voltada para minha própria experiência propus-me em campo e aos sujeitos 

em suas produções. 

O outro lugar de onde observo o meu lugar é onde a análise discursiva me 

exige estar. Para que possa saber dos condicionamentos, para que consiga 

atravessá-los, para que chegue a atravessar-me. 

É estranho estranhar o próprio ninho, é estranho olhar para ele com outros 

óculos. É estranho meus alunos me olharem como se eu fosse uma estranha, com 

ações que os põem às vezes em desconforto num ambiente familiar. 

A produção deste outro olhar me garantiu poder ver em meio aquilo que não se 

estranha. Para promover o estranhamento dos alunos no seu ambiente cotidiano 

escolar, cômodo, assimilado, não basta reinventar meu lugar, é preciso fazer com que 

os estudantes engendrem possibilidades que os coloquem em movimento, 

acrescentar pregos nas puídas almofadas de uma educação tradicional, apesar de 

outras cores lhe atribuírem. Fazer com que se lancem em interrogações disparadoras 

de interesses, novas interrogações, desejos de saber, de falar, de ouvir, de expandir 
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conhecimento, de experimentar outros sabores, outros ares, outros vieses discursivos, 

outras construções das histórias. Propor-lhes um lugar de autonomia criado pela 

pesquisa, o qual já não deveria ser estranho se o fosse pela educação formal como 

um todo. 

A produção deste olhar se dá no momento em que além de trabalhar com os 

alunos me proponho a observá-los, a registrar suas formas de proceder na lida com 

as propostas que os desacomodaram, de certa forma, da posição de somente alunos 

e propuseram ser estudantes-pesquisadores, promotores da sua aprendizagem, 

atuantes construtores de conhecimento. 

Ser estranha em meio aos estudantes de certa forma me bloqueou em alguns 

momentos, me travou ao trabalhar junto a eles, fez pairar um clima de desconfiança, 

de desencontro, materializou invisivelmente um espinheiro improdutivo; uma muralha 

levantou-se entre mim e eles. 

Ao colocarmo-nos todos na contenda do estranhamento, eu, como professora-

pesquisadora e sujeito da pesquisa, e eles, como estudantes-pesquisadores e 

também sujeitos colaboradores da pesquisa, perece que nos reencontramos do outro 

lado daquilo que entre nós estava. Compartilhamos a experiência da pesquisa em um 

dos lugares que ocupamos. Todos temos algo novo, algo estranho, partilhamos 

nossos estranhamentos na fluidez dos rápidos cinquenta e cinco minutos que se 

esvaem nos espaços imensos das nossas discussões. 

Outro estranhamento que vivenciei neste processo de pesquisa foi o desafio 

metodológico, pois sempre conduzi as aulas com parâmetros mais tradicionais, no 

tocante a material, direcionamentos que muitas vezes atropelavam os sentidos que 

estavam sendo construídos na pressa de obtenção de resultados relacionados aos 

conteúdos, por mais que os interesses dos alunos fossem levados em conta, a 

organização dos encontros sufocava algumas manifestações que não chegavam ao 

ponto de maturação, minha tendência era acelerar muitos processos. Nesta intentona, 

o aluno (aquele que não tem luz, não tem conhecimento, produzido pelo sistema 

educacional tradicional) poderia ser deixado ou arrastado pelo caminho já no seu 

primeiro passo; quanta riqueza ficara inexplorada, quanta beleza bruta não teve tempo 

de amadurecer no endurecimento dos tempos estipulados. 

A contingência inerente à pesquisa quanto aos dados que seriam e foram 

produzidos geraram em mim uma ansiedade descomunal, pois os procedimentos e o 

trato com o tema era feito pelos estudantes apesar da minha mediação. Com isso 
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ganhou veracidade a consideração de que ao partirmos para um lugar distante nossa 

bagagem deve ser repleta de recursos essenciais e criativos para lidar com 

imprevistos (catapultas, empecilhos, buracos, monstros, portas) do caminho; por mais 

que planejemos onde chegar, para diamantes, escombros, suas interfaces e 

possibilidades múltiplas devemos estar preparados, pois não sabemos o que será 

criado nas relações de poder e saber que construímos e constroem a nós e ao que 

nos rodeia. 

Abandonar a postura tradicional para assumir a flexibilidade da mediação, da 

orientação, num processo educativo que confere autonomia ao, então, estudante é a 

produção de um auto estranhamento profissional, que me possibilitou me observar 

neste e deste novo lugar. 

 

 

5.2 SUJEITOS JOVENS, SUJEITOS COLABORADORES DA PESQUISA, 
SUJEITOS PESQUISADORES 

 

 Quem é o jovem? Pelo que ele se interessa? Será que a escola o interessa? 

Estas são perguntas sobre as quais muito do universo escolar precisa se debruçar. 

Antes de alegar dificuldades no trato com a juventude é importante que mapeemos 

quem são nossos estudantes, a partir de que lugares, culturas, vivências se 

produzem. 

A identidade na juventude é construída para além do que a cultura de onde se 

vem oferece, tendo os jovens a capacidade de transformar suas formas de ser no 

mundo elaborando seu repertório cultural, escolhendo a coletividade que deseja 

compor e participar, identificando interesses comuns; nesta acepção a identidade 

passa a ser um “campo de ação social”, um “eu múltiplo” (BRASIL, 2013, p. 18) em 

constante processo. 

O território da(s) juventude(s) é, segundo Milton Santos (2000 apud BRASIL, 

2013), um espaço vivido composto por uma produção material e uma dimensão 

subjetiva (simbólica, cultural, ética, moral, estética etc.). Os jovens habitam seus 

territórios, constroem e dão sentido aos espaços e relações baseado nestes 

referenciais, traçam suas histórias de vida. Os saberes que os estudantes trazem 

destes territórios podem ser explorados pela escola, constituindo-se esta também num 

território que envolve, assim como outros, conflitos de valores, disputas e disposições 
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de poder, e sendo por excelência um espaço de aprendizagem e de exercício da 

participação. 

Algo importante a ser pensado é a desigualdade de territórios, que geram 

sujeitos desiguais pela sua gênese original, uns são valorizados e outros 

estigmatizados, seja pela raça, cultura, condição econômico-social, local onde reside, 

o que forma parte da identidade dos sujeitos.  

A expansão da escolarização básica no Brasil trouxe para o interior da escola 
um público que, historicamente, estava excluído dela, com as novas gerações 
sendo mais escolarizadas que seus pais [...] e elas trazem consigo [...] as 
experiências vividas em uma sociedade marcada por relações desiguais e 
diferenças em termos de raça, gênero, religião (BRASIL, 2013, p. 48),  

 

o que confirma que o tema da pesquisa e o público jovem que irá colaborar no 

fornecimento dos dados cumulam afinidades. 

Esses fatores também se refletem na relação destes sujeitos com a escola e a 

educação de modo geral, a qual não pode deixar de problematizar essa situação para 

gerar um ambiente com o qual todos se identifiquem, se sintam acolhidos, inclusos, 

parte deste território, seguros na interação com os demais e com o conhecimento, em 

paridade no exercício e usufruto de direitos e deveres. 

Um atributo comum à juventude e à escola é a participação, no caso da primeira 

em exercer, no caso da segunda em ser o espaço para que ela aconteça. A 

participação produz experiências educativas e formativas se vista como 

potencializadora de aprendizagens, desenvolvimento e prática de valores, como o 

respeito às diferenças e a empatia, de habilidades discursivas e de negociação, o que 

firma contraponto ao neoliberalismo no reconhecimento de valor da dimensão coletiva. 

A organização moderna da escola é um motivador de choque com o ímpeto 

jovem pela participação, visto que as esferas que constituem a vida juvenil atravessam 

instituições primeiras de socialização (família, igreja, escola) e redes de sociabilidade 

outras buscadas por identificação ou subjetivação (cultura, política, mídia) que se 

situam num panorama espaço-temporal pós-moderno, desconstruído inclusive nas 

suas prioridades. 

A escola tem a incumbência de “[...] construir um vínculo entre a identidade 

juvenil e a experiência de ser aluno” (BRASIL, 2013, p. 52), entre os conteúdos 

escolares e o sentido da existência; e o professor “tem um papel importante na 

mediação entre o ser jovem e ser estudante” (idem), trabalhando com o conhecimento 
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no cotidiano das aulas de modo a evocar as experiências subjetivas e contextualizá-

lo no presente e no futuro dos educandos, significá-lo para a vida. 

Outro aspecto para o qual a educação escolar obriga-se a estar atenta e 

interada são as mídias constantemente acessadas por eletroeletrônicos que também 

compõem a identidade desses jovens nas redes sociais, por exemplo. As horas diárias 

gastas no contato com estas fontes através dos computadores, TVs, smartvs, tablets, 

smartphones são crescentes e nestes lugares/ espaços o maior interesse em fazer 

com que as pessoas se sintam únicas, compreendidas e convencidas de que 

precisam de algo que se lhes é oferecido, é estimular o consumo mediado e orientado 

pelo mercado. Bauman (2013a) ressalta a importância de proteger-se do excesso de 

informações que não nos interessam e que estão disponíveis na rede com finalidades 

nem sempre percebidas pelos seus consumidores, e citando Eriksen (apud BAUMAN, 

2013a, p. 35) alerta: “[...] em vez de organizar o conhecimento segundo linhas 

ordenadas, a sociedade da informação oferece cascatas de signos 

descontextualizados, conectados entre si de forma mais ou menos aleatória”. A 

captura dos desejos, a rarefação dos limites, o atravessamento dos binarismos 

modernos e a relativização dos valores e da vida fabricada pelo discurso midiático e 

reproduzido muitas vezes no cotidiano individual e coletivo, particular, familiar, social, 

neutralizam os esforços em formar por meio (também) da educação na escola sujeitos 

capazes de interagir consigo, entre si e com o mundo centrado em princípios éticos 

fundamentais. Este fenômeno torna quase inviável a resistência ao que está posto 

objetivamente, mas nos dá pistas de que estes discursos tem um efeito postergador 

mas não absoluto levando-se em conta que temos o poder de pensar o sistema e 

reinventá-lo, ainda que enveredados nos regimes de verdade que o sustentam. 

Eis o propulsor do processo: uma educação deflagradora, investigativa, que 

desperte dúvidas e vontade de aventurar-se pelo (auto)conhecimento, perguntas que 

não tem resposta pronta na rede para se fazer um Ctrl+c e um Ctrl+v, indagações que 

levem os estudantes a se identificarem com sua própria humanidade e não com os 

padrões (emocionais, estéticos, intelectuais etc.) formados pelo marketing 

sequestrador de subjetividades baseados em seus bancos de dados. Aguçar a 

curiosidade pelas interrogações incômodas que podem desacomodar a inércia na qual 

possivelmente estão postos alguns/ muitos destes jovens em práticas discursivas que 

talvez não sejam as suas por meio da pesquisa. Envolver pedagogicamente 

problemáticas do nosso tempo e espaço que afetam a produção das nossas 
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subjetividades, abordando o tema desta proposta de trabalho, racismo e relações de 

poder, como algo que nos colocará a serviço de nosso crescimento na busca e 

construção do conhecimento enquanto sujeitos e enquanto grupo, que se (re)conhece 

nas suas singularidades e pluralidades como um coletivo diverso, rico, humano, 

atravessado por discursos e capaz de se (auto)discursar, seja pela palavra, pela 

imagem, na sua composição estética, na sua produção visual, na expressão de seus 

intentos. 

 

 

5.3 DADOS DA TURMA 

 

A turma 91, de 9º ano, foi a colaboradora da pesquisa, composta por 18 alunos, 

entre 14 e 17 anos que não participam do mercado de trabalho formal. Essa turma foi 

escolhida em função de uma cultura já desenvolvida na disciplina de arte (sou 

professora de todas as turmas de anos finais do ensino fundamental na escola, ou 

seja, os alunos permanecem comigo do 6º ao 9º ano) em que esta turma, em seu 

último ano na escola, com uma bagagem e uma trajetória construída ao longo dos 

anos finais em arte, culmina em trabalhos diferenciados fruto da maturidade tanto nos 

conteúdos artísticos como de sensibilidade às problemáticas sociais inerentes à fase 

de desenvolvimento biopsicossocial na qual se encontram, a juventude. Considera-se 

que este é o último ano desta turma na escola, sendo que a maioria dos alunos vem 

desde a Educação Infantil ou Anos Iniciais cultivando um sentimento de pertencimento 

a esse contexto, característica que os faz nutrir o desejo de realização de trabalhos 

importantes em seu repertório pessoal de recordações e aprendizado, assim como 

deixar algo notável na memória da própria escola, uma marca por meio do trabalho 

na disciplina de arte. 

 

 

5.4 A ESCOLA 

 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Aracy Barreto Sacchis localiza-se 

próxima ao centro da cidade de Santa Maria, RS. 
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A apresentação visual da escola (Figuras 1 a 14) é resultado do olhar dos 

estudantes, que fotografaram os ambientes com seus celulares na intenção de 

contemplar suas impressões destes lugares e pelos ângulos escolhidos, aceitando 

meu convite para apresentá-la nessa pesquisa do qual foram participantes e 

colaboradores ativos. 

 

 

Figura 1 - Fachada da escola a partir do portão principal 

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

Figura 2 - Fachada da escola 
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Fonte: arquivo da autora. 

Figura 3 - Hall de entrada 

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

Figura 4 - Hall de entrada, painel e secretaria da escola 

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

Figura - 5 e 6 Corredores de acesso às salas de aula 

        

Fonte: arquivo da autora. 
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Figura 7 - Refeitório 

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

Figura 8 - Sala de aula da turma 91 

 

Fonte: arquivo da autora. 
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Figura 9 - Quadra poliesportiva em processo de construção da cobertura 

     

Fonte: arquivo da autora. 

 

Figura 10 - Prédio da Educação Infantil 

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

Figura 11 - Pátio 

 

Fonte: arquivo da autora. 
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Figura 12 - Pracinha e acesso secundário 

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

Figura 13 - Recanto do pátio 

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

Figura 14 - Estacionamento dos professores 

 

Fonte: arquivo da autora.  
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5.5 O CONTRATO: ENTUSIASMO, SUSTOS E SILÊNCIOS; O QUE NOS 

ESPREITA AFINAL? 

 

Abordei o assunto da pesquisa na turma falando sobre o mestrado, que estava 

realizando mais uma etapa importante no meu aprimoramento profissional, no caso, 

através da formação continuada. Apresentei o projeto de pesquisa aos alunos 

convidando todos à participação, deixando claro que era um convite, que o trabalho 

seria realizado por todos, que minha experiência como docente-pesquisadora se 

realizaria com todos, mas que somente aqueles que decidissem participar da pesquisa 

me autorizando utilizar seus trabalhos os teriam elencados nas análises durante e 

após o desenrolar do processo, sendo a diferença entre quem aceitou participar e 

daqueles que não desejavam participação estando no uso autorizado das falas, 

imagens, trabalhos realizados em aula como dados de pesquisa. Expliquei que as 

aulas ocorreriam em seus horários e locais habituais, mas que a metodologia seria 

voltada para a pesquisa dos temas tanto de minha parte como da parte deles, ou seja, 

tornar-se-iam também pesquisadores. Lemos os documentos, conversamos sobre 

dúvidas relacionadas aos procedimentos éticos e legais (como o aparecimento de 

nomes e imagens, a confidencialidade, a divulgação do trabalho) e aos possíveis 

desconfortos que poderiam acontecer ao longo do trabalho em função do tema 

racismo e relações de poder e dos movimentos propostos em fontes que poderiam 

ser acessadas por eles nas suas pesquisas individuais e coletivas.  

Ao falar do tema do projeto, percebi a aflição do aluno Oroche, sendo ele negro. 

Observava-o rapidamente ao passar os olhos por todos enquanto explicava sobre os 

temas racismo e relações de poder, como se deu o início da pesquisa, a origem do 

tema na minha própria experiência. Notava que todos os presentes olhavam-me com 

interesse, mas Oroche, sempre tímido, sentado no fundo da sala, ao final de uma das 

cinco fileiras de classes, sentia-se perturbado, mexia-se na cadeira, nos papéis que 

líamos. Mal conseguia olhar para mim. 

Quando chegamos no trecho dos documentos (ambos, o TCLE19 e o Termo de 

Assentimento20, possuem esta passagem) que fala sobre os riscos, um dos alunos 

perguntou o que seria o desconforto emocional e psicológico. Ao responder coloquei 

                                                           
19 ANEXO C 
20 ANEXO D 
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que poderiam ser situações onde algum(ns) deles se sentisse(m) constrangido(s), 

magoado(s) com alguma questão ou informação levantada sobre estes temas, que 

são delicados em função das variadas experiências vividas por cada um do grupo e 

significados, sentidos que podem ter assumido muitos assuntos. 

Notava Oroche muito incomodado. 

Citei então o meu exemplo, que cito na primeira parte desta escrita, de meu 

constrangimento ao estudar o nazismo pela primeira vez na escola, compreendendo-

me descendente da etnia promotora de atos abomináveis como o holocausto judeu, 

dentre tantos crimes. Falei do quanto saber daquilo me envergonhou perante mim 

mesma e minha turma. Mas não havia exemplos meus das raças das quais descendo 

de situações opressivas vivenciadas por eles, enquanto desempoderados da história. 

Percebi, então que talvez tivesse tornado tudo aquilo ainda mais desagradável para 

Oroche... 

Em dezembro de 2016, quando explicitei à turma 81, futura 91, minha vontade 

de trabalhar o projeto de pesquisa com eles, um outro aluno negro desta turma, o 

Pedro, foi um dos que se manifestou em desacordo, que não gostaria de participar, 

demonstrando nas tensas linhas faciais rejeição do tema racismo, desejo de não falar 

sobre isso, parecendo ter sido invadido de assalto. Neste ano, logo que iniciamos, 

alguns colegas perguntaram quando começaríamos a pesquisa, ele pareceu mais 

tranquilo e receptivo, mas ainda assim não quis participar como sujeito colaborador 

da pesquisa. 

Durante as explicações, salientei que ocorreriam fotos, mas seriam usadas 

somente com autorização assinada também pelos responsáveis, e suas identidades 

seriam protegidas por nomes fictícios que eles mesmos poderiam escolher, o que os 

animou, divertiu e alguns até arriscaram sugestões. Uma das alunas disse que 

gostaria de aparecer nas imagens, ao contrário de muitos que não quiseram participar 

em função das possíveis divulgações. 

Prometi aos participantes um CD com a dissertação completa e as imagens e 

filmagens realizadas durante a pesquisa. 

Salientei que os áudios gravados em aula serviriam principalmente para a 

captura e posterior transcrição de suas falas e ainda análise de seu discurso e 

conjunto. 

Ao mencionar Foucault nos documentos, perguntaram quem era, o que ele 

disse. Respondi que era um filósofo que influenciou muito meu processo de 
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elaboração da pesquisa e que me ensinou que todo o conhecimento sobre as coisas 

é construído, assim como também as coisas em muitos casos, e naturalizado, 

praticamente nada daquilo que conhecemos é natural, e que existem muitos 

elementos a serem levados em conta para analisar esses constructos. 

Um exemplo que resgatei da aula anterior foi a construção da história do Brasil. 

O que há nos livros escolares é baseado na versão dos europeus, daqueles que 

legitimaram seu regime de verdade por meio do poder, mas se os índios tivessem sua 

versão da história valorizada, seria ela diferente? O discurso predominante é o que 

parte daquele ou é aceito por aquele que detém poder e isso faz da sua versão a 

verdadeira. 

Perguntaram também como funcionaria o trabalho na prática. Fazendo um 

contraponto à educação tradicional, disse que trabalharíamos com pesquisa, que eles 

seriam estudantes-pesquisadores, onde partiríamos de um tema, no caso o racismo 

e as relações de poder, provocados por imagens da arte e da cultura popular levada 

num primeiro momento por mim e desenvolvidos por meio de discussões, pesquisas, 

entrelaçamentos de experiências, elaboração de trabalhos de criação disparados no 

processo de aprendizagem. Salientei que eles estariam na posição de pesquisadores 

como produtores de conhecimento, com autonomia intelectual e que meu papel seria 

de orientação, mediação, mas que os rumos das suas pesquisas dar-se-ia guiadas 

pelos seus interesses, os quais seriam fundamentados pelo conhecimento já posto e 

pelo construído. 

Os alunos acharam a proposta pedagógica interessante e, com olhares 

reticentes, meio sem parâmetros para compreender como aconteceria no dia-a-dia 

das aulas, “legal” - como alguns disseram. Percebi uma certa inquietude, uma 

experimentação como esta é diferente daquilo que estão acostumados no cotidiano 

da escola, pois subverte os lugares tradicionais de ensino e aprendizagem. 

No encontro seguinte, surpreendi-me com a falta de adesão dos alunos, 

“parece medo” (um deles brincou), vergonha, receio, desconfiança, desconforto, muito 

provavelmente gerados pelos procedimentos recomendados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa. Fiz exatamente como mandam as normas, sem adaptações, li todos os 

documentos que levaram para casa em aula, explicando detalhada e tecnicamente 

cada parágrafo e indagando se tinham dúvidas, o que parece ter afastado mais que 

tranquilizado quanto à pesquisa. Esses procedimentos os fez sentirem-se como em 

um observatório, como se fossem ser vasculhados, invadidos, o que não ocorre na 
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pesquisa pedagógica, tanto que em sala de aula tanto aqueles que se fizeram sujeitos 

da pesquisa como aqueles que não aceitaram o convite são tratados da mesma forma 

como estudantes, alunos do nono ano, pois minha experiência e mediação como 

professora-pesquisadora abrange a todos. 

Enquanto os oito (de dezoito da turma) alunos que resolveram participar 

estavam animados com as possibilidades que poderiam surgir, alguns com a 

possibilidade de ganhar algum tipo evidência, especialmente com a possível 

divulgação do trabalho, Oroche disse timidamente que queria participar, mas ainda 

não tinha mostrado os documentos à mãe. 

Indaguei-os sobre o que haviam dito os pais ao chegarem em casa com os 

papéis, responderam que não houve surpresas ou comentários. Perguntei ainda quem 

decidiu pela participação ou não participação na pesquisa, aqueles que responderam 

disseram que a decisão era deles mesmos. Interroguei se algum deles gostaria de 

participar e os pais não concordaram, aqueles que responderam disseram que isso 

não ocorrera. 

Muitos dos que decidiram não participar ficaram constrangidos ao devolver os 

papéis em branco, uma das alunas até pediu desculpas, outra disse que não queria 

ser filmada; alguns faltaram na aula anterior, como o Pedro e ao saber da proposta da 

pesquisa nem quis levar os papéis, negou-se prontamente (um silêncio carregado de 

sentido pela sua expressão facial tensa, de testa franzida, pelo discurso que o corpo 

não consegue esconder de algo que o fere e enraivece). 

 

 

5.6 ESCOLHA DE IMAGENS DISPARADORAS  

 

A imagem, como os discursos, e considerando-a também um, não é neutra, 

tem sua produção baseada nos preceitos de uma época, de um contexto histórico-

cultural, de uma intencionalidade que traz consigo a posição de fala e os 

condicionamentos nos quais se encontram seu produtor, assim como também os 

efeitos de verdade que quer provocar em quem ela é destinada. “As imagens não são 

independentes, pois sempre estão ligadas a um regime de poder (visualidade), 

organizando experiências, induzindo o leitor a ver umas coisas e não outras” (MEYER; 

PARAÍSO, 2012, p. 267). 
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Os conteúdos destes discursos ganham sentido e funcionamento nos sujeitos 

que, em contato com eles, reagem de variadas formas, doutrinando, criando limites, 

sugerindo padrões, excluindo possibilidades, interditando, relacionando e 

potencializando outros discursos 

A imagem é discurso manifesto em linguagem visual capaz de pôr em 

movimento enunciados do regime de verdade que a legitima como parte integrante, 

resistência ou interdição, em função das práticas discursivas que gera, que podem ser 

confirmações dos valores do regime, podem provocar fissuras e possíveis 

vazamentos de suas verdades, como podem também constituir um silêncio 

ensurdecedor ao emergir da invisibilidade na qual se desejava mantê-la. 

A imagem enquanto discurso diz, é, grita, estampa, coloca para ver. A imagem 

tem historicidade, portanto, determinações discursivas e culturais que lhes são 

inerentes. É documento tornada monumento pela história e passível de análise 

discursiva. 

Escolhi imagens contemporâneas de arte e populares, e de artistas que estão 

produzindo atualmente por meio de linguagens como a fotografia, instalação, 

intervenção, performance, que trazem alguma relação com o racismo na obra, nos 

discursos, nas histórias dos artistas. Além das linguagens, o tema raça e relações 

racistas também é contemporâneo, uma vez que em outros momentos históricos estas 

problemáticas foram ignoradas, abafadas, tratando as desigualdades como naturais, 

enquanto que no tempo atual são abordadas com a força do gradual empoderamento 

daqueles que o racismo desempoderou quase totalmente, e com a ideia de que foram 

construídas e naturalizadas. 

A arte não coube mais nos limites que permaneceram bem delineados até a 

modernidade, por mais que houvesse compromisso e envolvimento de referências e 

matrizes sócio-culturais (reforço, confirmação, resistência, denúncia), as linguagens, 

os lugares de exposição, o alcance da maioria não era atingido, ainda era uma elite 

fosse econômica, fosse intelectual que acessava essa arte, não reverberando efeitos, 

reflexões, atos de impacto mais abrangente por serem excludentes as condições que 

se lhe impunham para ser legítima e institucionalizada. 

No contemporâneo as exigências e urgências dos temas extrapolam o que 

outrora era legítimo e criam novas formas para fazer e chamar arte. As linguagens 

tradicionais já não dão conta daquilo que é tratado. Os temas são da vida e as 

linguagens contemporâneas também buscam e acontecem na e da vida. Refiro-me a 
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arte contemporânea que abarca a arte conceitual, objeto-arte, intervenções, 

instalações, fotografia (para além do registro), performances, vídeo-arte, graffitti, 

hibridismos entre essas. Obras feitas também na rua, da rua, para a rua; apesar de 

arte contemporânea não estar somente aí. Quem passa na rua? Quem é o 

transeunte? São todos, somos todos nós! O contemporâneo é inclusivo no acesso 

material às obras, ainda que muitos não se deixem dizer atravessados pelas obras, 

mas elas estão ali, elas compõem o cotidiano e reciprocamente são compostas por 

ele, as problemáticas do dia-a-dia elas contem, nos pontos de contato com nossas 

experiências, elas ganham poder de disparadoras de pensamentos, ideias, reflexões. 

Os temas são da vida, a vida é controversa, a vida é complexa, é movimento, 

é condição, é condicionada, é pertença, é despretensa... simplesmente é. Os temas 

trazem então em si algo de todos nós. As linguagens das produções as permitem estar 

onde estamos, no espaço público, lúdico, criativo, inventivo, independente do que 

queiramos delas ou descobrimos provocados por elas. 

A arte não é óbvia, ela respeita o espaço que precisamos inclusive para 

rechaçá-la. Esse espaço a mantém, é para nós nos colocarmos e movimentarmo-nos, 

se assim quisermos; é um espaço que oxigena os processos que ela própria, a arte, 

é capaz de desencadear nas nossas formas de ver e construir nossos mundos, nossos 

discursos, nossas práticas discursivas frente a tantas do mundo, nosso próprio 

discurso disparado pelo discurso da obra. 

 

 

5.7 INTERAÇÕES PEDAGÓGICAS NA ESCOLA: FONTE DE DADOS DO 

PROJETO DE PESQUISA 

 

Na interação pedagógica com os estudantes em sala de aula, apoio-me nos 

escritos de Hernández e Ventura (1998), partindo do princípio de que a aprendizagem 

dos conteúdos se dá na sua significatividade para os alunos. A intenção é provocar 

os alunos com temas que os desacomodem, por serem de seu interesse e relevantes 

em seu contexto, estimulando-os a buscar, refletir, tornarem-se ativos no seu 

processo de aprendizagem, o que “[...] exige do professorado responder aos desafios 

que estabelece uma estruturação muito mais flexível dos conteúdos escolares” 

(HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998, p. 64). 
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Na proposta, há um deslocamento do papel do professor tradicionalmente no 

local de poder que lhe garante a posição de dono da verdade para mediador entre 

estudante e seu processo de conhecer. Meu papel docente é “[...] organizar 

experiências de aprendizagem” (HERNÁNDEZ, 2007). Meu desafio foi construir uma 

postura orientadora e investigadora na condução de todo o desenrolar do processo. 

Apresentados ao tema racismo, os sujeitos-estudantes-pesquisadores tiveram 

suas acepções dirigidas pelo professor, o qual “[...] planeja o desenvolvimento do 

tema, participa na busca de informação”, instiga e sugere subtemas, auxilia na 

organização das pesquisas, “[...] realiza o tratamento da informação, [...] realiza a 

avaliação, propõe novas perguntas para outros temas” (HERNÁNDEZ; VENTURA, 

1998, p. 74). 

A apropriação do tema racismo se deu a partir do estudo e realização de 

pesquisas em subtemas, relacionados às suas experiências e a outros enunciados 

contemporâneos que se relacionem ao primeiro. Ao longo do trabalho foram 

experienciadas diversas linguagens artísticas, tanto na fruição como na produção de 

acordo com as pertinências, preferências e habilidades que expressaram 

individualmente e nos grupos, mantendo-se sempre na zona de desconforto 

pedagogicamente falando.  

O foco de produção dos estudantes durante as aulas foi nas linguagens das 

artes visuais (desenho, colagem, fotografia, instalação, intervenção) e também textual. 

No exercício pedagógico com os estudantes em sala de aula, os conteúdos 

foram elencados partindo do racismo, enfatizando as relações de raça e poder na(s) 

cultura(s) brasileira(s), discursos e práticas acerca dos enunciados afro nas imagens 

da cultura visual (arte, mídias populares, objetos, estética corporal, publicidade), e 

suas relações com a arte e cultura contemporânea que aborde estas temáticas, além 

da proposição de levantamento de subtemas, com atenção focada em manter o 

interesse dos estudantes pelos assuntos tratados e o comprometimento com as 

propostas do trabalho. 

Há atualmente discussões importantes sobre as incertezas na “organização 

dos saberes (disciplinar, cumulativo, interdisciplinar, relacional)” (Hernández e 

Montserrat, 1998, p. 46). Como elencar aquilo que é pertinente em meio a tanto 

conhecimento acumulado e globalizado é um desafio que faz pensar seriamente a 

constituição de um programa, projeto, currículo. 
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O sentido da globalização se estabelece como uma questão que vai além da 
escola [...], centrando-se na forma de relacionar diferentes saberes, em vez 
de preocupar-se em como levar adiante sua acumulação. [...] o caminho do 
conhecimento implica busca e aprofundamento das relações que seja 
possível estabelecer em torno de um tema, relações tanto procedimentais 
como disciplinares; mas também do desenvolvimento da capacidade de 
propor-se problemas, de aprender a utilizar fontes de informação 
contrapostas ou complementares, e saber que todo ponto de chegada 
constitui em si um novo ponto de partida. (HERNÁNDEZ E MONTSERRAT, 
1998, p. 47-8) 
 

 Partindo do princípio da seleção de conteúdos significativos para 

aprofundamento e pesquisa, a instrumentalização dos alunos, o aprendizado de 

ferramentas, o desenvolvimento de sistemáticas de organização das informações 

relevantes assim como de subtemas de interesse, a gradual conquista da autonomia 

mediante orientação sobre o próprio processo de aprendizagem proporcionaram aos 

estudantes/ pesquisadores/ colaboradores o sabor do saber e da auto elaboração 

inacabável pela infinda (auto)problematização. Deixarão de ser alunos para serem 

definitivamente estudantes, na escola e na vida. A capacidade de propor-se 

problemas é uma alavanca que projeta o sujeito para a exploração de lugares outrora 

impensáveis. 

 

 

5.8 POR QUE A INTERAÇÃO PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA? 

 

No espaço-tempo que a educação formal básica ocupa na/ da vida das 

crianças, adolescentes e jovens cabe trabalhar de forma que eles aprendam a 

aprender, a questionar, a conhecer, pois no mundo que acumulou tantos 

conhecimentos e ainda globalizou-se, tornando disponíveis e acessíveis não somente 

o conhecimento, mas uma miríade de informações sobre os mais variados assuntos, 

é preciso selecionar o que seria significativo e encaminhar esses estudantes por um 

viés que os constitua de modo a relacionar o que eles conhecem ao que poderão vir 

a conhecer e instrumentalizá-los para a pesquisa nestas direções, sendo capazes de 

compreender o conhecimento como uma construção que se faz em redes conectadas 

com a(s) experiência(s) e os discursos múltiplos que formam o emaranhado rizomático 

dos saberes. 

Entendo que a interação pedagógica de orientação investigativa é uma forma 

de fomentar a autonomia dos estudantes, de modo que os incentiva a realizarem sobre 
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um tema comum pesquisas independentes no tocante a fontes, metodologia de busca, 

organização do que foi encontrado, construção de conhecimento, relacionando o que 

se tem, o que se passa, o que se pretende conhecer e como se irá fazê-lo. 

Ressalto a necessidade de forjar um contraponto ao paradigma tradicional na 

educação, que primava por uma abordagem pedagógica baseada na transmissão e 

na cópia, 

[...] onde conteúdos e informações são passados diretamente do professor 
para o aluno, mediante um processo reprodutivo, para criar uma nova 
situação educacional que enfatiza a construção realizada pelo indivíduo, 
através de uma pedagogia ativa, criativa, dinâmica, encorajadora, apoiada na 
descoberta, na investigação e no diálogo [...], que busca a transcendência do 
indivíduo, um sistema aberto, que enfatiza a consciência da interrelação e 
interdependência dos fenômenos, a partir do reconhecimento dos processos 
de mudança, intercâmbio, renovação contínua, criatividade natural e 
complementariedade, não apenas dos hemisférios cerebrais, mas também 
entre as ciências, artes e tradições. (MORAES, 1996, p. 67) 

 

Ao salientar as ideias de uma nova abordagem pedagógico-metodológica, que 

evidencie a importância do processo de aprendizagem enquanto processo sempre 

inacabado e que projeta o estudante para uma independência intelectual crescente 

na busca e construção do conhecimento, Moraes (1996, p. 68) coloca em foco a 

pesquisa e os trabalhos em grupo, prevendo perspectivas curriculares mais flexíveis 

e uma “expansão” da escola, criando e considerando outros espaços para além dos 

limites territoriais físicos da instituição como ambientes de convivência, experiência e 

do ato de conhecer; “[...] estamos caminhando em direção a uma era das relações, 

onde a informação, o conhecimento, a criatividade e as inteligências constituem os 

verdadeiros capitais”. 

 

 

5.9 OLHAR OS DADOS: ANÁLISE DE DISCURSO FOUCAULTIANA 

 

Esta pesquisa desenvolveu um olhar sobre a discursividade da/sobre a questão 

racial, mais especificamente sobre as relações de poder nas quais enveredam-se 

teses históricas e atuais sobre eurocentrismo, africanidade e afrodescendência 

(referenciais históricos que fazem emergir o racismo que articula sentido às produções 

e posições dos sujeitos) no mundo, no Brasil e na comunidade escolar através da 

análise das práticas discursivas que compreenderam textos verbais e não-verbais, 
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imagens da cultura popular e da arte, sons, falas, objetos, moda, estética corporal, 

produção visual. 

 O disparador principal desta pesquisa foi o racismo tendo seu lugar na 

experiência, na arte, na cultura permeado pelas condições de possibilidade 

associadas ao poder, articulado ainda com a cultura popular, a mídia, a juventude, as 

práticas sociais. O racismo é constituído por poder-saber, que o sustenta e produz 

práticas e experiências que foram deflagradas na produção discursiva dos estudantes. 

A ativação dos discursos nas práticas discursivas colocou o racismo em 

funcionamento e manifesto, impresso nas experiências explicitadas nos registros 

escritos, falados, visuais produzidos em campo. 

O acesso às fontes para coleta e produção dos dados ao longo do período de 

investigação deu-se por meio de interação pedagógica. Os encontros e atividades 

realizadas foram registrados em diário de campo, fotografia, relatos transcritos.  

Por parte dos estudantes colaboradores da pesquisa esses dados foram 

fornecidos em falas, escritos e produções visuais. O corte a ser efetuado nos dados 

para fins de análise foram as manifestações dos sujeitos, que constituem a 

materialidade das suas práticas discursivas, as quais foram destrinchadas no 

empenho de apreciar a questão de pesquisa. 

Considerando os princípios de análise do discurso propostos por Foucault 

(1999a, 2008), temos o princípio da inversão (reconhecimento da fonte dos discursos, 

sua expansão e continuidades), o princípio da descontinuidade (discursos com 

práticas descontínuas que se cruzam, se excluem ou se ignoram), o princípio da 

especificidade (discurso como prática de imposição, onde se regulam os discursos) e 

o princípio da exterioridade (quando o discurso se enfronteira com condições de 

possibilidade que estão fora dele). Em vista disso 

Quatro noções devem servir, portanto de princípio regulador para a análise: 
a noção de acontecimento, a de série, a de regularidade, a de condição de 
possibilidade. Vemos que se opõem termo a termo: o acontecimento à 
criação, a série à unidade, a regularidade à originalidade e a condição de 
possibilidade à significação. (FOUCAULT, 1999a, p.54) 

Na captação da produção e reprodução das relações de poder e raça presentes 

nos discursos e práticas discursivas diversos produzidos e colhidos em campo, 

observando ainda nestes as posições dos sujeitos, a subjetivação cultural, os 

esquecimentos e resistências na constituição da (auto)imagem dos jovens, em 

especial dos estudantes colaboradores do estudo, me respaldei nas premissas 
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foucaultianas de análise das práticas discursivas que levantam dois pontos 

importantes a serem explorados: o cenário de produção dos discursos e os efeitos de 

vontade de verdade e poder desses discursos. 

A perpetuação dos valores eugênicos se deu na escolha e no trato com 

documentos, imagens, relatos históricos consolidados que apresentaram uma 

preservação das relações propostas, ainda que sob novas roupagens (legislação, 

nomenclaturas) ao passar do tempo. Esse acontecimento foi percebido durante a 

prática pedagógica in loco numa conservação da mesma linha de conceituações e 

atitudes em relação aos temas trabalhados, mesmo que aparentemente apontem 

mudanças, algumas falas e trabalhos denotaram uma correspondência de sentidos 

que os estudantes atribuem aos discursos e ao que está posto como verdade sobre 

relações de poder e raciais na sociedade atual. 

Já as rupturas foram identificadas em contraponto com as continuidades, pois, 

como o próprio termo preconiza, o rompimento com concepções fundantes de um 

emaranhado discursivo que se abre como possibilidade tensiona a envergadura 

subjetiva para alçar novos vôos e viabilidades de alastrar baraços sobre superfícies 

outras, no decorrer da investigação na escola. 

Sendo assim, 

[...] analisar a complexidade peculiar do discurso é interrogá-lo naquilo que 

diz, naquilo que enuncia. Isso não significa fazer simplesmente uma análise 
das frases, das proposições ou dos atos de linguagem de um campo 
específico. O enunciado não se resume a estas unidades, embora possa 
adquirir visibilidade através delas e nelas se apóie [...] o enunciado não é um 
conjunto de significados ou representações. É o que torna possível a 
existência deste conjunto de signos, em suas regras e formas. (UBERTI, 
2011, p. 84) 
 

No tocante à seleção de autores, ressalto que o elenco foi determinado de 

acordo com as ideias de pesquisa, que formaram redes tênues e precisavam de 

fundamentação afim com aquilo que pretendi desenvolver, dando vigor, flexibilidade e 

a possibilidade de disparos multiplicadores de ideias outras. Foucault, Fischer, Veiga-

Neto, Skidmore, Benjamin, Larrosa, Hernández, Kilomba, Moraes são nomes que 

estão presentes na construção das ideias desta pesquisa, e claro, devo enfatizar que 

fiz um corte nestes nomes, pois de suas muitas produções tomei o que contribuiria 

para o desenvolvimento da presente investigação sem abraçar a totalidade de suas 

obras. Os autores que embasaram o estudo são na sua maioria brancos, alguns 

europeus, outros brasileiros, alguns de outras nacionalidades, mas que tem em 

comum as referências acadêmicas de produção do conhecimento ocidental, com 
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trabalhos publicados fertilizadores da discussão de problemáticas contemporâneas, 

ainda que oriundos de outros tempos e lugares. 
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6 NARRAÇÃO DA PESQUISA 

 

6.1 LINGUAGENS CONTEMPORÂNEAS DAS ARTES VISUAIS NA ESCOLA: 

OBJETO-ARTE, INSTALAÇÃO, INTERVENÇÃO  

 

Dentre os conteúdos que programo para o 9º ano, está o aprofundamento nas 

linguagens contemporâneas das artes visuais. Estas corporificam algo mais conceitual 

em termos de arte, exigem maior complexidade de pensamento, abstração para fazer 

as relações a para também tornar ideias visíveis por meio de uma produção muitas 

vezes efêmera. 

Nas artes ocorreram transformações a partir de 1960 que revolucionaram sua 

produção, acomodação e recepção destes trabalhos. Os temas que se fizeram 

importantes abordar não cabiam mais nas linguagens tradicionais. Houve uma 

necessidade de extrapolar estes limites, atravessar os conceitos, borrar os parâmetros 

que fundavam a pergunta e muitas respostas sobre o que é arte. Os materiais 

tradicionais já não davam conta de viabilizar a mensagem em seu teor e na sua forma 

como o artista pensava tratá-la, o que modificou profundamente também a forma 

como essa obra seria recebida pelo público. 

Uma mensagem questionadora em uma matéria que provoca não poderia 

dirigir-se a um mero espectador. O antes fruidor passa a ser participante, co-autor, co-

inventor da obra na sua experiência física, intelectiva, emocional, disparada pelo 

contato com o que a arte se lhes propõe. 

Enquanto se transportava para o universo artístico as pistas do mundo, seus 

objetos carregados de infindos sentidos possíveis, o espectador-participante interroga 

(-se) e, assim como o artista, reinventa a obra e reinventa-se pelo que a obra diz dele, 

para ele. 

Ao propor a ressignificação da matéria, as obras, em especial quando são 

objetos, provocaram um estranhamento no público e provocam também hoje nas 

aulas de arte na escola. Talvez em função de os alunos terem pouco acesso, 

compreensão, interesse por conhecer formas variadas de expressão. 

Iniciamos o trabalho sobre objeto-arte com uma expectativa curiosa dos alunos. 

Conforme viam obras, manifestações com objetos ressignificados conceitualmente e 

na prática. 
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Em aula vimos imagens, visitamos os conteúdos, discutimos a legitimação 

deste tipo de arte, pensamos exercícios de desenvolvimento de trabalhos nestas 

linguagens, realizamos na construção poética dos seus objeto-arte no espaço escolar. 

A ansiedade, a apreensão, a alegria de ver os trabalhos postos, funcionando... o 

desassossego era respectivo à surpresa e curiosidade dos co-partícipes no recreio.  

No seguimento do trabalho com objeto, os alunos questionaram-se sobre os 

temas escolhidos. O que há neles daquele tema; é preciso cavar nas próprias 

histórias, experiências. O que há em mim de raiz, de baraço, de embaraço deste 

assunto? O que ressoa ao ter contato com ele? 

Ao assistirem o documentário “Marcos Coelho Benjamin: o fazedor de coisas”21 

muito sobre objeto-arte se abriu, se expandiu, a ideia de construir ideias com objetos, 

de produzir algo que se expande no conceito por meio das provocações 

desencadeadas com os objetos. O fazer artístico de um artista que trabalha a partir 

do seu quintal, como ele mesmo fala, e jogar estas referências para o mundo através 

da arte. 

Qual é a essência de um objeto? Para que serve? Para que foi criado? O que 

me fez escolhê-lo? O que dele há de útil para mim? O que dele me intriga, me chama, 

me faz capturá-lo? Por que ele? Que história ele tem que me serve? No que me serve? 

Perguntas que cavoucam teoricamente a materialidade com sentido de existência e à 

qual tenho outra para dar-lhe nas minhas elaborações. Perguntas que provocam, 

inquietam, problematizam a fim de fazer largar a casca apertada e fazer criar uma 

nova, com maior capacidade de oxigenação das ideias que vão surgindo e se 

desenvolvendo no interior de cada um assim como do grupo. 

Conheceram também a linguagem visual instalação através da realização de 

pesquisas, principalmente na internet, e ao exporem suas coletas e reflexões para o 

grande grupo, o que gerou muitas discussões, muitas ideias despontaram, houve 

participação, interesse, os alunos se envolveram com os questionamentos disparados 

pelas obras. A socialização foi um elemento importante no enriquecimento dos 

trabalhos e da experiência de deslocar o pensamento, de pensar sobre si, as coisas, 

o mundo provocado por algo que, sem antes saber, dizia respeito a todos de alguma 

forma, em algum ponto, em quaisquer elos de sentido das práticas discursivas de cada 

um com aquilo que estava sendo visual, textual, verbalmente enunciado.   

                                                           
21 DVD do Instituto Arte na Escola, 2002. 
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Fui pensando, problematizando, trazendo interrogações sobre o que 

apresentam as instalações de material para chegar nos conceitos, nas ideias. As 

perguntas ajudaram nesse primeiro momento a disparar os pensamentos, sobre o que 

nos fala Hernández (2007, p. 64) da  

[...] necessidade de que a sala de aula de arte seja um lugar de produção de 

crítica cultural, um lugar no qual o visual seja produzido, à maneira como o 
fazem os artistas contemporâneos- mediante assemblage, bricolagem, 
instalação, performonce, montagem - (Garoian &Gaudelius, 2004) e 
hipertextos (Taylor, 2004) de maneira a dar conta das diferentes formas 
culturais de produção artística (Darts, 2004). 

 

Uma aluna trouxe a pesquisa sobre a obra “Tijolos Mordidos” (2016) do artista 

contemporâneo colombiano Iván Argote22 e a indicação das referências do artista e 

sua obra sobre história, a construção da história, a história contada. Conversamos 

então sobre a história que conhecemos do Brasil, contada pelos portugueses e que 

consta como verdade nos livros didáticos escolares. Perguntei a eles se achavam que 

os índios contariam a mesma história, ou a mesma versão da história. Como ela seria 

contada? Que história seria contada? Indaguei-os sobre os lugares de fala e onde o 

poder coloca cada um, sobre o olhar cultural e os estranhamentos vividos. 

Consensualmente disseram que pensam que a história dos índios seria diferente. 

A partir da pesquisa de uma obra, de conceitos que a obra dispara entramos 

em relação com o problema colocado pelo artista e com os devidos incômodos 

pedagogicamente falando (a problematização), novos lugares apareceram para 

pensar os pensamentos, para refletir sobre o que os povoava, para criar novos 

horizontes, outros patamares para aprender e revisitar o aprendido. Os olhares 

indagantes dos estudantes, o sorriso que teimava em franzir o canto da boca, aquela 

expressão de quem acaba de abrir um pacote de luz. As reticências e eteceteras 

naqueles 55 minutos daquela manhã foram uma fenda que mostrou a riqueza das 

possibilidades na elaboração do mundo. 

 

 

 

 

                                                           
22 Colômbia, 1983. 
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6.2 MERGULHO NO ESTUDO: SOMOS TODOS SUJEITOS-PESQUISADORES 

 

Apenas oito de dezoito alunos aceitaram participar da pesquisa. 

A leitura dos silêncios foi mais reveladora que o desejo de falar. Que assunto 

tão constrangedor é o racismo para provocar tamanha rejeição; quase dois terços da 

turma não quiseram nem tentar. O que essa rejeição nos diz? A negação, o 

silenciamento, ilustra o cenário predominante no tocante ao tema. A tensão dos seus 

rostos, os olhares interrogantes talvez ardendo-se em questões do tipo: para que 

trabalhar com isso? Por que isso?, olhares que me dizem não querer adentrar os 

próprios porões... que experiências subjazem nestes lugares que repelem a 

abordagem de um tema ácido e tão fundamental ser tratado na escola, de maneira 

pedagógica, com o intuito de desmistificar e construir conhecimento e argumentações 

acerca daquilo que se propõe? 

As discursividades de que possam ter-se apropriado ou desenvolvido sobre o 

tema racismo talvez os tenha ensinado a não falar, talvez os tenha convencido a 

respostas prontas e práticas, como muitos verbalizaram ao longo do processo, frases 

genéricas, artificiais, superficiais, sem uma prática correspondente ao que significam, 

politicamente corretas (tipo: o racismo é preconceituoso, é discriminação, é errado, é 

debochar de negros, é inferiorizar os negros, é algo que não deve existir). Não posso 

afirmar que não estejam baseadas em verdades construídas sobre interesses e fatos 

pelo poder dominante, mas não são respostas refletidas, não foram pensadas por 

eles, mas decoradas e repetidas, como uma verdade que se estabeleceu e que 

fortalece o regime ao qual pertence e estanca categoricamente possíveis vazamentos 

discursivos que intentem outros vieses de argumentos, outros pontos de choque, 

difusão, encontro de ideias. O cenário com que me deparei queria parecer estéril, mas 

percebi uma potência naqueles olhares outrora fuzilantes e acomedidos, percebi que 

aquele universo de alicerces cravados num regime de verdade que os silenciava 

poderia ser convidativo à reinvenção. Talvez ao tocar em feridas ou pontos frágeis da 

consciência humana (e, portanto, de cada um, pois o racismo é criação humana), 

desacomodaram-se, saíram do local, mas não ficaram indiferentes. Bastaria provocá-

los... seria um vasto compêndio discursivo a ser explorado se a provocação viesse 

esclarecê-los de que o racismo não é natural, é criado pelo homem com interesses 

engendrados num discurso maior, que, reforçando o poder do regime que instaura 
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quem e o que é valido ou interditado, tem vez e voz, são naturalizações que nos 

tomam como verdades e assumem um espaço nas nossas práticas discursivas que 

nos faz produzir a nós mesmos nos limites de ajustamento para o lugar que nos 

devemos encontrar do cenário ao qual pertencemos neste momento. Provocar a 

resistência? Será que as caras feias com a proposta da pesquisa não seriam uma 

resistência à resistência? Que regime poderoso a ponto de quase vetar a possibilidade 

de resistência; ou seriam as experiências e preocupações com o politicamente correto 

que estariam formando um dique aos discursos que estão contidos nas suas próprias 

narrativas? 

Nesse processo, ao refletir sobre minhas experiências, ao produzir as minhas 

narrativas, pensá-las, revisitá-las à luz de Foucault, compreendendo-as como 

construções ao invés de verdades absolutas, muito enriquecida fui na compreensão 

de minha própria auto-formação, auto-imagem, na constituição das minhas escolhas, 

dos meus valores e até a extensão das minhas práticas discursivas que me formaram 

sujeito, construíram o meu lugar de fala, de acordo com o que o regime no qual eu 

estava locada me condicionou. Ainda que nenhuma dessas ideias, desta nova versão 

do meu próprio pensar, deste novo lugar de onde contemplo o cenário que me possui 

mude efetivamente algo em minha existência, com certeza um universo infindo de 

tonalidades possíveis se abriu, se escancarou, a palheta tornou-se irrestrita, o campo 

discursivo ganhou um alargamento incomensurável.  

Tomei por compromisso neste projeto de trabalho com os estudantes produzir 

uma grande pedra no sapato, um imenso buraco no caminho, um poço profundo com 

água potável sem balde para acessá-la num dia escaldante, uma onda gigante da qual 

não conseguirão fugir a tempo de se salvarem, um estranhamento que os projete para 

outros lugares, um incômodo (pedagógico) que bagunce suas verdades 

condicionantes e proponha arrebatadoramente ideias novas, que não eram possíveis 

naquela terra discursivamente infértil que habitavam. Ainda que o discurso seja 

silêncio, não será mais silenciado neste novo lugar... 

Num primeiro exercício, pedi que todos se aproximassem das classes onde 

coloquei distribuídas aleatoriamente 23 fotos de obras contemporâneas (instalação, 

graffitti, fotografia, objeto-arte) e poucas imagens da cultura popular. 

Escolheram rapidamente (Figuras 15, 16, 17, 18, 19,20 e 21). Ao voltarem para 

os lugares pedi que destacassem uma folha e olhando para a imagem escolhida 
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respondessem à abordagem dialógica: “o que a imagem diz de mim?”23. Uns foram 

pontuais, replicaram com uma, duas palavras, outros não conseguiram, então orientei 

que escrevessem sem preocupações (com coerência, coesão, organização), 

palavras, textos, trechos e em meio a essas expressões destacassem uma palavra 

importante. Falei sobre a escolha da imagem; que é feita com referência nas 

experiências que se tem, nos sentidos que damos às imagens, a partes delas, mesmo 

sem precisar entender ou explicar, o que vem corroborar com a ideia de que 

[...] é necessário recordar que uma das maneiras mais notórias pelas quais 

as mídias, as representações e as práticas da cultura visual posicionam 
crianças e jovens é através dos "textos" da cultura popular, em particular dos 
que tendem a criar identidades de etnia, gênero, sexo e consumidor. A partir 
desta perspectiva, a finalidade da análise crítica e performativa da cultura 
visual seria a de "capacitar os indivíduos para exercer uma posição ativa na 
hora de decidir ou de estabelecer resistências ante as diferentes 
possibilidades disponíveis" (Alvermann, Moon e Hagodd, 1999, p.113). 
(HERNÁNDEZ, 2007, p. 74) 

 

Fizeram o que fora solicitado e entregaram junto com a foto. Foi o princípio de 

um percurso auto investigativo, valorizando suas escolhas pela preferência, que terá 

elo com as experiências que carregam estas imagens de sentidos múltiplos. 

Não passei a eles as referências de artistas, nomes das obras, até para não 

interferir nas significações que cada um imprimiu nas suas escolhas. 

 

Figura 15 - Rosana Paulino, sem título, 2016. 

 

Fonte: http://www.rosanapaulino.com.br/ 
 

                                                           
23 HERNANDEZ, 2007, p. 74. 

http://www.rosanapaulino.com.br/
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RODRIGO - “Preconceito” 

 

 

Figura 16 - Nuxuno Xän, O cabelo, sem ano - Martinica. 

 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/527624912579247468/?lp=true 

 

PIETRO - “Natureza” ; “Sei lá, a mistura do grafite com a árvore (natureza).” 

 

 

Figura 17 - Rémi Samuz, sem título, 2015. 

 

Fonte: https://www.geledes.org.br/africa-africans-museu-afro-brasil-realiza-grande-exposicao-sobre-
arte-africana-contemporanea/ 

https://br.pinterest.com/pin/527624912579247468/?lp=true
https://www.geledes.org.br/africa-africans-museu-afro-brasil-realiza-grande-exposicao-sobre-arte-africana-contemporanea/
https://www.geledes.org.br/africa-africans-museu-afro-brasil-realiza-grande-exposicao-sobre-arte-africana-contemporanea/
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JUBILEU - “Sombra” 

 

 

Figura 18 - Farid Rueda, sem título, 2013. 

 

Fonte: https://culturacolectiva.com/arte/6-artistas-que-le-quitan-lo-decadente-a-los-muros-de-la-
ciudad/ 

 

PAULA - “A imagem parece ser uma troca de humor. Tipo uma hora estou feliz e 

outra brava, irritada é tipo troca de caras.” 

 

 

Figura 19 - Jean-Michel Basquiat (1960-1988). 

 

Fonte: http://www.democrart.com.br/aboutart/artista/jean-michel-basquiat/ 

 

https://culturacolectiva.com/arte/6-artistas-que-le-quitan-lo-decadente-a-los-muros-de-la-ciudad/
https://culturacolectiva.com/arte/6-artistas-que-le-quitan-lo-decadente-a-los-muros-de-la-ciudad/
http://www.democrart.com.br/aboutart/artista/jean-michel-basquiat/
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BÁRBARA - “A imagem parece uma brincadeira de criança, brinquedos.” 

 

 

Figura 20 - Eduardo Kobra, "Jean-Michel Basquiat e Andy Warhol # Fight for Street 

Art", 2014. 

 

Fonte: https://worleygig.com/2015/06/23/kobras-warhol-and-basquiat-mural-williamsburg/ 

 

OROCHE - “união, cores, causa” 

 

 

Figura 21 - Farid Rueda, Balam, 2015. 

 

Fonte: https://culturacolectiva.com/arte/6-artistas-que-le-quitan-lo-decadente-a-los-muros-de-la-
ciudad/ 

 

https://worleygig.com/2015/06/23/kobras-warhol-and-basquiat-mural-williamsburg/
https://culturacolectiva.com/arte/6-artistas-que-le-quitan-lo-decadente-a-los-muros-de-la-ciudad/
https://culturacolectiva.com/arte/6-artistas-que-le-quitan-lo-decadente-a-los-muros-de-la-ciudad/
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XAMÃ - “Respeitado” 

 

 

No encontro seguinte devolvi as imagens e palavras escritas a partir do que 

elas reverberavam em cada um. Logo em seguida entreguei folhas brancas tamanho 

A3 e disponibilizei materiais diversos para naquele espaço colocarem imagens, suas 

palavras disparadoras, desenhos, expressões livres e relacionassem de alguma forma 

estas impressões ao racismo. Trabalhavam entusiasmados até mencionar as relações 

que deveriam estabelecer com o racismo; pareciam ter murchado, como se atirasse 

água fria na brasa, um balde de puro desagrado. Lá estava eu, direcionando mais 

uma vez, sem sutilezas nem meios termos, dando uma guinada brusca na direção da 

minha pesquisa. 

Propus que montassem uma rede ou esquema (Figura 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 

28) posicionando sobre a folha a imagem e outros elementos, como perguntas que 

fazem à imagem. Que relações poderiam estabelecer entre a imagem, as palavras, 

as perguntas e as relações raciais? 

A forma de construção e os procedimentos práticos se efetivaram com 

liberdade de expressão nas realizações do quê e como fazer. Foram oferecidos 

materiais que poderiam de manipulados como quisessem, mesmo assim muitos nem 

sequer modificaram os formatos dos papéis coloridos.  

Solicitei ainda que marcassem em toda a rede palavras-chave, palavras que 

fossem importantes quanto ao sentido para eles e que seriam destinadas à pesquisa 

fora da sala de aula. 

 

 

Figura 22 - Trabalho do Xamã 
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Fonte: arquivo da autora. 

 

Figura 23 - Trabalho da Bárbara 

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

Figura 24 - Trabalho do Oroche 

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

Figura 25 - Trabalho do Pietro 



107 
 

 

Fonte: arquivo da autora. 

Figura 26 - Trabalho do Rodrigo 

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

Figura 27 - Trabalho do Jubileu 

 

Fonte: arquivo da autora. 
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Figura 28 - Trabalho da Paula 

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

 

Com seus trabalhos realizados no encontro anterior em mãos, coloquei no 

centro do quadro em letras maiúsculas e grandes a palavra racismo (Figura 29). 

Indaguei-os sobre o que essa palavra significava para eles; ficaram acometidos, mas 

soltaram-se aos poucos apesar do súbito desconforto. Começaram a falar termos tipo 

diferença, preconceito; pedi então que levantassem e escrevessem ao redor da 

grande palavra suas palavras relacionadas a ela. Hesitaram sair de sua zona de 

conforto, seja ela confortável ou não, é conhecida e subjetivada, loca o sujeito no seu 

lugar na prateleira social e é locada por ele no lugar da verdade, a qual o próprio 

regime supõe que não convém lhe pôr à prova.  

 

 

Figura 29 - Imagem do quadro 

 

Fonte: arquivo da autora.  
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Xamã foi o primeiro a desbravar o caminho entre sua posição na sala e o quadro 

ávido para ser cúmplice das relações que naquele instante se iniciavam. Seu 

movimento colocou a turma em movimento, pois ficaram atentos para ver o que ele 

escreveria, confirmaria aquelas respostas escolares sobre assuntos polêmicos e 

cotidianos, chamaria de respostas de plástico ou enlatadas, como na maioria das 

salas de aula onde há na parede um cartaz sobre os propósitos da turma e o que 

devemos melhorar. Boa parte desses cartazes contém os mesmos discursos, 

repetindo até mesmo as terminologias, tipo: não jogar lixo no chão, não brigar com os 

colegas, passar de ano, respeitar a todos, dentre outros. Ressalto que considero o 

teor desses princípios fundamentais para um desenvolvimento saudável na escola e 

em qualquer ambiente de convivência, mas apesar de repetirem as mesmas máximas, 

as salas nunca são entregues depois das aulas como foram recebidas em seu início, 

há brigas, há repetência, há falta de respeito na forma de discussões, bullying, 

discriminações de esferas múltiplas no ambiente escolar. 

As perguntas escolares que se fazem já têm uma resposta certa programada e 

esperada, caso haja algum vazamento no pensamento ou fala do discente, ele corre 

o risco de ter sobre si um esforço subjetivador além daquele dedicado aos mais 

dóceis. 

Numa perspectiva tradicional, ainda que com tule de pedagogia crítica, não 

caberia alguém que gritasse a partir de uma postura pós-crítica que o conteúdo do 

pacote venceu antes mesmo de ser aberto. Que limite e/ou poder tem a subjetivação 

a ponto de provocar uma contradição que desconecta a palavra da ação e de forma 

massiva?  Que espaço suprimido é esse a ser inventado? O espaço da fala, da livre 

expressão, das ações descomprometidas com a previsão inflexível das ações 

pedagógicas em sala de aula, um espaço onde não haja medo do erro, do vexame 

frente aos colegas, aliás o respeito deve sim estar presente constantemente, mas não 

somente nas falas decoradas. 

Xamã escreveu em letras muito pequenas e fracas pela pouca pressão do giz 

contra a lousa, afastado da palavra central, a palavra amor. Surpreendeu a todos. 

Alguns contestaram: “como assim?”. A apreensão dos demais pela improvável 

chegada da sua vez de ir ao quadro desmanchou-se no espanto de ver a primeira 

palavra depois do disparador racismo. Que discurso contém esse contexto? Que 

cenário se pinta nesta relação? Amor pequeno, fraco, distante, na lateral esquerda 

quase extrema do espaço centralizado pelo gigantesco racismo; um amor quase 



110 
 

imperceptível, mas estava ali, presente. Ao indagá-los sobre esta relação, o próprio 

autor que a estabeleceu disse: “racismo é falta de amor”. 

Ao falar do amor como base do desenvolvimento da espécie e do humano e 

como fundamento da existência do convívio social, Maturana (2002) fala em 

aceitação, em respeito, em consensos de conduta para conviver e estabelecer 

comunicação com os demais antes de torná-los “outros”, como nos diz Kilomba (apud 

RIBEIRO, 2016), o que já delinearia uma diferenciação discriminatória. O outro vem 

constituído na falta do amor que caracterizaria a preservação, a perpetuação e a 

prosperidade do que se chama humano. 

Eis a fissura que serviria para dar vazão à coragem dos outros. Levantaram-se 

um por vez sem chamamentos ou ordem de fila, depois muitos ao mesmo tempo na 

investida de deixar seu registro contribuindo para uma construção discursiva sobre o 

racismo daquele grupo. Ainda palavras muito próximas dos discursos politicamente 

corretos que se vê ou ouve na escola e nos meios de comunicação. Saí da sala por 

alguns instantes propositalmente com a desculpa de buscar materiais. Minha 

expectativa fora atendida por um quadro repleto, com muitas palavras que talvez não 

teriam aparecido no contexto com a vigilância do professor, palavras que são muitas 

vezes usadas para inferiorizar pessoas negras, como, por exemplo, pretume. Quando 

entrei na sala novamente e olhei o quadro, um aluno perguntou: “pode pretume, 

sora?”, com expressão meio envergonhada, vacilante, talvez temeroso de represália. 

Respondi que sim, se fizesse sentido para eles colocar essa palavra na rede de 

relações que estávamos construindo a partir do racismo. Ao explorar a pergunta do 

aluno, percebi que para eles o uso deste termo viria como um xingamento, algo 

ofensivo. 

Muitas outras palavras foram colocadas: união, desunião, preconceito, 

tristeza, raças, brincadeiras, sombra, emocional, admiração, com, azul, dor, 

personalidade, inveja, diferenças, voz, soberba, desrespeito, sentimentos 

(Figura 30, 31 e 32). Estas palavras constituem impressões do grupo, um discurso 

coletivo daquilo que relacionam ao racismo, mas além das palavras, as posições (em 

cima, embaixo, nas laterais esquerda ou direita, longe ou atravessando a palavra 

racismo) que estão em relação à palavra central, o tamanho e o tipo das letras, a 

proximidade com outras palavras, também constituem este discurso, como mostram 

as imagens abaixo. 
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Figura 30 - Detalhes do quadro 

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

Figura 31 - Detalhes do quadro 

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

Figura 32 - Detalhes do quadro 

 

Fonte: arquivo da autora. 
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Quando todos demonstraram-se satisfeitos com suas colocações, falei um 

pouco sobre minha pesquisa histórica do racismo em função de ser um dos temas 

centrais do trabalho de mestrado. Discorri sobre a origem mais antiga do racismo que 

se tem notícia, que remonta à Antiga Mesopotâmia e que surgiu a partir de disputas 

territoriais por diferentes raças, sendo a mais poderosa aquela que conseguia 

estabelecer domínio sobre o local, tendo sua aparência, sua fenotipia, sua cultura, 

seus preceitos valorizados perante as demais raças. Parecer-se com os poderosos 

conferia certo poder, o que causava também a subjetivação voluntária, involuntária, 

imposta dependendo de como as relações se dariam num ambiente inóspito. Frente 

a estes dados indaguei-os: “e se os índios tivessem tomado o poder? Como seria 

nossa nação? Será que nossa cultura seria tão europeizada? E se os negros tivessem 

tomado o poder, teriam sido os brancos escravizados?”. Provocações que os fizeram 

divertir-se imaginando, respondendo aos questionamentos, pensando sobre tudo que 

já haviam aprendido, invertendo as posições de poder, criando imagens faladas de 

possíveis inversões culturais, como por exemplo, a possibilidade das crenças 

indígenas e das religiões africanas serem uma referência de valor verdadeiro no 

regime de verdade que se edificaria sobre o poder detido nas mãos de índios e negros 

em detrimento às referências culturais e religiosas europeias. Notei que olhavam 

reflexivamente, como se estivessem atravessando algo que nem perceberam que 

estava no caminho. Uma mala nova, um óculos novo, um horizonte para o qual 

despertaram naquele momento, uma catapulta que os lançava para um lugar novo. 

Ao tratar do racismo como uma relação de poder construída pelo homem, não 

natural, mas naturalizada, como fruto de disputas que criaram as diferenças, ao nos 

aventurarmos por caminhos alternativos da história, percebi que aqueles que outrora 

sentiram-se constrangidos com a introdução do tema nas aulas, tratado diretamente, 

sem dissimulações nem os adoçantes pedagógicos sobre valores que estão na boca 

mas não no pensamento nem na ação dos estudantes, em especial o Oroche, 

parecem ter ganhado um brilho diferente no olhar, começaram a desmanchar as linhas 

tensas da expressão facial para comunicarem-se, para se deixar atravessar por ideias 

que os colocariam em outros lugares. A resistência ao trabalho e o silêncio 

começaram a mudar, as cores e formas desse conteúdo assumiram algo que os 

fisgou, que, de certa forma, os chamou à participação, a entrelaçamentos que os 

possibilitaria autoconstruírem-se em condicionamentos outros. Oroche ergueu a 
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cabeça, manteve uma postura mais receptiva e, arrisco dizer, me pareceu até mais 

alegre. 

Antes desse colóquio histórico sobre o racismo, parecia para alguns dos 

brancos que falar de racismo era falta de respeito, de sensibilidade; para alguns dos 

negros, parecia masoquismo, algo que os machucava. Sabendo que os discursos tem 

sua produção “controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número 

de procedimentos” (Foucault, 1999a, p. 9), falemos em específico dos princípios de 

exclusão relacionando a estas percepções. A exclusão de um discurso pode se dar 

de três maneiras: pela interdição (qualquer um não pode falar qualquer coisa em 

qualquer lugar ou circunstância), a separação (“é sempre na manutenção da cesura 

que a escuta se exerce” (idem, p. 13); discurso tido como nulo, inválido, não aceito) e 

a oposição entre verdadeiro e falso (contrabalanço discursivo que legitima e silencia, 

atesta verdade e cria uma muralha quase impenetrável ao redor daquilo que se opõe, 

para não ser visto, falado, pensado). Reconheço a subjetivação dos princípios de 

exclusão discursiva sobre o racismo como uma das formas de bloquear a visibilidade 

de possibilidades atravessá-lo pelo pensamento, o que favorece seu continuísmo.  

Após a conversa, o grupo dividiu-se em quatro menores. Solicitei que 

discutissem entre eles e escolhessem um subtema para um trabalho de pesquisa 

deles dentro do grande tema racismo; algo que os interessava, fizesse parte de suas 

experiências, conhecimento, curiosidade, que de alguma forma ecoasse em suas 

vidas e pudesse reverberar em escritos e trabalhos visuais. 

Os subtemas surgidos nos grupos estão relacionados a questões racistas 

presentes também na mídia que divulga e forma opinião acerca destes assuntos 

polêmicos. Os subtemas escolhidos foram: o racismo no esporte, a escravidão no 

Brasil, a diferença, os diferentes tipos de cabelo. 

 

 

6.3 AUTO APRESENTAÇÃO, AUTOPOIESIS RACIAL 

 

Ao invés de apresentar os membros da turma, mais especificamente os sujeitos 

voluntários da pesquisa, solicitei que eles próprios fizessem seu mapeamento pessoal 

de auto apresentação e de reconhecimento das suas posições, seus lugares, seu 

entorno... 
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Falei sobre o racismo naturalizado, pois não é natural, é criação humana, 

social, é relação de poder. Naturais são as raças. Se não falarmos, discutirmos, 

refletirmos sobre essas armadilhas que estão ao nosso redor, em nós, se não 

buscarmos a compreensão de que as coisas não são o que se apresentam, apenas 

estão postas desta forma pelo discurso, acabaremos capturados por discursos 

racistas e reforçando-os cada vez mais. 

Esclareci que se não pesquisassem ficaria difícil seguirmos; precisam de 

conhecimento sobre o que querem falar. Não basta ter um tema, é necessário 

conhecê-lo, argumentá-lo, pensar sobre ele, discutir no grupo sobre as diferentes 

compreensões para poder constituir posicionamento e para criar a partir dele. 

Segui falando que não poderia falar de raça, racismo, sem fazer um apanhado 

sobre nosso lugar de fala. Com três perguntas solicitei que mapeassem sua(s) raça(s) 

e referência(s), pensassem sobre si e as noções, ideias de raça, cor, lugar social. 

Muitas outras perguntas surgiram para perguntar sobre “que cor é a dos negros, e a 

do índio? Qual é a minha raça se tenho tais...?” respondi sobre as cores conforme 

orientações para autodeclararão racial24 em documento disponível na internet no site 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Penso que ao invés de eu descrever os participantes, dizer deles, falar de seus 

lugares e condicionamentos, quem melhor poderia fazê-lo são eles próprios, situarem-

se socialmente, caracterizarem-se, dizerem quem são, como são, como são as 

pessoas com quem convivem, o que aprendem com elas sobre si e seu meio. 

As perguntas disparadoras foram: “quem sou?” (como me vejo, me percebo no 

mundo, meu lugar, meus óculos); “qual a minha raça? Qual a minha cor? E as cores 

da minha família? E as cores dos meus amigos?” (como se caracterizam 

objetivamente, como se apresentam, como falam de si, como se constituem pelo 

próprio discurso, assim como constituem a família e os amigos discursivamente em 

relação às características raciais); “onde e com quem aprendi sobre mim e meu lugar 

social?” (com essa pergunta procuro provocar que busquem referências eles mesmos 

em suas histórias e experiências sobre o que sabem sobre si, sobre os lugares e 

posições que ocupam, como percebem, se percebem, e dão sentido a esse lugar, 

como produzem esse lugar através de seus discursos. Perguntaram o que seria esse 

                                                           
24 Para concorrer através de cotas raciais. Disponível em  http://www.ufrgs.br/prograd/autodeclaracao. 
Acesso em 08 Jun. 2017. 

http://www.ufrgs.br/prograd/autodeclaracao
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lugar social, respondi que era onde eles estavam nesse momento e todos os lugares 

para os quais se projetam por meio de objetivos e sonhos). 

Os esclarecimentos acerca das dúvidas foram públicos e as respostas foram 

variadas pelo fato de as perguntas serem abertas e as experiências de vida diversas. 

 

TEXTO DO RODRIGO 

“Sou filho de negro, meu avô também era negro, minha irmã é negra, cresci e vivi 
entre raças diferentes tenho parentes em diferentes partes do mundo, as pessoas 
perguntam para mim se eu tenho preconceito com negros, mas só olhar a minha volta, 
dois dos meus melhores amigos são negros aprendi a não me importar com a cor ou 
raça das pessoas que eu conheço pois isso é bobagem.” 
 
 Rodrigo introduz diretamente a temática da raça no seu discurso, localizando-

se, ilustrando seu lugar de fala e o cenário de produção destas falas, contextualiza e 

esclarece a predominância da raça negra na sua família, sua herança racial e do seu 

entorno, mas não diz a sua cor, a sua raça. Cria discursivamente uma lacuna no seu 

lugar, deixa de falar de si construindo uma estrutura oca da qual ele deveria ser o foco 

na medida que produz todo seu entorno. Diz não ter “preconceito com negros”, que 

aprendeu a não se importar com a raça das pessoas, aprendeu que isso não 

determinaria suas escolhas de amizade e trata a raça como algo trivial, irrelevante ao 

conferir-lhe o título de “bobagem”. Mas eu perguntaria: qual, então, a sua cor? A sua 

raça? 

Rodrigo situa a si, sua família e amigos num universo negro, relacionado à cor, 

e com contatos multirraciais. Pelas declarações percebe-se que suas construções 

subjetivas foram baseadas em preceitos que contam com um olhar aprendido sobre a 

irrelevância da cor fenotípica no momento de relacionar-se com os demais. Esses 

seriam os outros? Ou o Rodrigo seria o outro para eles? Refiro-me ao outro criado 

pela diferença e pelo discurso racista. O outro difere de mim ou eu difiro dele; segundo 

Kilomba (RIBEIRO, 2016), de onde parte a construção da diferença? 

 

TEXTO DO PIETRO 

“Eu sou Pietro, tenho 14 anos de idade e moro em Santa Maria. 
Minha cor é parda, na minha família por parte de mãe são todos brancos e por parte 
de pai são negros. Meus amigos têm diversas cores negros e brancos amarelos. 
Eu aprendi tudo que sei com minha família, minha mãe e algumas coisas que aprendi 
eu vi na tv, internet, poucas coisas nos livros. 
Minha raça é uma mistura de brancos e negros.” (Esta última frase foi grafada com 
letra cursiva, como em todo texto, só que maior.) 
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Pietro se apresenta no seu tempo (idade, ano) e no (seu) espaço, situa seu 

lugar de fala em Santa Maria aos quatorze anos. Um adolescente pardo que se coloca 

como mistura entre brancos (família materna) e negros (família paterna), sendo a 

geração dele miscigenada. Aprendeu sobre si com a família e as mídias, mas deixa 

vago seu aprendizado, não se coloca, não se posiciona, não diz o que aprendeu, não 

discorre sobre o que significa para ele ser pardo com 14 anos em Santa Maria, não 

se diz, não caracteriza suas experiências nem seu lugar social, estas ausências 

seriam silêncio ou faltam-lhe argumentos, palavras para expressar? 

 

TEXTO DO JUBILEU 

“(Quem sou?) Eu sou uma pessoa alta que cuida da minha família. (Qual é a minha 
raça?) Eu sou bugre e francês. (Qual é a minha cor?) Eu sou branco. (Quais cores 
tem na minha família?) Brancos, pardos e negros. (Quais cores tem meus amigos?) 
Brancos, pardos, negros, café com leite. (Onde e com quem aprendi sobre mim e meu 
lugar social?) Com a minha família e meus amigos”. 
 

Ao definir-se como uma pessoa alta que cuida da família, Jubileu atribui-se 

poder e responsabilidade. Sim, de fato é alto, mas coloca essa característica como 

primeira seguida de uma responsabilidade. Localiza sua raça como mistura de bugre25 

(referência indígena) e francês (representante da cultura europeia de cor branca e 

cultura dominante). Define sua cor como branco, identificando-se com o poder. Sua 

família tem brancos, pardos e negros, e ele é branco. Suas amizades são 

multicoloridas. 

Alguns me perguntaram sobre a expressão “café com leite”, o que significaria, 

ao que expliquei referir-se popularmente a negros brasileiros miscigenados com 

brancos, os mulatos tão falados por Skidmore (2012) e que também, segundo ele, 

sofriam discriminações raciais em função da fenotopia. 

Tendo aprendido sobre si com a família e os amigos, poderíamos pensar que 

seu lugar social tem múltiplas referências raciais e de leitura de mundo, concepções, 

experiências de lugares de fala variados, mas apesar disso ele é branco. Está a salvo 

na sua auto concepção, na sua auto constituição. Confere-se um padrão que o 

relaciona diretamente ao discurso que tem poder de criar os outros. 

                                                           
25 Nome depreciativo usado pelos europeus para se referirem aos indígenas brasileiros. Fonte: 
https://www.dicio.com.br/bugre/, acesso em 08/06/2017. 

https://www.dicio.com.br/bugre/
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TEXTO DA PAULA 

“Eu sou uma menina branca meio amarelada e as vezes parece que sou parda, eu 
acho que sou arco-íris. 
Minha raça e branca, eu nasci bem branquinha, mas pra mim eu sou parda. Na minha 
família meu pai é moreno bem moreno e minha mãe é morena. Meus amigos tem tudo 
que é cor, aprendi com minha família não sei meu lugar social.” 
 

 A força do discurso é algo que forçosamente confere subjetivação, fazendo com 

que os sujeitos, assujeitados pela sabatina discursiva das práticas cotidianas, vivam 

em contradição entre o que são, a incontestável fenotipia, e suas autoproduções. 

Produzem-se discursivamente subjetivadas pelo poder dominante da forma e nos 

lugares condicionados que se lhes quer. 

Negar-se a si, autodeclarar-se diferente do que sou demonstra o poder exercido 

por um discurso que me impede de enxergar e valorizar minhas próprias 

características. 

Primeiramente Paula se diz branca, depois parda, em seguida reafirma sua 

brancura, que é um branqueamento discursivo, apesar de os pais serem morenos, 

como ela mesma coloca. Sabe sobre si pela família, mas não reconhece seu lugar 

social, não sabe dizê-lo, não o elabora, não constrói esse lugar. O condicionamento 

poderoso do discurso branco a faz entrar em contrassenso, pois confunde-se entre o 

que é (fisicamente, mas nega) e o que tem uma colocação social que desejaria fazer 

constar em sua auto declaração, tanto que nem sequer conhece seu lugar. 

Seria o branqueamento uma subjetivação na sua própria autoprodução, ou 

promovida pelo discurso familiar subjetivado? 

Diz-se poieticamente arco-íris e a cor que não estaria lá estampada é o preto, 

apesar de ser o preto a mistura de todas as cores. Teria esse arco-íris alguma relação 

com o movimento LGBT? Arriscaria até uma certa identificação associada à 

discriminação sofrida por essas pessoas por questões de gênero. 

 

NÃO-TEXTO DO OROCHE 

 Oroche é o estudante negro colaborador da pesquisa. Insisti com ele pela 

entrega do questionário. Mostrou-se constrangido ao ser cobrado e não entregou, 

apesar dos meus esforços. Preferiu o silêncio, preferiu não falar, negou-se a auto 

declaração, não quis falar de si, de sua família, de seus amigos no tocante à raça, à 
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cor, às referências, às experiências a partir do seu lugar de fala. Seu condicionamento 

seria o silêncio? Seria a negação da sua fala, do seu espaço, da sua possibilidade de 

dizer e ser ouvido. Não adianta dar voz a quem foi educado na interdição, é necessário 

um movimento mais profundo sem garantias de sucesso. 

 Os descendentes de negros mestiços, os pardos, tinham misturas raciais, que 

branqueavam sua cor e o associavam de alguma forma ao poder; mas e o Oroche? 

Sentir-se-ia totalmente desempoderado? Negar-se a vez, a voz, o espaço de dizer-

se, de produzir-se discursivamente. Seria seu silêncio negro, pardo ou branqueado? 

Seria um silêncio bloqueado que o tirou a voz? Que mordaça o calara? A negação da 

autoprodução discursiva corresponderia a uma negação de si, da sua raça? Ou suas 

experiências foram assim como aquelas mencionadas por Benjamin (1987) sobre a 

geração da guerra, silenciando, silenciadoras, silenciadas, lacunas de dor, de 

traumas, de segregação. Experiências, proibidas de serem compartilhadas, proibidas 

de serem levadas à tona, à reflexão, à luz, adiante. Experiências que, no cárcere do 

silêncio, contribuem com a perpetuação do racismo, sua manutenção na sociedade. 

Sim, por mais que pareça estranho, o sujeito que, assujeitado, aceita passivamente a 

sua inferiorização racial, se produz inferiorizado racialmente emaranhado nas redes 

de poder, torna a sua experiência de existir um potencial perpetuador do racismo e 

reforça as práticas que dificultam o atravessamento das naturalizações criadas pelo 

exercício despótico do poder. 
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6.4 FILME: “ELE TEM MESMO SEUS OLHOS”26 

 

Este filme (Figura 33) propõe relações racistas entre brancos e negros, ações 

de negros contra brancos e de brancos contra negros em situações cotidianas e 

inusitadas. 

 

 

Figura 33 - Cartaz do filme apresentado durante os encontros de realização da 
pesquisa em campo. 

 

Fonte: http://www.baixedetudo.net/ele-tem-mesmo-os-seus-olhos-dublado 

 

 

  Após assistirmos, solicitei que escrevessem sobre as seguintes 

questões: o que esse filme me trouxe para pensar o racismo? Como percebo a 

presença do poder nas relações entre as diferentes raças propostas no filme? 

 

                                                           
26 França, 2016. Sinopse: Paul é casado com Sali. Tudo seria melhor na vida deles se pudessem ter 
um filho. Um dia Sali recebe o telefonema que estavam esperando por tanto tempo: o arquivo de adoção 
foi aprovado. O bebê é adorável, tem 6 meses, é chamado de Benjamin, ele é loiro de olhos azuis… 
ele é branco, eles são negros. Para a família de Sali, um choque! Fonte: 
http://www.baixedetudo.net/ele-tem-mesmo-os-seus-olhos-dublado.  

http://www.baixedetudo.net/ele-tem-mesmo-os-seus-olhos-dublado
http://www.baixedetudo.net/ele-tem-mesmo-os-seus-olhos-dublado
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“Ele me trouxe para pensar que também existem negros racistas, que não aceitam 
pessoas brancas. O filme mostra diferentes raças, mas ele foca nos brancos e negros 
e a relação de poder está presente em quase todos os momentos, e podemos ver que 
os brancos estão acima nesta relação de poder. Um exemplo no filme, o casal branco 
que adotou um menino negro que só recebeu três visitas da vara da infância nos 
meses de adaptação do menino, o casal negro que adotou um menino branco foi 
perseguido pela assistente social, como se só por serem negros não cuidariam bem 
da criança.” (PIETRO) 
 
 Neste filme há racismos diversos, praticados em diversas direções, por raças e 

com raças que extrapolam a relação racista bipolar no Brasil. 

 Uma das alunas (branca) ao referir-se ao filme disse que se sentiu muito 

incomodada, que para ela era normal brancos adotarem negros e não o contrário. 

Relatou que essa inversão gerou um impacto que demorou dias para absorver. 

  Para dar seguimento ao processo desencadeado seria profícuo que se desse 

continuidade à experiência de deslocamento do lugar de fala, do olhar pensante, do 

exercício discursivo dos debates. 

 

 

6.5 TRABALHOS EM GRUPO: PROCESSO, MOVIMENTO, INSTALAÇÕES 

DENTRO E FORA DE SI  

 

Ao iniciarmos perguntei sobre as pesquisas individuais, pouquíssimos tinham 

feito e aqueles que fizeram foi 100% internet sua fonte. Esclareci sobre a importância 

de verificar as fontes, a credibilidade dos sites e de quem publica, procurar saber se 

quem escreveu os textos pesquisados sobre o assunto tem outras publicações, se é 

vinculado a alguma instituição, qual seu parâmetro, critério, o lugar de fala de quem 

fala. 

Nos grupos (Figura 34 e 35) uniram suas parcas pesquisas aos livros levados 

vindos pelo FNDE para a escola com temáticas relacionadas ao racismo. 
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Figura 34 - Estudantes da turma 91 trabalhando em grupos na sala de aula 

 

Fonte: arquivo da autora 

 

 

Figura 35 - Estudantes da turma 91 trabalhando em grupos na sala de aula 

 

Fonte: arquivo da autora 
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6.5.1 Grupo Diferenças 

 

Ao elaborarem uma rede de referência (Figura 36) para pesquisa partiram do 

conceito principal que dava nome ao grupo, diferença, focando as facetas que os 

interessava: diferença de cor, diferença de poder, diferença de respeito. 

 

 
Figura 36 - Rede conceitual 

 

Fonte: arquivo da autora 
 

  

À diferença de cor associaram fama, cultura e igualdade, raça e 

pensamento. A ideia de relacionar a cor à fama, à cultura, à igualdade, à raça, ao 

pensamento, me fez pensar que estão vinculando a cor a determinados tipos 

específicos de manifestação, por exemplo, negros com funk, basquete, hip hop, 

futebol, graffitti, que ganham destaque nas mídias tendo o poder de disseminar uma 
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cultura de resistência ao regime de verdade que os sucumbira nos porões da casa 

grande, que imobilizara suas referências culturais que estão diretamente ligadas às 

raças, que invisibilizaram sua humanidade diante das atrocidades históricas 

legitimadas pelo discurso eurocêntrico. 

À diferença de poder associaram o preconceito, o desrespeito e a 

inferioridade. Nesta parte da rede conceitual vi o poder desnudado nas práticas 

discursivas e sociais racistas que estão circulando pela história transmutando-se e 

permanecendo. Vi captarem a prática discursiva nos termos preconceito e desrespeito 

e o efeito incontestável que elas provocam: a crença da inferioridade da própria raça. 

Skidmore (2012) e Foucault (1999b) nos falam do poder do discurso racista que fez 

alianças ao longo da história que o mantiveram em funcionamento com as roupagens 

teóricas de cada época em que permanecia ativo e intocável aliado a justificações 

científicas, históricas, filosóficas, práticas e até tolas, mas que se faziam convenientes 

para manutenção do regime de verdade vigente e convenciam os mais desavisados 

ainda que não lhes fosse interessante os efeitos destas condutas. 

À diferença de respeito associaram as palavras e a verdade. Este último 

refere-se ao regime de verdade que valida, legitima e, quando se fala em racismo, 

legaliza a produção dessas verdades, que são discursos forjados e justificados 

historicamente. 

O termo diferença para este grupo sintetizou aquilo que funda o racismo na 

sociedade e através do esquema apresentado e das discussões gravadas e 

transcritas, percebeu-se um conhecimento experiencial unido ao conhecimento das 

pesquisas que fizeram. Este conhecimento da experiência com o racismo não relatam 

como tendo ocorrido com eles diretamente, mas com pessoas próximas, com amigos, 

na rua, episódios noticiados pelas mídias. Já o conhecimento da pesquisa aparece 

quando falam de história, de situações que viram ou leram em outros países 

envolvendo a discriminação racial. O esquema como uma forma de organização 

destas informações, conhecimentos, ideias, além de passar o entendimento que 

possuem dos subtemas abordados pelas associações que fizeram, pela rede que 

construíram com as palavras, demonstra a relevância de um espaço de debate sobre 

temas urgentes como o racismo na construção de uma sociedade mais atenta aos 

liames do discurso, do poder do discurso e de suas promoções, enquanto formador, 

subjetivador e producente (em prol do regime) ou contraproducente (em favor da 

resistência) das práticas sociais. 
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Dois breves trechos de diálogos transcritos ocorridos em sala de aula durante 

os debates nos grupos ilustra as afirmações: 

“L – Isso é uma coisa que acontece, né? 
R – É uma questão racial. 
M – O que ele falou, uma questão racial, por exemplo, um negro chegar e entrar desarrumado 
num lugar normalmente as pessoas vão ficar olhando, porque acham que vai roubar ou fazer 
alguma coisa assim. 
L – Tipo quando de noite quando vem um negro lá na frente, tem várias pessoas que chegam 
a atravessar a rua com medo; se for um branco não. As pessoas tem muito mais medo dum 
negro do que dum branco. 
M – É como a sora falou, isso é uma coisa criada, uma coisa que tu aprendeu, e às vezes tu 
aprendeu até com teus próprios pais.” 
[...] 
L – A ONU não tá nem aí se é branco ou se é negro, ela vai lá e ajuda. Ela vai na África ajuda 
as crianças carente lá... A maioria desses cara que trabalham lá são branco, desses que eu 
vejo, e eles não se importam. Muitas vezes até gente chega a adotar as crianças da África, 
sabe? Podemos ter uma ideia sobre isso. 
M – Tá, e porque que não importa pra eles e importa pros outros? 
L – É isso aí, a gente pode tirar várias ideias daí... 
 

 
Passei para os meninos (grupo formado por quatro) um vídeo, disponível na 

internet, tematizado pelas diferenças onde perguntavam a cada par de crianças qual 

era a diferença entre elas. As duplas eram formadas por: uma menina negra com 

cabelos crespos naturais e uma menina branca de cabelo liso; uma cadeirante e outra 

não; dois meninos uniformizados usando óculos, um branco e loiro, o outro com a pele 

e o cabelo escuros; um japonesinho e um ocidental; uma menina com síndrome de 

Down e outra sem necessidades especiais. Ao serem indagadas, as crianças se 

olhavam, riam, buscavam diferenças, conversavam, alguns se mediam, outros 

alegavam não haver diferença alguma e por fim responderam coisas do tipo: “ela gosta 

mais de molho de tomate que eu”, “ele é melhor no pega-pega”, “ela sabe dançar e 

eu não”, dentre outras características relacionadas às escolhas, preferências, 

habilidades. Respostas caçadas, quase negociadas por não estarem prontas. 

 E nós? Ao olharmos as cenas frente às perguntas teríamos percepções visuais 

que seriam irrevogáveis levando em conta os efeitos de verdade que o regime de 

verdade que o regime no qual estamos inseridos nos subjetiva, nos produz e nos faz 

produzir e produzir-nos. Responderíamos frequentemente apontando a diferença 

como algo negativo, porque aquele que está conferido de normalidade produz o outro 

(KILOMBA apud RIBEIRO 2016). Veríamos a cadeirante, o asiático, a negra e o negro, 

a deficiência mental, e não veríamos os brancos. 
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 Ao ser entrevistada, Kilomba (RIBEIRO, 2016) destrincha, desfetichiza, destrói 

as definições e pseudoentendimentos clichês acerca de diferença e discriminação 

postas no discurso do senso comum e de lugares diferentes do agora. Fala loquaz, 

direta, inignorável, desacomodadora, incômoda, que vai certamente no cerne de 

questões profundas e viscerais da nossa sociedade. 

Como pessoas negras, muitas vezes, somos referidos como diferentes. E eu 
coloco a questão: diferente de quem? Quem é diferente? Tu és diferente de 
mim ou eu sou diferente de ti? Pra dizer a verdade nós somos reciprocamente 
diferentes. Então a diferença vem de onde? Eu só me torno diferente se a 
pessoa branca se vê como ponto de referência, como a norma da qual eu 
difiro. Quando eu me coloco como a norma da qual os outros diferem de mim, 
aí os outros se tornam diferentes de mim. Então é preciso a desconstrução 
do que é diferença. Outro mito que precisamos desconstruir é de que muitas 
vezes nos dizem que nós fomos discriminados, insultados, violentados 
porque nós somos diferentes. Esse é um mito que precisa acabar. Eu não 
sou discriminada porque eu sou diferente, eu me torno diferente através da 
discriminação. É no momento da discriminação que eu sou apontada como 
diferente. Desconstruir o racismo e descolonizar o conhecimento. Às vezes 
podem soar apenas como palavras, mas possuem uma construção teórica 
imensa. (KILOMBA apud RIBEIRO, 2016) 

 
Por que a criança não vê a diferença? Por que eles respondem de forma tão 

diferente? Perguntei à turma; começaram os palpites sobre ideias como pureza, 

inocência, até chegarmos na subjetivação, no aprendizado subliminar que os 

discursos sociais nos imprimem invisivelmente. As crianças ainda não haviam sido 

atingidas pelo poder desses discursos nem aqueles que seriam os outros num futuro 

não tão longínquo. O bullying nas escolas é uma consequência direta das 

subjetivações discriminatórias, da internalização de ISO para a espécie humana, por 

mais eticamente nazista e imoral que pareça na atualidade. 

No projeto da instalação (Figura 37), consta o desenho de uma pessoa com 

uma mangueira de aspirador ligada à cabeça sugando conceitos que estão postos na 

sociedade. Já na montagem da instalação (Figura 38 a 44), eles inverteram a posição 

da mangueira, a qual foi colocada sugando as ideias do objeto que representava a 

cabeça e despejando na mini maquete que representava a sociedade, invertendo 

também a sugestão do projeto. Primeiro produziram a ideia de que absorvemos 

elementos da sociedade para nos formar, somos subjetivados; depois, de que a 

sociedade é produzida pelas nossas ideias. Levando em conta a função reversa do 

aspirador de pó, poderíamos dizer que a mangueira utilizada na montagem da 

instalação constitui uma seta dupla, um movimento de troca, assim como vai e leva, 

volta e traz, mas para atravessar esse binarismo, poderíamos acrescentar que esta 

mangueira pode além de sugar e devolver, misturar as múltiplas e imprevisíveis 
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partículas de ideias e distribuí-las, apesar das verdadeiras assumirem lugares de 

poder segundo o regime e de outras terem possibilidades de poder pelas novas 

combinações de resistência latentes nos improváveis vazamentos. 

Dentre as palavras que destacaram individualmente na instalação, tanto do 

lado da cabeça (aberta, incompleta, inacabada, vulnerável, em formação) como do 

lado da sociedade (maquete menor que o tamanho da cabeça - seriam os tamanhos 

sugestões de poder? Seria o movimento do pensamento mais poderoso que as 

práticas discursivas e sociais?) estão conceitos e adjetivos, conceitos que formam a 

ideia subjetivadora e adjetivos que rotulam e produzem os sujeitos condicionados 

pelas práticas discursivas que se proliferam sustentadas por um regime de verdade 

que as autoriza e reforça. São: padrões, como agir, desigualdade, o que falar, 

racismo, preconceito, feio, machismo, gorda, o que vestir. Estas palavras 

impressas nas práticas discursivas geram também nos sujeitos práticas de si, formas 

de conduzir-se, de produzir-se e de experienciarem(-se) enquanto sujeitos 

(FOUCAULT, 1997). 

 

 

Figura 37 - Projeto do trabalho 

 

Fonte: arquivo da autora. 
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Figura 38 - Montagem da instalação no corredor da escola 

  

Fonte: arquivo da autora. 

 

Figura 39 - Instalação  

 

Fonte: arquivo da autora. 
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Figura 40 - Instalação 

 

Fonte: arquivo da autora 
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Figura 41 - Detalhes da instalação 

 

Fonte: arquivo da autora 

 

 

 

Figura 42 - Detalhes da instalação 

 

Fonte: arquivo da autora 
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Figura 43 - Detalhes da instalação 

 

Fonte: arquivo da autora 

 

Figura 44 - Detalhes da instalação 

 

Fonte: arquivo da autora 
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6.5.2 Grupo Cabelo Afro 

 

Este grupo formou-se apenas com meninas e elas destacaram o interesse em 

trabalhar com as diferenças entre raças. Muitas foram as ideias colocadas no papel: 

diferença de tipo de cabelo, da cor da pele, de liberdade, de tristeza, de felicidade e 

trouxeram também a questão das cotas raciais nos concursos (Figura 45).  

 

 

Figura 45 - Lista de possibilidades elencadas para discussão 

 

Fonte: arquivo da autora 

 

 

Discutiram bastante sobre as cotas raciais. Uma das alunas (branca) 

expressou-se ferrenhamente contra, sustentando que isso fazia com que as 

diferenças discriminatórias e o racismo aumentassem ainda mais, visto que os negros 

teriam privilégios frente aos demais. Conversamos; argumentei que essa é uma 

medida provisória adotada na tentativa de compensar historicamente os direitos que 

foram negados aos não-brancos no Brasil: acesso à educação básica e superior como 
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meio de integração, participação e ascensão social e econômica; à saúde, à moradia, 

ao exercício discursivo e de si por meio da prática de suas preferências culturais, 

estéticas, dentre outras que manifestem adesão. 

Elas viam as situações que levantaram apenas a partir de seus lugares de fala 

imediatos, pois estando próximas do término do ensino fundamental, em pouco tempo 

estariam sujeitas a seleções que possuem concorrentes cotistas e isso não agradava 

quem se manifestara. Sugeri que lessem a respeito, começando pela busca na 

internet e a partir de artigos que achassem interessantes poderíamos traçar um 

planejamento de pesquisa. 

No encontro próximo haviam se decidido pelas diferenças de tipos de cabelo, 

desistiram das cotas, mas assim como as cotas estavam sendo discutidas a partir de 

seus lugares imediatos, também tratavam este novo subtema da mesma forma. Sugeri 

os mesmos procedimentos e levei reportagens (“É preciso debater humanidade” e “As 

marcas da discriminação”, Jornal Diário de Santa Maria do dia 14 e 15 de novembro 

de 2015) na intenção de que enriquecesse as problematizações, pois falava dos tipos 

de cabelo afro, as formas de cuidado e do empoderamento que conferem aos negros, 

em especial às mulheres negras.  

Nas discussões gravadas, esse grupo demonstrou um preconceito discursivo 

arraigado em imagens racistas silenciosamente internalizadas na e pela sociedade. 

Ao associar o cabelo natural afro à sujeira (“Tipo assim se tu acha o cabelo dela ruim, 

porque o cabelo tipo liso também pode ficar sujo... Tipo, no caso, tem pessoas que 

tem cabelo bonito, mas não cuidam daí acaba sendo uma porcaria.”), seu aspecto a 

elementos pejorativos (“Tipo no caso... tem tipos de cabelo cacheado que digamos, 

sei lá (constrangimento ao falar), eu não acho bonito, só que no caso também não 

tenho nada contra. Agora tem tipos que no caso a pessoa cuida... [...] Esses assim... 

parece Bombril”) e à falta de cuidado, como se delegassem uma culpa ou inferioridade 

estética e cultural da própria raça. 

As falas mais proeminentes envolvem uma impressão quase hostil, associando 

cabelo natural negro à sujeira, falta de capricho, o inverso do padrão de beleza 

dominante. Questionei sobre os produtos que o mercado vem recentemente 

oferecendo para o trato adequado da beleza negra, seu sentido, a clientela, a 

absorção social dessa beleza, os valores cobrados pelos produtos e tratamentos, pois 

se há oferta e com valores superiores muitas vezes aos de produtos comuns, é 

também porque há mercado, percebe-se uma valorização desta estética e ascensão 
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econômica de negros que os que permite adquirir produtos específicos para 

realização desse cuidado consigo. 

 Ao serem abordadas diretamente sobre esses assuntos tendo trechos dos seus 

discursos como exemplos de discriminação, ficaram desconcertadas, 

desconfortáveis, umas não gostaram, pois não se viam como racistas. Ao falar com 

as meninas e perceber sua contrariedade, até vergonha, tranquilizei-as dizendo que 

elas não eram culpadas nem acusadas de nada, que achavam “bonito”, “limpo” e “bem 

cuidado” o que aprenderam a perceber assim, o que internalizaram que seria isso e 

que excluía a estética negra, por mais que quisessem fabricar um discurso, nas 

discussões apareciam o que apesar de serem diferentes entre si, era o mesmo. 

 Quando problematizei o que faz com que o cabelo liso, limpo, bem cuidado seja 

mais valorizado que o cabelo afro limpo e bem cuidado? Elas se olhavam meio 

embaraçadas com as palavras sem saber o que dizer ou por onde começar. Percebi 

que mesmo com as pesquisas individuais, elas não conseguiam transcender seus 

lugares nem mesmo para questionar seus próprios pensamentos. Creio que a 

subjetivação das premissas de beleza branca tem aí um efeito de verdade tão 

poderoso que não lhes dá espaço sequer para quererem transpô-los. Produziram-se 

totalmente de acordo com o que o regime de verdade lhes previa. 

Então lembrei-as das nossas primeiras conversas sobre o racismo, que a raça 

que tomava o poder tinha sua aparência, sua fenotipia valorizada. Será que o racismo 

continuava exercendo os mesmos efeitos de verdade ao longo de tantos anos? 

Estariam as pessoas se produzindo ainda de acordo com aquele que inspira o poder? 

Estavam elas confortáveis em seus lugares ilusoriamente não racistas e viram-se 

incomodamente atravessadas por desnudamentos se seus próprios ranços 

discursivos. 

Quando os discursos são contraditórios entre o que acho que devo dizer, fazer, 

pensar e o que digo, faço, penso, vemos um choque entre o que seria o ético 

socialmente falando e o que está internalizado, o subjetivado, o efeito de verdade 

tomando corpo, voz, ação, o regime que coloca os discursos em funcionamento, ainda 

que com uma pintura que mal cobre a fachada. Isso ilustra o que Skidmore (2012) 

falava em tempos idos sobre o racismo velado no Brasil. Hoje e numa perspectiva 

foucaultiana pode não ser velado, é estrategicamente invisibilizado nas formas 

cotidianas de tratamentos do tema, como na linguagem midiática, destacando “a 
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importância conferida ao papel dos meios e da cultura popular como portadores e 

mediadores de discursos” (HERNÁNDEZ, 2007, p.65). 

Conforme os trabalhos com os subtemas e as pesquisas individuais discutidas 

nos grupos foram tomando forma as ideias (Figura 46 a 49) que desenvolveram sobre 

os assuntos e com as quais trabalhariam nas instalações . Dentre escritos, desenhos, 

planos, tintas, o que se pensa se vai tornando matéria de pensamento e provocação. 

 

 

Figura 46 - Projeto da instalação 

 

Fonte: arquivo da autora 

 

 

Figura 47, 48 e 49 - Preparação e montagem da instalação 

   

Fonte: arquivo da autora. 
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As meninas montaram uma instalação que trazia destaque para as diferenças 

raciais físicas, fenotípicas, especialmente das características dos cabelos e entre as 

mulheres, apesar de aparecer em suas discussões essa preocupação entre os 

homens também, como mostra o trecho transcrito: 

“- Guri também tem cabelo cacheado. 
- É, mas os guris não é tanto. É mais as gurias. 
- É, mas eu conheço amigo meu que o cabelo tá grande e daí vai lá faz a chapinha.” 
 

 O foco que dão na montagem da instalação ao subtema escolhido é a 

diversidade e a riqueza cromática e de formatos que ela propõe, não dando destaque 

central para um modelo em particular. Loiras, morenas, ruivas, azuis, brancas, negras, 

mestiças estão presentes. Um modelo que aparece com força é a boneca Barbie, que 

todas tinham em casa, reminiscências de suas infâncias subjetivadas, e quiseram 

utilizar. Todas eram brancas e loiras, além de magérrimas e no padrão de beleza 

norte-americano. Divertiram-se customizando-as, mudando-lhes cores e roupas. 

 A instalação (Figura 50 a 54) traz a ideia de um expositor com todas as 

propostas que pensaram para provocar atravessamentos em si e naqueles que 

visitariam seus trabalhos: os colegas de outras turmas e séries. Além das bonecas e 

imagens, anexaram um dos trabalhos realizados no início do processo com a foto de 

uma pintura com a figura de Nelson Mandela e a bandeira da África do Sul ao fundo 

e as seguintes mensagens ao redor: “a sociedade cria o racismo”, “você é feliz?”, 

“tristeza...”, “liberdade”, “ideologia”. Estas palavras nos remetem à própria luta de 

Nelson Mandela, e, estando junto às imagens e bonecas postas da forma como 

estavam, ganham uma força com sentido histórico, com uma carga viva de resistência 

ao sistema de verdade eurocêntrico, um repertório que lentamente se desnaturaliza 

depois de tanto sangue e lágrimas derramados na submissão, na sujeição, no 

assujeitamento, na atual subjetivação. Lágrimas das raças que fenotipicamente 

diferem do poder, lágrimas de dor, de tristeza, pela liberdade, pela busca da felicidade, 

pela conquista de um saber-poder que nos garante que o racismo é invenção humana 

e não natureza. 
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Figura 50 - Detalhes da instalação 

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

 

Figura 51 - Detalhes da instalação 

 

Fonte: arquivo da autora. 
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Figura 52 - Detalhes da instalação 

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

 

Figura 52 - 53 - Detalhes da instalação 

 

Fonte: arquivo da autora. 
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Figura 54 - Detalhes da instalação 

 

Fonte: arquivo da autora. 
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6.5.3 Grupo Racismo no Esporte 

 

Este grupo, em contraponto ao anterior, é composto somente por meninos, 

dentre eles Oroche. Escolheram o tema do racismo no esporte em função de um fato 

racista ocorrido durante uma partida de futebol entre Barcelona e Villarreal em 27 de 

abril de 2014: um torcedor branco atirou uma banana para o jogador brasileiro Daniel 

Alves (negro) do Barcelona, o qual juntou, descascou e comeu a fruta. Em seguida 

deu declarações bem-humoradas sobre o fato, agradeceu a banana, que alega ter-

lhe dado forças para marcar o gol de virada que deu a vitória ao seu time. Este fato 

gerou uma enorme polêmica sobre o racismo, teve repercussão mundial e muitas 

manifestações na mídia e em redes sociais prestando apoio a Daniel Alves e 

elogiando sua postura frente à discriminação, sua atitude inusitada, inesperada e 

desempoderadora da intenção do arremessador de ridicularizar a raça negra. 

Ao iniciarem as discussões, parecia que os debatedores não saíam do lugar. 

Suas pesadas âncoras estavam sedimentadas no regime de verdade que noticia uma 

demonstração aberta de racismo (do torcedor branco contra um jogador negro) com 

críticas, ao mesmo tempo legitima, acomoda manifestações como essa nas estantes 

das nossas consciências de que é errado, é discriminatório, é criminoso sem propor 

nada para mudar essa situação. 

“O que significa chamar alguém de macaco? O que significa atirar-lhe banana?” 

– indaguei-os (Figura 55). Eles respondiam que macaco é o primo ancestral do 

homem, que não evoluiu e que a banana serviria para humilhá-lo ainda mais sendo o 

alimento símbolo deste animal. Mas o que o jogador negro ofendido fez provocou uma 

virada na forma de encarar o fato e de receber a admiração de muitos ao juntar, comer 

e agradecer a banana. Sua atitude foi a proposta de virada que a mídia com discursos 

esgaçados não alcança. 

Prova de que os discursos midiáticos (fonte principal de informação e de 

pesquisa do grupo) politicamente corretos não tem efeito e nem intenção de virada, 

para mexer um pouco com as percepções inertes do grupo, sugeri que invertessem 

as posições: e se um torcedor negro ofendendo de forma racista um jogador branco 

lhe atirasse algo para ridicularizá-lo, de que animal o chamaria? Que objeto lhe seria 

atirado? Nunca viram acontecer? – novamente indaguei. As interrogações parecem 

ter-lhes provocado um susto. “Sei lá” foi a resposta unânime, “não tenho a menor 
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ideia”. Por quê? Sabem porque não sabem? Porque, se isso aconteceu alguma vez, 

a mídia não noticiou ou não deu ênfase. Que efeito tem isso? Não saber nem sequer 

o que um negro diria que pudesse ofender racialmente um branco, não associar 

nenhum objeto a uma sugestão de constrangimento é algo que não está posto. E se 

ocorreu algum dia, por que não fora valorizado, nem veio a aparecer? O que é uma 

relação racista? Nesta relação há quem detenha algo do qual o outro é desprovido. O 

que faz a diferença? Eles puseram-se a pensar no percurso que fizemos e chegaram 

a uma resposta: “poder”; o poder do branco na sociedade ocidental lhe garante 

praticar o racismo e ser compreendido nas suas associações, muitas vezes até 

clichês, o que está subjetivado por todos, brancos, negros e quaisquer cores. 

 

 

Figura 55 - Perguntas problematizadoras disparadoras do processo de criação. 

 

Fonte: arquivo da autora 
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A partir daí suas discussões começaram a se ampliar, as ideias fluíram com 

maior entusiasmo, pois assim como outros grupos, não conseguiam sair de seus 

lugares para pensar e acabavam sempre em discussões circulares, sem mover-se na 

rede discursiva de possibilidades. Suas leituras, além de poucas, eram em sites de 

esportes que não aprofundavam as notícias, como aquela que foi a disparadora do 

subtema no grupo. 

Um dos procedimentos adotados foi um sucinto questionário com perguntas 

abertas com o objetivo de organizar o que o grupo reuniu, discutiu e que ideias 

serviram para a elaboração da instalação. Responderam: 

 

“Que ideias são importantes para o grupo sobre o tema? Que o racismo nunca 
vai acabar mas que pelo menos diminua. 
O que queremos falar sobre isso? Que independente da cor um do outro, devemos 
ter o mesmo respeito com todos. 
O que pensamos sobre isso? Nós seres humanos “somos todos iguais” em direito, 
devemos ter respeito um pelo outro.” 
 

 Não saberia se a perspectiva apontada na primeira resposta seria baseada na 

história, na realidade deles, num pessimismo social, certo é que nasceram num 

regime racista e produziram-se encharcados destas verdades. O efeito disso é claro 

nas conversas que tivemos: quanto maior o poder, mais se pratica o discurso que 

lidera o grupo; quanto maior o grau de branquitude (Skidmore, 2012) física e cultural, 

que está de acordo com a fenotipia dos detentores do poder (Moore, 2007) na 

sociedade ocidental, maior o exercício das práticas que colocam em funcionamento 

um discurso dominante, ainda que disfarçado de não-racista. Prova disso é o silêncio 

do Oroche. Ele interage com sorrisos, acanhamentos, olhares tímidos e um 

desconforto que me contagiava ao observá-lo. É muito difícil para mim estar 

provocando algo que parece doloroso, mas espero que todo o trabalho possa lhe 

proporcionar uma virada na própria experiência. 

Os debates ao redor da produção da instalação (Figuras 56, 57, 58 e 59) foram 

crescendo na medida que problematizavam o poder na situação que descreveram nos 

primeiros encontros. Passaram a pensar as figuras do macaco, do branco, do negro, 

da banana em relação a posição de poder que representava cada um na cena racista 

e naquela que construiriam para problematizar estas relações tão eficientes quanto 

aos seus efeitos de verdade na sociedade.  
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Figura 56 - Instalação 

 

Fonte: arquivo da autora 
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Figura 57 - Detalhes da instalação 

 

Fonte: arquivo da autora 

 

 

Figura 58 - Detalhes da instalação 

 

Fonte: arquivo da autora 
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Figura 59 - Cascas de banana e jogadores brancos caídos 

 

Fonte: arquivo da autora 
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 O grupo pensou em realizar a instalação montando um campo de futebol com 

jogadores brancos e torcedores macacos, que atiravam cascas de banana no campo 

e emitiam xingamentos aos jogadores. Propuseram-se inverter as relações do fato 

disparador do subtema. 

Empoderaram os macacos, que representavam o jogador negro insultado, 

empoderaram a raça negra com uma proposta semelhante à de Daniel Alves, 

multiplicando-a. Os próprios macacos torcedores tinham balõezinhos de fala e 

expressões de desagrado ofendendo os jogadores brancos de macaco, maluco, e 

outros recursos gráficos que remetem a termos negativos impronunciáveis. 

Atirar a casca da banana também tem um sentido que não é o mesmo daquele 

que atirou a banana para o jogador. O macaco torcedor atirou o resto, o lixo, a cilada 

para os jogadores brancos, todos caídos no campo em meio às cascas. 

O que nos dispara o discurso da instalação? O que ela diz de nós, sujeitos e 

sociedade? Quando falo nós, o faço a partir do meu lugar racial de fala, branca. 

Estaríamos caídos pela força do discurso da resistência e ou pela queda do nosso 

próprio discurso? No momento que se desnudam os saberes e o poder que eles 

engendram, desnuda-se o próprio poder. Partindo do princípio que o racismo é 

condição criada sustentada por uma relação de saber-poder, pelo conhecimento que 

historicamente o mantem, desmorona a fortaleza erigida ao redor da raça dominante. 

Eis a casca de banana que Foucault (1999a) nos coloca no caminho; bendita seja! 

 

 

6.5.4 Grupo Escravidão 

 

Neste grupo, formado por cinco meninas, é forte a abordagem das 

desigualdades geradas pela escravização de africanos em nosso país, por mais que 

as raízes dessa desigualdade sejam anteriores no Brasil. 

 O grupo quis trabalhar os direitos, as oportunidades, o tratamento, a ocupação 

de lugares (Figura 60).  
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Figura 60 - Rede conceitual 

 

Fonte: arquivo da autora 

 

 

 A rede conceitual que elaboraram traz um compêndio de referências muito 

vasto, muito amplo, que foi sendo afunilado conforme as problematizações ardiam em 
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alguns pontos específicos, no caso, os sofrimentos causados pela sustentação racial 

forçosa da escravidão do corpo dos negros. 

 A instalação foi catártica na sua elaboração, realização, processo de visitação. 

O grupo mergulhou na atmosfera de dor gerada por uma submissão levada ao 

extremo com a escravidão sustentada por ideias racistas de inferioridade da raça 

negra no Brasil. Palavras que compunham o cenário e reforçavam a ideia do grupo de 

trabalhar com a dimensão dolorosa do seu subtema estavam escritas no quadro e em 

cartazes: nacionalidade, miséria, discriminação, medo, desgosto, voz, silêncio, 

pressão, angústia, dor, morte, sofrimento, diferenças, suor, religião, agressão, 

desigualdade, ignorância, família, refúgio, trabalho (Figura 61). Imagens de 

tortura, castigo, sangue, expressão de tristeza, a boneca bebê negra com simulação 

de sangue e um cinto ao lado discursavam eloquentemente o padecimento (Figura 62 

e 63). 

Além das imagens, das palavras, dos objetos, tocava a música “Hallelujah”, de 

John Cale, com referência cristã, ocidental, europeia, branca, como manda o protocolo 

do poder. 

 Entre a música e o ambiente da instalação estava a casca de banana 

foucaultiana. O Cristianismo, difundido pelos europeus, inclusive pelas suas colônias 

de exploração mundo afora, não tem em seu cerne a justificação racista e sim a 

premissa da igualdade dos homens perante Deus. A escravidão promovida e difundida 

pelos mesmos europeus inferiorizava a raça negra e empoderava-se 

desempoderando-os pelo seu arranque do lugar, da cultura, da família, da 

comunidade, e submissão violenta do corpo e da vontade aos desmandos dos seus 

senhores em condições de vida subumanas. 

Uma contradição histórica que se viu escancarada na instalação disparadora 

de emoções que variavam pelas experiências de cada visitante, pelos seus lugares 

de fala, pelos seus condicionamentos, pelas suas memórias familiares, pela empatia 

às situações de degradação do ser humano que estavam sendo mostradas, pelo efeito 

da música que remete a uma espiritualidade desarmada. 
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Figura 61 - Instalação 

 

Fonte: arquivo da autora 

 

 

Figura 62 - Detalhes da instalação 

 

Fonte: arquivo da autora 
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Figura 63 - Detalhes da instalação 

 

Fonte: arquivo da autora 
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 Ao lado de tudo isso estava sobre uma mesa outra boneca bebê negra vestida 

conforme as crianças brancas (Figura 64), sem ferimentos, com expressão feliz. 

Tivera esta sofrido o branqueamento (SKIDMORE, 2012) cultural com certeza... uma 

pequena boneca baiana ao lado desta, também com expressão tranquila e sem maus 

tratos veste trajes que remetem à cultura africana que lhes foi sacada. Eis um efeito 

da resistência. 

 

 

Figura 64 - Detalhes da instalação 

 

Fonte: arquivo da autora 
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6.6 CONSTITUIÇÃO DE UM OUTRO LUGAR: ECOS DO PROCESSO  

 

O racismo mantém-se em funcionamento como um disparador que garante a 

perpetuação de desigualdades, ainda que com fachada de equidade do regime de 

verdade que se renova mantendo os interesses e os jogos de poder propostos em 

discursos que se utilizam de uma infinidade de recursos (do olhar às tecnologias) para 

exercerem seu poderio sobre as produções dos sujeitos, como nos discursos dos 

próprios alunos que não se diziam racistas e muitos deles eram sem ter a clareza 

disso. 

Algumas propostas para pensar o processo vivenciado ao longo das pesquisas 

foram lançadas na intenção de que revisitassem seus posicionamentos iniciais frente 

ao convite do projeto e refletissem sobre o que haviam desenvolvido neste tempo. 

 

 

A pesquisa desenvolvida na turma, os trabalhos, as discussões, provocaram 

alguma transformação na sua maneira de pensar e agir sobre o poder e o 

racismo? Fale sobre isso. 

 

“Me fez pensar que ninguém precisa andar igual a ninguém, cada um faz sua moda, me fez pensa que 
as pessoas tem que se assumir, não tem que ficar com vergonha da sua pele ou do seu cabelo etc... 
Todos nós somos iguais e todos os cabelos são lindos, e as pessoas tem que se assumir e cuidar do 
seu cabelo e pele, não ter vergonha.” Paula – Grupo Cabelo Afro 

“Não mudei nada pois tenho a cabeça boa e eu acho que não há diferença nós todos pensamos, 
falamos e caminhamos temos muita coisa  igual então eu acho que o negro não tem diferença dos 
brancos e isso vem de muito tempo quando era a raça predominante que mandava em tudo e eu acho 
que os negros não tinham poder por isso nasceu o racismo. E o racismo não é só com negros mas com 
todas as raças.” Jubileu – Grupo Diferenças 
 
“Esse trabalho fez eu abrir meus olhos e perceber que até na NBA existe racismo e não só com negros 
mas também asiáticos. Eu não entendo o porque do racismo existir, isso é muito desnecessário e 
errado.” Oroche – Grupo Racismo no Esporte 
 
“Me fez pensar diferente sobre o poder do racismo, essa instalação sobre o racismo e a escravidão me 
trouxe para mim muito aprendizado, somos todos iguais não pode e não deveria existir desigualdade, 
ninguém nasce sendo racista com o outro, ninguém nasce odiando outra pessoa pela sua cor de pele, 
falta amor na humanidade falta igualdade e respeito... Eu senti muito aprendizado e muita dor também, 
vendo o sofrimento das pessoas estampado no rosto, lutando para aceitação de si mesmo, me fez 
pensar muito e refletir sobre tudo isso, o que levo comigo é aprendizado e amor, amor por eu saber e 
entender que não existe diferenças, que somos todos iguais, que lutamos por nossos direitos...” Estrela 
– Grupo Escravidão 
 
“Minha maneira de pensar não mudou continuo achando que todos deveriam se respeitar da mesma 
forma independente de ser branco ou negro, na minha opinião o racismo não deveria ter existido pois 
é uma coisa totalmente banal que os mais fortes de poder criaram. O único pensamento que voltou foi 
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do meu avô falecido, ele era negro e ai de quem fizesse racismo com ele ou com alguém próximo dele.” 
Rodrigo – Grupo Diferenças 
 
“A sociedade criou o poder e o poder criou o racismo, preconceito e padrões, eles criam esses padrões 
com propagandas, filmes e novelas na TV, coisas que vemos frequentemente, que acabam se tornando 
normal, quando na verdade não são e nós absorvemos isso e passamos para familiares, filhos e 
amigos. Depois dessas pesquisas e discussões eu percebi que em alguns momentos eu fui 
preconceituoso sem me dar conta.” Pietro - Grupo Diferenças 

 

 A experiência de deslocamento do pensamento é vivenciada pelos estudantes-

pesquisadores que narraram seu processo, pois não houve outros registros entregues 

(talvez por descompromisso, desinteresse, negação, vontade de que acabe logo esse 

trabalho por motivos que não arrisco, expressa em olhares indiferentes e resistentes). 

 O reconhecimento do racismo como algo construído a partir do poder foi 

unânime. Ainda que tivessem desenvolvido suas pesquisas sobre subtemas 

diferentes ligados ao racismo, todos manifestaram repúdio às práticas racistas. É 

provável que esse paralelismo seja efeito de um mesmo programa de informação 

orientado por mim, mediado pelas questões que lhes emitia segundo meu lugar de 

fala, minha posição na rede de poder dos discursos, pensando que esses lugares não 

são fixos, os sujeitos podem mudar de posições, as quais podem ser ocupadas por 

quaisquer sujeitos capturados pelas verdades e negações de um regime. A mediação 

sem dúvida os influenciava a escolherem umas fontes e excluírem outras, pois a 

neutralidade não é uma característica do discurso. 

Uma virada de pensamento pode ter sido alavancada neste percurso, o que 

não assegura uma mudança, pois 

[...] a transformação de uma prática discursiva está ligada a todo um 

conjunto, por vezes bastante complexo, de modificações que podem ser 
produzidas tanto fora dela (em formas de produção, em relações sociais, em 
instituições políticas), quanto nela (nas técnicas de determinação dos objetos, 
no afinamento e no ajustamento dos conceitos, no acúmulo de informação), 
ou ainda ao lado dela (em outras práticas discursivas).  (FOUCAULT, 1997, 
p. 12) 

 

 Ao falar que “as pessoas tem que se assumir”, assumir as suas características, 

percebo que Paula reconhece a doutrinação que os padrões de beleza europeizados 

exercem e que correspondem também a movimentos do poder, pois a produção de 

sujeitos subjetivados e assujeitados pela sujeição a verdades que contradizem à 

própria natureza dos seres (como a cor da pele e a textura do cabelo) é promotora de 

dor, negação, exclusão, silêncios. Paula é o sujeito que parece ter seu discurso, 

inclusive visual, sufocado por narrativas de lugares que não são o seu, são forças 
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externas. Narrativas que tem o poder de não somente proferir verdades e 

regulamentar a exclusão daqueles que não abrange, como quer esvaziar, suprimir, 

fazer desaparecer do cenário social discursos em desajuste com seus parâmetros. 

Paula fala a partir de um lugar institucional racial e historicamente desempoderado, o 

lugar do mestiço. A posição que ocupa neste ponto da pesquisa é de resistência, 

quando diz “as pessoas tem que se assumir e cuidar de seu cabelo e pele, não ter 

vergonha”, dizendo com isso que as pessoas sentiam ou sentem constrangimento por 

serem como são fisicamente, mas que não podem seguir subjugadas nem 

subjugando-se em função desta construção social. Essa vergonha é efeito de poder 

do discurso eugênico branco, proferido e reforçado sem cerimônia em muitos âmbitos 

e ambientes de/da convivência. A criação do padrão cria a normalidade e cria os 

outros. O branqueamento tem efeitos desvastadores quando geram um veto 

relacionado à aparência que se difere da fenotipia do poder. 

Os estudantes se colocaram como sujeitos produtores de conhecimento e se 

empoderaram gradativamente ao se moverem, se questionarem, deslocarem seu 

pensamento, tornando-se detentores de um novo poder-saber: 

 

“Todos nós somos iguais e todos os cabelos são lindos” - Paula; 

“então eu acho que o negro não tem diferença dos brancos” - Jubileu; 

“existe racismo e não só com negros [...] isso é muito desnecessário e errado” - Oroche; 

“que não existe diferenças, que somos todos iguais, que lutamos por nossos direitos” - Estrela; 

“o racismo não deveria ter existido pois é uma coisa totalmente banal que os mais fortes de poder 
criaram” - Rodrigo; 

“Depois dessas pesquisas e discussões eu percebi que em alguns momentos eu fui preconceituoso 
sem me dar conta” - Pietro. 

 
A escola tem o poder e o dever de problematizar as relações normalizadas, as 

próprias redes de poder, que desfavorecem tantos nas posições que lhos incutem. A 

escola pode propiciar uma nova condição, um novo condicionamento, a possibilidade 

de atravessamentos de ideias e expansão dos rizomas dantes limitados nos 

moderados espaços em que eram cultivados, espraiando-se em novos territórios, 

nutrindo-se de referências diversas. 
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Enviar uma imagem que represente para cada um de vocês o percurso que 

fizemos durante a pesquisa e os efeitos que ela provocou relacionados ao 

racismo e ao poder. Pode ser qualquer imagem, capturada, foto antiga, de 

família, um desenho fotografado, uma foto que vocês tiraram. A ideia é montar 

e imprimir um pôster grande com essas imagens. 

 

 Apesar de conversarmos e socializarmos as pesquisas em aula, muitos ficaram 

focados no trabalho que vinham desenvolvendo. Nesta imagem há a relação direta da 

evolução do homem a partir do macaco, o Darwinismo. Questionei o Pietro a respeito, 

problematizando sua imagem (Figura 65) ao relacioná-la com a pesquisa do grupo 

Racismo no esporte, em que a situação disparadora é a insinuação de um torcedor 

que atirou uma banana a um jogador negro numa atitude racista como quem o chama 

de macaco. 

 

 

Figura 65 - Imagem capturada e enviada por Pietro 

 

Fonte: arquivo da autora 

 

 

Pietro: “Eu entendi e peguei essa porque ela me lembrou duas coisas  
1 cientificamente todos nós evoluímos de macacos entao chama uma pessoa negra de macaco e 
uma idiotice  
2 que nos evoluímos e que ainda precisamos evoluir mais” 
Professora: “Quem está no ponto mais evoluído?” 
Pietro: “No último estágio eu pensei a sociedade de hoje porque desde a época da escravidão, antes 
até, nós evoluímos bastante” 
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 Pietro não se dera conta de que o homem branco está no estágio mais evoluído 

e que esta imagem da evolução darwinista, utilizada para sustentar o racismo 

científico e a eugenia em tempos idos (SKIDMORE, 2012), subjetiva e reforça a 

supremacia branca eurocêntrica no topo do poder na sociedade ocidental, como uma 

referência irrefutável. 

Esta imagem dispara um discurso racista em vários aspectos: na medida em 

que coloca o macaco, escuro, no estágio mais primitivo, que vai se tornando mais 

claro, com crânio maior e postura ereta conforme evolui até chegar ao topo da 

evolução como homem branco, com todas as características fenotípicas europeias, 

não só sugere como afirma que o homem branco é o mais adequada e naturalmente 

poderoso da espécie humana. 

A problematização cromática e racial que propõe o discurso da imagem pode 

não ter sido alvo da atenção nem da resposta de Pietro pela subjetivação já 

sedimentada ou pelo fato de ver esta imagem em si como o discurso de um recorte 

do processo que deve continuar segundo ele, exposto na fala “ainda precisamos 

evoluir mais”. 

 

 

 Jubileu fez um desenho (Figura 66), fotografou e enviou-me dizendo que não 

encontrara nenhuma imagem que representasse o que foi o processo do trabalho para 

ele. A imagem deste coração estilizado sangrando no peito de alguém atravessado 

por uma flecha nos sugere a dor, a morte, a falta de amor levantada em outros 

momentos das experiências vivenciadas ao longo do estudo. Alguém disparou e 

alguém foi atingido. Quem será o outro nesta relação? Esta ferida seria uma 

constatação histórica, uma troca de lugares e reconhecimento do mal que o racismo 

causa ou uma virada de pensamento que propõe ver a raça que exerceu o poder de 

ferir ferida pela própria prática discursiva que propagou? Ficam fissuras que 

proporcionam um movimento amplo... 
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Figura 66 - Imagem produzida e enviada por Jubileu. 

 

Fonte: arquivo da autora 

 

 

 Estrela traz a imagem de um abraço afetuoso entre duas raças (Figura 67) que 

se opõem nas relações raciais no Brasil e em outras partes do mundo: brancos e 

negros. Vendo esta imagem como representativa do percurso da pesquisa, penso que 

os esforços discursivos tensionados durante o processo surtiram ou reforçaram (em 

especial nesta estudante por sempre ter-se afirmado não racista) efeitos de verdade 

que eticamente precisam ser respeitados e exercidos para tornar possível o convívio 

social: o respeito e o amor, sem criar o outro com caráter discriminatório, segregador, 

limitador, inferiorizador. 
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Figura 67 - Imagem capturada e enviada por Estrela 

 

Fonte: arquivo da autora 

 

 

Pensando no racismo como uma relação de poder, imaginem-se cada um com 

o poder “nas mãos”, o poder que gerou e sustenta o racismo até hoje na 

sociedade. Como vocês o administrariam, o que fariam com o poder para 

extinguir o racismo? 

 

Empoderar é um investimento e um risco. Investimento acreditando na 

produção de uma virada que, no caso do racismo, proponha olhares, posturas, 

práticas de respeito, de amor, de reconhecimento da humanidade de todos acima das 

características raciais, na perspectiva de um mundo mais justo, igualitário e 

eticamente sóbrio para não perpetuar discursos de proliferação oposta a esses 

valores. Um risco, porque uma vez empoderados, os antes desempoderados, ao invés 

de reorganizar as posições e práticas de poder, as formas de administração do poder, 

podem somente assumir a posição de um outro sujeito outrora empoderado e 

continuar perpetuando os mesmos discursos, só numa posição mais confortável pelo 

usufruto do novo condicionamento e privilégios que neste novo lugar pode ter acesso, 
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mesmo que no passado os condenasse. Como exemplo, no dia da exposição das 

instalações, os alunos foram orientados a ficarem próximos a seus trabalhos, observar 

as reações das pessoas, responder sutilmente alguma pergunta se fosse feita, mas 

atentar para respeitar o espaço de pensamento dos visitantes, afim de não encerrar 

as possíveis provocações que poderia incitar. Durante a mostra observei que alguns 

fizeram conforme minha orientação; alguns desapareceram, deixando os co-

partícipes em potencial à deriva de suas próprias ideias sem mediação nenhuma. 

Outros ainda posaram de donos da verdade, explicando o que haviam feito, a partir 

de que ideias e quais seus objetivos, castrando vigorosamente muitas possibilidades 

de movimento que a instalação poderia gerar, desconsiderando e não se percebendo 

na prática de um discurso limitador e excludente, tal qual criticam ao tratar de seu 

subtema, o cabelo afro. 

Esta última solicitação fez com que os sujeitos pesquisadores se vissem 

empoderados de forma a expressarem-se com sorrisos, olhares esperançosos, 

entusiasmados (Oroche até ergueu a cabeça com interesse, evento que em poucos 

momentos da pesquisa observara) e visíveis esforços para ter a solução mais eficaz 

que pudessem elaborar. Levaram a sério o empoderamento sugerido. 

 

“Eu usaria meu poder para calar a boca das pessoas quando elas forem cometer o racismo, [...] porque 
a maioria das pessoas que que praticam o racismo falam pra pessoa que sofreu, então eu usaria o meu 
poder para calar a boca das pessoas que na hora que fossem falar coisas pro outro sofrer, ficariam 
mudas e mudaria para palavras alegres, felizes, elogios etc...” Paula 
 
“Eu iria mudar muita coisa, começaria acabando com a desigualdade que existe na sociedade... Por 
que existe racismo? Ou por que as pessoas têm indiferença umas com as outras? É uma pergunta que 
não tem respostas ou não quer se calar. As pessoas falam tanto de amor ao próximo, mas praticam 
indiferença com o outro. O racismo não pode existir, por que tem diferença entre um branco e um 
negro? [...] Somos todos iguais. ” Estrela 
 
“Acho que começaria pelas escolas, porque a educação além de ser a base de uma sociedade e aonde 
as crianças vão aprender, então eu faria com que esses temas fossem mais abordados e não tratados 
como a pior coisa do mundo. Mostrar para as crianças que existem pessoas diferentes seria um bom 
começo porque as crianças futuramente serão adultos e vão passar isso para seus filhos, amigos e 
familiares. Depois tentar mostrar para as pessoas que todos são diferentes, mas que ninguém é melhor 
ou pior por isso. Diferença existe e isso é bom, porque nós não somos robôs. A maioria das pessoas 
que são preconceituosas, não sabem muito desse assunto, elas simplesmente reproduzem algo que 
aprenderam.” Pietro 

 
 No desejo de calar a boca dos racistas, Paula mostra uma necessidade urgente 

de barrar as humilhações deflagradas licitamente no que concerne à aparência racial 

dos negros e mestiços. Sua sugestão de silenciamento forçado é taxativa tanto quanto 

o foi o silenciamento dos negros nos seus discursos sobre si, sua cultura e suas 
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experiências. A administração, as práticas e as posições do poder não mudariam, 

apenas mudariam seus atores, os lugares dos atores. 

Pietro já fala em educar as gerações através da escola, como instituição 

produtora e disseminadora de conhecimento, para superar o racismo através de uma 

virada discursiva que se dá num processo efetivo, sólido, através do pensamento, da 

valorização da experiência e dos valores éticos e humanos que uma sociedade 

precisa centralizar para funcionar em benefício de todos e não de alguns privilegiados 

por regimes de verdade discriminatórios. 

Pietro reconhece e salienta a importância da cultura visual na subjetivação de 

verdades, na aceitação e naturalização de discursos e as práticas que geram, 

introjetando e doutrinando sujeitos que se produzem de acordo com o que o regime 

espera deles e perpetuam essas verdades estendendo seus efeitos nas práticas 

discursivas que propagam a partir de seus lugares condicionados, institucionais, 

sociais. 

 Desejar que o racismo acabe, que não exista, como coloca Estrela, é um 

começo para pensar maneiras de superá-lo, mas sem um discurso empoderado que 

reorganize a rede de poder que o sustenta, as possíveis soluções são inconsistentes. 

Talvez nem no discurso seria tolerado um desaparecimento mágico do racismo, visto 

que seria plausível mediante um processo longo, pois vem de muito tempo a sua 

constante reelaboração. 
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7 CONSIDERAÇÕES, CONFORMIDADES E INCONGRUÊNCIAS 

 

No contexto social brasileiro existe o racismo, onde as práticas sociais que este 

discurso engendra são invisibilizadas pela noção de normalidade e fatalismo, onde o 

discurso explícito que circula não corresponde aos eventos factuais da realidade 

construída pelos mesmos sujeitos; o que vemos é uma incoerência entre o que se 

pensa e o que se pensa que pensa. A subjetivação dos empreendimentos racistas foi 

tão eficiente, que mesmo dispersando falas regidas pelo amor de Maturana (1998), as 

práticas discursivas são marginalizantes como as popularizadas por Monteiro 

Lobato27. 

Ao final deste percurso da pesquisa, me chega às mãos uma reportagem de 

divulgação da pesquisa do médico geneticista Sérgio Pena28, o qual afirma que a 

criação das raças contribuiu para a divisão das pessoas e o estabelecimento de 

critérios a partir delas para justificar práticas racistas, de dominação e exploração ao 

longo da história humana, pois 

[...] raças não existem. Trata-se de um conceito inventado [...] por baixo da 

pele, todo mundo é igualmente diferente [...], ao mostrar a inexistência das 
raças, a ciência tem um papel informativo e liberador para a sociedade, 
afastando preconceitos (PIFFERO, 2017). 
 

O que vem confirmar mais uma vez o racismo como uma relação de poder construída, 

autenticada como verdadeira e constantemente reforçada por discursos subjetivantes 

e subjetivados na manutenção de privilégios e diferenças nada salutares. 

Por mais que me esforce para compreender a posição do oprimido, do excluído, 

do silenciado pela contenda racista, não consigo alcançá-la pela experiência, talvez 

numa catarse empática. A violência que vitima e perpetua o discurso e as práticas 

discursivas e sociais racistas são para mim impressões. Quando empoderada, Paula 

diz repetitivamente que quer “calar a boca” daqueles que praticam o racismo e geram 

sofrimento para os outros (aqui os outros de Kilomba), quando Oroche diz que não 

entende porque existe racismo se é tão “desnecessário e errado”, quando percebo o 

                                                           
27 (1882-1948) escritor e editor brasileiro (https://www.ebiografia.com/monteiro_lobato/, acesso em 15/ 
07/ 2017). "O Sítio do Pica-pau Amarelo" é sua obra de maior destaque na literatura infantil, reeditado, 
reimpresso e revisitado muitas vezes no Brasil ao longo dos anos, contendo personagens de várias 
raças e situações de racismo que se alastraram pelas gerações. Seu lugar de fala (temporal, social, 
racial, intelectual) o autorizava e legitimava esta produção. 
28 Entrevista concedida e disponível em http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2017/07/racas-
nao-existem-trata-se-de-um-conceito-inventado-garante-o-geneticista-sergio-pena-9835374.html, 
acesso em 14 Jul. 2017. 

https://www.ebiografia.com/monteiro_lobato/
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2017/07/racas-nao-existem-trata-se-de-um-conceito-inventado-garante-o-geneticista-sergio-pena-9835374.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2017/07/racas-nao-existem-trata-se-de-um-conceito-inventado-garante-o-geneticista-sergio-pena-9835374.html
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constrangimento e a rejeição de tantos frente a temas como este, vejo confirmada a 

ideia de que o silenciamento, a interdição da resistência, o bloqueio da experiência do 

movimento que gera o pensar, faz parte de um enorme pacote chamado regime de 

verdade, que provoca efeitos de verdade severos ainda que dolorosos, nas próprias 

formas de nos constituirmos. 

Assisti a filmes29 que tratavam do racismo, mostrando ambos os lados a partir 

de um, filmes que tratavam do racismo em diversas formas de manifestação 

discursiva, prática, concreta com diversas intensidades (de um olhar discriminatório 

ao extermínio do outro) que me servem de andaimes para pensá-lo para além da 

minha experiência. 

O máximo que tenho em minha bagagem de sofrimentos por algum tipo de 

rejeição foi o bullying vivido nos tempos de escola por causa de roupas, estilo de vestir 

e seus sentidos, de me portar; mas nada se compara ao desprezo social vivido por 

aqueles que são alvos do racismo. Vítimas que o próprio sistema constrói e loca. Sim, 

vítimas. Não consigo ver de outra maneira a partir da posição que ocupo. 

Ao assistir em casa, com minha família, “O Menino do Pijama Listrado”, vi meu 

filho enojado dos alemães, de suas atitudes e práticas discursivas expressas no filme, 

apesar de ser descendente também desta raça e ter dizeres comuns aos seus30 

internalizados, não compartilhava das ideias historicamente valorizadas no contexto 

alemão da segunda guerra mundial, não se identificava com elas. Senti-me aliviada e 

percebi que a mensagem antinazista surtiu um efeito de verdade predominante frente 

ao discurso antissemita proferido na educação das crianças alemãs da época na qual 

se passa o filme, ao menos da forma como foi construído este discurso. Entre eles (os 

personagens que exerciam o poder representando a cúpula do exército opressor) era 

condição para erguer a nação alemã criar e cultivar o ódio aos judeus e às demais 

raças. Bruno, o personagem que representava o filho do general nazi, foi o vazamento, 

a fissura, aquele que o poder do discurso não alcançou nem convenceu. Àquele que, 

da sua posição de poder, não caberia ter as atitudes e os pensamentos que tinha; o 

louco de Foucault (1999a). O discurso racista não o atravessava de modo a doutriná-

lo, a encaixá-lo como o fez com aquela que representava sua irmã. A locação que o 

                                                           
29 “O Menino do Pijama Listrado” (Reino Unido e EUA, drama, 2008); “Bem-vindos a Marly-Gomont” 
(França, drama/ comédia, 2016); “Ele tem mesmo seus olhos” (França, comédia, 2016); a série “Raízes” 
(EUA, drama histórico, 2016 – série original de 1977; exibida pela Rede Globo de Televisão de 3 a 6 
de janeiro de 2017 às 23:00 hs). 
30 Como já mencionado e caracterizado na p. 19. 
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regime lhe incutia contradizia completamente aquilo que ele conseguia perceber a 

partir de fora. Pôs-se no lugar do menino judeu, o papel literalmente mais judiado31, 

daquele que o racismo levado ao extremo (FOUCAULT, 1999b) queria fazer 

desaparecer; submetê-lo não bastaria. Esse personagem foi lacuna no regime de 

verdade dominante, para ser presença no discurso desempoderado, para tomar parte 

e posse dele, constituir-se a partir de um lugar que estaria para ser inventado. 

Mudar o mundo de uma vez nem poderíamos querer, mesmo que ilusoriamente 

com o poder nas mãos (como no exercício em sala de aula), seremos talvez uma 

resistência que não ocupa lugar nem é lugar vazio, e sim outra posição na rede de 

possibilidades que o discurso permite na sua vasta gama de legitimações da 

existência ou inexistência do racismo. Deixando, negando, afirmando, sucumbindo, 

evidenciando, ignorando, invisibilizando, reverenciando, silenciando. São brunos que 

abrem fissuras, deixam arestas, provocam micro revoluções que tornam poroso o 

regime de verdade discriminatório e inconsistentes as suas justificativas se olhadas 

de lugares que a mutação discursiva não abraça para subjetivar, que fujam do seu 

poder, que não se deixem capturar por seus tentáculos. 

 Pietro pensou ser a escola o eixo de disseminação de um saber-poder que 

tornaria visível a diferença discriminatória criada pelo racismo e suas proliferações na 

esfera social, desmantelando essa verdade construída e sustentada nas práticas 

discursivas diversas que nos chegam inclusive silenciosamente. 

 O racismo era tido pelos estudantes como algo feio, que não deveria ser falado, 

muitas vezes senti que a negação na entrega das tarefas solicitadas em prol do 

andamento das pesquisas nos grupos, eram formas de barrar a abordagem do tema, 

como se intencionassem sabotar o estudo. Mal sabiam eles que a própria negação 

que tinham toda a liberdade para exercer era também passível de análise, a partir do 

momento em que o poder os houvera feito calar. Minha função como mediadora, 

orientadora do processo de ensino e aprendizagem está aí posta: através do devido 

incômodo, tentei provocar a mobilização do pensamento fazendo mexer nas relações 

de poder e produzindo acontecimentos por essa via que proponha aos estudantes 

atravessarem-se pelos próprios movimentos. Procurei provocar vazamentos na 

ritualização escolar do pensar. 

                                                           
31 Expressão pejorativa aos judeus, antissemita, que significa sofrido, maltratado. 



163 
 

Com esse exercício não proponho revoluções, mas movimentos que podem ser 

significativos na experiência com arte no âmbito escolar na esfera discente e docente, 

referindo-me neste último à minha própria. Nos meus concomitantes lugares, sujeito 

da pesquisa e sujeito-pesquisadora, produzi uma experiência na qual exercitamos, eu 

e os estudantes-sujeitos-colaboradores-pesquisadores, mobilidades de pensamento, 

vivenciamos deslocamentos que nos projetaram pensar o racismo e o poder de 

lugares outros que não aqueles que a sociedade nos arruma com discursos de 

plástico, prontos, para embutir em nossas mentes e bocas. 

Um fato que confirma a situação de descaso nacional frente às práticas racistas 

normalizadas na sociedade é o veto da Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 200332 após 

larga produção e distribuição de materiais nas escolas públicas tratando de história e 

cultura afro-brasileiras, visto que o Estado “faz da lei a manifestação fundamental do 

poder” (FOUCAULT, 1997, p. 71), mesmo opondo-se aos anseios populares, 

especialmente dos movimentos negros.  

Ciente de que estas análises foram impreterivelmente atravessadas pelas 

minhas experiências, pelas experiências dos estudantes, pelos autores, pelos 

documentos e discursos verbais e visuais, pelo que construímos no decorrer do 

estudo, sei que ousamos tratar como realidade frutos de nossas percepções 

condicionadas e das (auto)elaborações discursivas que nos produzem e que achamos 

produzir. Partindo desta premissa, saliento que nossa experiência é de um repertório 

rico, único, singular, que não serve de modelo e não lhe cabe a vestimenta do 

universalismo. A narrativa desta experiência está posta como uma história contada, 

como algo que nos imbuiu de inquietações e nos fez perceber condicionamentos aos 

quais estavam atrelados nossos achismos e nossas convicções. 

A importância deste estudo se dá na produção de novos lugares para o pensar 

e pelo pensar, na produção visual que manifesta este pensar materialmente, na 

produção de experiências com o conhecimento e que geram conhecimento, na 

produção de uma relação de ensino e aprendizagem mútua e simultânea entre 

professor-mediador-pesquisador e estudantes que tiveram neste curto espaço de 

tempo uma experiência com pesquisa, na produção de disparadores múltiplos para 

uma educação produtora e não (apenas/ somente) reprodutora de um discurso que 

reforça regimes e verdades. 

                                                           
32 A lei consta na p. 25. 
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O trabalho com as linguagens visuais contemporâneas foi uma alavanca 

gigante que nos lançou para fora da apatia do desconhecimento, projetou cada um de 

nós para a imensidão do devir, e precisávamos produzi-lo somado à complexidade 

dos temas racismo e poder. O currículo se emaranhou com a experiência nos espaços 

escolares, nosso curriculum, para inventarmos a nós mesmos transpassados pelos 

motes que nos propúnhamos em função da relevância destes na vida cotidiana de 

todos, independentemente da posição que ora ocupem na rede de poder. Mais uma 

vez a potencialidade (auto)produtiva foi o principal motor e fim desta proposta em 

educação e arte. 

A arte contemporânea se produz, se justifica, se sustenta, mesmo nos 

antagonismos que provoca em seu próprio cerne; a vida é produzida no enleio das 

conformidades, das frestas, dos ferrolhos; a educação, atravessada por políticas, 

interesses, poderes, pactos, objetividades e subjetividades, do argumento à ação 

concreta, produz os sujeitos que atuarão na vida e experienciarão nela construções 

de mundos. A educação escolar é uma via possível no desengate das travas que nos 

cegam em alguma direção determinada, que nos conduzem docemente à guilhotina 

de possibilidades. 

A arte e a abordagem por projetos de trabalho foram fatores de ruptura na lógica 

(ainda) linear e predominantemente unidirecional (do professor para o aluno) do 

processo educativo nesta escola, nesta turma, neste tempo da pesquisa. Eventos 

deste tempo que poderão produzir ecos em esferas outras, em tempos outros, em 

outros lugares, em, quiçá, produções para além dos condicionamentos. 

Em que lugares nos colocamos nesta rede de poder que vivemos? Pensando 

que nos constituímos pelo discurso, alcemos inventar nossos lugares, nossas 

escolhas (ainda que subjetivados), e possamos ponderar os efeitos de verdade que 

nos atravessam, para que não os deixemos de sabê-los. 

Foucault odiaria (imagino) ouvir que suas contribuições foram naturalizadas (se 

é que seria possível), mas é inevitável admitir que as interrogações que ele propôs 

nos seus estudos, após sulcarem ferozmente minhas pacatas impressões de mundo, 

permanecerão constantemente nutridas nos empreendimentos que ousar chamar de 

realidade. Assim como a pesquisa com as premissas foucaultianas provocaram uma 

quebra da inércia na qual repousava meu pensamento, que nenhuma súbita força 

discursiva devore o movimento que em mim com Foucault iniciara, a menos que o 

projete para lugares outros que possibilitem atravessá-lo.  
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A CONDUTA  
 
Do branqueamento pode 
Com poder pode mais 
Sim ao sistema emplacado 
De máximas descomunais. 
 
A interrogação é o batente 
A legitimação, o cadeado. 
Sobre abrir e fechar portas 
Foucault me deu outro lado. 
 
O discurso faz as ruas 
Os seres, o mundo, o pensamento 
A forma como vejo, os óculos 
Se não o faço: tormento! 
 
Nada posso sem concessão 
Poder atravessar o limite 
Borrar a fronteira do pensar 
Consiste em ser, do lado de fora, elite. 
 
Se o regime de verdade 
Interdita meu movimento 
A experiência ganha sentido 
De sinistro acometimento. 
 
Cores mil, 
Preto e branco mais. 
Brilho e poder, 
Biopoderes plurais. 

 
(Michele Spall Figueira, 2017) 
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ANEXOS 

ANEXO A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL – 

MESTRADO PROFISSIONAL 

 

AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

Eu, Nara Zenir Pinto Ferreira, abaixo assinado, responsável pela EMEF Aracy Barreto 

Sacchis (localizada na Rua Silva Jardim, 2760, Centro, Santa Maria/ RS, CEP 97050-700), na 

qualidade de diretora, autorizo a realização do estudo Experiência e Pesquisa: 

Racismo, Relações de Poder, Educação em Arte, a ser conduzido pelos 

pesquisadores Profª Drª Roseane Martins Coelho e mestranda Michele Spall Figueira.  

Fui informado, pelo responsável do estudo, sobre as características e objetivos da 

pesquisa, bem como das atividades que serão realizadas na instituição a qual represento. 

Esta instituição está ciente de suas responsabilidades como instituição co-participante 

do presente projeto de pesquisa e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-

estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infra-estrutura necessária para a 

garantia de tal segurança e bem-estar. 

Santa Maria, 5 de dezembro de 2016. 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável institucional 
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ANEXO B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL – 

MESTRADO PROFISSIONAL 

 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

 

Título do projeto: Experiência e Pesquisa: Racismo, Relações de Poder, Educação em 

Arte  

Pesquisador responsável: Profª Drª Roseane Martins Coelho 

Instituição:  Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Educação, Programa de Pós-

Graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Mestrado Profissional 

Telefone para contato: Universidade Federal de Santa Maria/ Centro de Educação, (55) 3220 

8450, Avenida Roraima, 1000, prédio 16, sala 3155, CEP 

97105 – 900, Santa Maria - RS. 

Local da coleta de dados: EMEF Aracy Barreto Sacchis, (55) 3217 7844, Rua Silva Jardim, 

2760, Centro, Santa Maria/ RS, CEP 97050-700. 

 

Os responsáveis pelo presente projeto se comprometem a preservar a confidencialidade 

dos dados dos participantes envolvidos no trabalho, que serão coletados por meio de 

interação pedagógica entre professora e alunos nas aulas de artes de uma turma de 9º ano 

do ensino fundamental no turno da manhã na EMEF Aracy Barreto Sacchis, na Rua Silva 

Jardim, 2760, Centro, Santa Maria/ RS, CEP 97050-700, no período do primeiro semestre 

letivo do ano de 2017.  

Informam, ainda, que estas informações serão utilizadas, única e exclusivamente, no 

decorrer da execução do presente projeto e que as mesmas somente serão divulgadas de 

forma anônima, bem como serão mantidas no seguinte local: Rua Helena Toniolo Figueira, 
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580, CEP 97095-210, Santa Maria - RS, por um período de cinco anos, sob a responsabilidade 

de Michele Spall Figueira. Após este período os dados serão destruídos. 

Este projeto de pesquisa foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da UFSM em ...../....../......., com o número de registro Caae ......................... 

 

 

Santa Maria,..........de ............................de 20...... 

 

 

......................................................................... 

Assinatura do pesquisador responsável Profª Drª Roseane Martins Coelho 
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ANEXO C 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL – 

MESTRADO PROFISSIONAL 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do estudo: Experiência e Pesquisa: Racismo, Relações de Poder, Educação em 

Arte   

Pesquisador responsável: Profª Drª Roseane Martins Coelho, mestranda Michele Spall 

Figueira 

Instituição/Departamento: Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Educação, 

Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Mestrado 

Profissional 

Telefone e endereço postal completo: Universidade Federal de Santa Maria/ Centro de 

Educação, (55) 3220 8450, Avenida Roraima, 1000, prédio 16, sala 3155, CEP 

97105 – 900, Santa Maria - RS. 

Local da coleta de dados: EMEF Aracy Barreto Sacchis, (55) 3217 7844, Rua Silva Jardim, 

2760, Centro, Santa Maria/ RS, CEP 97050-700. 

 

 

 

Eu, Roseane Martins Coelho, responsável pela pesquisa Experiência e Pesquisa: 

Racismo, Relações de Poder, Educação em Arte, o convido a participar como colaborador 

voluntário deste nosso estudo.  

Esta pesquisa pretende desenvolver na escola desafios metodológicos na construção 

do conhecimento, questionando conceitos subjetivados no decorrer da história relacionados 

às relações de poder e ao racismo. Acreditamos que ela seja importante porque o poder está 

presente em quaisquer relações que estabelecemos com o outro e o racismo está muitas 

vezes impresso nestas relações sem que o percebamos, e através de imagens, frases, 

publicidades, opiniões, muito do que achamos saber ou pensar nos é ensinado sem nos 
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darmos conta. Para sua realização será feito o seguinte: no período de quatro a oito aulas do 

horário regular da disciplina de arte na escola durante o primeiro semestre letivo de 2017, 

serão levados materiais visuais, audiovisuais e textuais para abordagem dos estudantes sobre 

o racismo e as relações de poder, o que espera-se provocar discussões, debate, reflexão, 

elaboração de trabalhos de artes visuais materializados em linguagens contemporâneas. Sua 

participação será de colaborador da pesquisa enquanto produtor de conhecimento e de dados 

(trabalhos e falas transcritas) que serão posteriormente analisados pelo viés da análise do 

discurso inspirada em Michel Foucault. 

 Os benefícios que esperamos com o estudo são a abertura de possibilidades de 

trabalhar temas importantes no cenário atual nas aulas de artes numa perspectiva 

investigativa e que gere autonomia dos estudantes em seu processo de aprendizagem e 

produções; e o cultivo da equidade racial e de poder relativo a questões de raça.  

Durante todo o período da pesquisa você terá a possibilidade de tirar qualquer dúvida 

ou pedir qualquer outro esclarecimento. Para isso, entre em contato com algum dos 

pesquisadores (Roseane Martins Coelho: (55) 98142 7515, E-mail: 

martinscoelhor@gmail.com ; Michele Spall Figueira: (55) 98111 1826, Rua Helena Toniolo 

Figueira, 580, 97095-210, Bairro São José, Santa Maria/ RS, E-mail: michele2781@gmail.com 

; ou com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP da UFSM: Av. Roraima, 1000 - 97105-900 - 

Santa Maria - RS - 2º andar do prédio da Reitoria. Telefone: (55) 3220-9362 - E-mail: 

cep.ufsm@gmail.com. Caso prefira, você entrar em contato sem se identificar). 

 Você tem garantida a possibilidade de não aceitar participar ou de retirar sua permissão 

a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo pela sua decisão. 

Em função de esta ser uma pesquisa pedagógica, realizada na interação com alunos do 

9º ano do ensino fundamental, adolescentes entre treze e dezesseis anos, que serão os 

voluntários, necessitamos do consentimento e assinatura também de seus pais ou 

responsáveis, sendo que estes deverão estar cientes de sua participação como colaboradores 

da pesquisa e de todas as informações presentes neste documento.  

As informações desta pesquisa serão confidenciais e poderão ser divulgadas, apenas, 

em eventos ou publicações, sem a identificação dos voluntários, a não ser entre os 

responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação. Também serão 

utilizadas imagens, fotografias realizadas durante o trabalho em sala de aula, filmagens e 

falas transcritas. 

Os gastos necessários para a sua participação na pesquisa serão assumidos pelos 

pesquisadores. Fica, também, garantida indenização em casos de danos comprovadamente 

decorrentes da participação na pesquisa. 

 

 

mailto:martinscoelhor@gmail.com
mailto:michele2781@gmail.com
mailto:cep.ufsm@gmail.com
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Autorização 

Eu, ____________________________________, após a leitura ou a escuta da leitura 

deste documento e ter tido a oportunidade de conversar com o pesquisador responsável, para 

esclarecer todas as minhas dúvidas, estou suficientemente informado, ficando claro para que 

minha participação é voluntária e que posso retirar este consentimento a qualquer momento 

sem penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou ciente também dos objetivos da 

pesquisa, dos procedimentos aos quais serei submetido, dos possíveis danos ou riscos deles 

provenientes e da garantia de confidencialidade. Diante do exposto e de espontânea vontade, 

expresso minha concordância em participar deste estudo e assino este termo em duas vias, 

uma das quais foi-me entregue. 

 

Santa Maria, ____ de ____________ de 201___. 

 

 

__________________________________________ 

 Assinatura do voluntário 

 

__________________________________________ 

Assinatura do responsável pela obtenção do TCLE  

 

__________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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ANEXO D 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL – 

MESTRADO PROFISSIONAL 

 

 

CERTIFICADO DE ASSENTIMENTO 

 

Sou Michele Spall Figueira, professora de Artes na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Aracy Barreto Sacchis da rede de ensino do município de Santa Maria, 

mestranda no programa de pós-graduação em políticas públicas e gestão educacional da 

UFSM, e gostaria de convidá-lo para participar da minha pesquisa intitulada EXPERIÊNCIA 

E PESQUISA: RACISMO, RELAÇÕES DE PODER, EDUCAÇÃO EM ARTE que tem como 

objetivo questionar imagens da arte e da cultura popular frente aos conceitos trazidos no título. 

Fazer parte dessa pesquisa significa que realizaremos debates, discussões, investigações, 

reflexões e trabalhos nas linguagens das artes visuais nas aulas de arte sobre os temas 

propostos.  

Os riscos de participação nesta pesquisa estão relacionados a possibilidade de 

desconforto emocional e psicológico em função dos temas a serem abordados, que, apesar 

de polêmicos e delicados como o racismo, o serão de forma adequada ao ambiente 

educacional, ficando clara que a sua participação é voluntária e pode ser suspensa a qualquer 

momento se assim você desejar ou seus responsáveis, sem nenhum prejuízo ou 

constrangimento.  

Os benefícios estão relacionados à ampliação dos conhecimentos e das formas de 

explorá-los com assuntos e metodologias diversificadas. A confidencialidade dos seus dados, 

da sua identidade está garantida, nada será divulgado sem o seu consentimento e dos 

responsáveis.  

A escolha pela sua turma e série (9º ano T. 91) justifica-se pela complexidade das 

discussões e dos conhecimentos que serão trabalhados, assim como a necessidade de certa 

bagagem e autonomia intelectual para pensar os temas da pesquisa. Você pode conversar 

com seus responsáveis antes de decidir. 

Todas as ações pretendidas por meio desta pesquisa foram avaliadas pelo comitê de 
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ética em pesquisa da UFSM (CEP). Um comitê de ética em pesquisa com seres humanos é 

integrado por um grupo de pessoas que trabalham para garantir que seus direitos como 

participante de pesquisa sejam respeitados. Ele tem a obrigação de avaliar se a pesquisa foi 

planejada e se está sendo executada de forma ética. Se você entender que a pesquisa não 

está sendo realizada da forma como imaginou ou que está sendo prejudicado de alguma 

forma, você pode entrar em contato com o CEP da UFSM: Av. Roraima, 1000 - 97105-900 - 

Santa Maria - RS - 2º andar do prédio da Reitoria. Telefone: (55) 3220-9362 - E-mail: 

cep.ufsm@gmail.com. Caso prefira, você entrar em contato sem se identificar. 

 

 

Eu entendi que a pesquisa é sobre racismo e relações de poder e tem como objetivo 

questionar imagens da arte e da cultura popular frente a estes conceitos. Também compreendi 

que fazer parte dessa pesquisa significa que realizaremos debates, discussões, 

investigações, reflexões e trabalhos nas linguagens das artes visuais nas aulas de arte sobre 

os temas propostos. Entendi também que os riscos de participação nesta pesquisa estão 

relacionados a possibilidade de desconforto emocional e psicológico em função dos temas a 

serem abordados, que, apesar de polêmicos e delicados como o racismo, o serão de forma 

adequada ao ambiente educacional, ficando clara que a minha participação pode ser 

suspensa a qualquer momento se assim eu desejar ou meus responsáveis, sem nenhum 

prejuízo ou constrangimento. 

Eu aceito participar dessa pesquisa. 

 

______________________________________________ 

Assinatura do adolescente  

 

______________________________________________ 

Assinatura dos pais/responsáveis 

 

______________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

Data: ........./.........../............ 

 

mailto:cep.ufsm@gmail.com

