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“O ESPELHO DO EU”: AUTORRETRATO COMO MÉTODO DE 

PESQUISA ENTRE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO. 

Thaylla Regina Frazão de Assumpção1 

 

 

RESUMO 

Este trabalho apresenta o autorretrato como método pedagógico 

utilizado no espaço escolar com intenção de estreitar os laços entre professor e 

estudante, elucidando as práticas cotidianas escolares articuladas às suas 

histórias de vida. Este escrito é fruto do desdobramento de um artigo anterior, 

onde participei coletivamente da produção, cujo título “Eu e o Domo: 

autorretrato como método de pesquisa entre estudantes do ensino médio.”2, 

sugere permitir o conhecimento do outro (estudante) juntamente com o 

autoconhecimento (do professor e do estudando), possibilitando o 

envolvimento dos estudantes com a disciplina e fazendo com que se sintam 

parte de sua construção, tornando-se peculiar e próximo o tratamento entre 

cada estudante e o professor, através desta metodologia antropológica. Cada 

estudante é visto como ser único, dentro de uma categoria ampla de 

“juventude”, transformando-se em uma linha tênue a não homogeneização 

destes estudantes, e a ideia de categorias de “projetos individuais” e 

construção do “eu”. 
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1 Estudante de licenciatura em Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense (UFF). 
E-mail: thaylla.frazao@hotmail.com 
2 PINHEIRO FILHO, Carlos Douglas Martins; SIQUEIRA, Luiza Azevedo; FRAZÃO, Thaylla Regina; LIMA, 
Fernanda de Freitas; TOVAR, Barbara; SILVA, Roberto Brito; LINARES, Viviane. “Eu e o Domo: 
autorretrato como método de pesquisa entre estudantes do ensino médio.” Niterói, Universidade 
Federal Fluminense (UFF), 2015. 
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ABSTRACT  

 

This work introduce a self portrait of how didactic method is used in 

school setting with the intention to closer ties between teacher and students, 

clarifying common school pratices combined with their life stories. This Writing 

is consequence of offshoot of an earlier article, where I participated collectively 

of the production, which title is " Eu e o Domo: autorretrato como método de 

pesquisa entre estudantes do ensino médio", suggest to allow the knowledge 

from the other (student ) along with self knowledge ( the teacher and the 

student), enabling the participation  of the students with the subject and making 

felling part of  their  construction, became very specific and peculiar the 

treatment between students and teachers, through this anthropological 

methodology. Each student it is seen as unique, into a wide category of " 

youth", turning into a tenuous line between not homogenization of students, and 

the idea of category of " individuals projects" and construction of "I". 

 

 Keywords : Students, self portrait, youth, projects, school.  
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A PESQUISA 

 

 Este artigo originou-se da experiência pedagógica e de pesquisa 

associada ao Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID), 

desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense (UFF) em turmas de 

ensino médio por meio da disciplina de Sociologia na Escola Técnica Estadual 

Henrique Lage (ETEHL), localizada no município de Niterói/RJ. A pesquisa foi 

realizada pelos estudantes de licenciatura do curso de Ciências Sociais (UFF) 

e pelo professor C. D. M. Pinheiro Filho3 (ETEHL), sob a orientação da 

professora Renata de Sá Gonçalves4 (UFF), no âmbito do subprojeto do PIBID 

de Ciências Sociais. 

Esta experiência serviu de base para o artigo “Eu e o Domo: autorretrato 

como método de pesquisa entre estudantes do ensino médio.”, e também para 

este trabalho. 

Esta experimentação gerou diversas atividades, dentre elas uma 

pesquisa de registro biográfico e de autoimagem realizada com os estudantes 

do ensino médio, chamada de autorretrato5. O propósito inicial do estudo 

visava um duplo objetivo: (i) estreitar os laços entre o professor e os 

estudantes, procurando desconstruir estereótipos (Whyte, 2005) definidos pela 

disciplina escolar (Foucault, 2005) e possibilitando a compreensão dos 

indivíduos como sujeitos protagonistas de suas trajetórias (Velho, 2003); (ii) 

registrar as histórias de vida com o propósito de “conhecer o social partindo-se 

da especificidade irredutível de uma vida individual” (Goldenberg, 1998, p. 37), 

visando compreender a relação de agenciamento entre os indivíduos e a 

sociedade. 

                                                           
3 Professor de Sociologia da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro na Escola Técnica 

Estadual Henrique Lage. Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Mestre em Comunicação e Cultura pelo Programa de Pós-Graduação da Escola de 
Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (2011). Bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela 
Universidade Federal Fluminense (2007). 
4 Professora do Departamento de Antropologia e do Programa de Pós-graduação em Antropologia da Universidade 
Federal Fluminense. Doutora em Antropologia Cultural pelo Programa de Pós-graduação em Sociologia e 
Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (2008). Mestre em Sociologia e Antropologia (2003) pela 
mesma instituição. Bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília (1999).  
5 Registro autobiográfico em que o estudante é convidado a relatar sua trajetória de vida, elencando livremente 

acontecimentos significativos, projetos e histórias, a partir de textos e, opcionalmente, imagens, num registro 
conciso e autoral. 
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Relevante ressaltar que este método já foi utilizado por outros 

pesquisadores. Por exemplo, Kelly Mota (2015), professora de Sociologia e 

pesquisadora da área de educação, relata ter utilizado a mesma metodologia 

para discutir o processo de socialização dos estudantes. Assim, buscou 

entender a história de vida desses estudantes como objeto da pesquisa, e, a 

partir dos autorretratos, analisar suas inquietações, expectativas, desejos e 

sonhos. 

É na descrição do percurso e de elementos cotidianos de suas 
vidas que os estudantes detêm-se sobre aspectos significativos 
de sua relação com o macrocosmo. Pelo pertencimento ou não 
a determinado grupos sociais os estudantes percebem modos 
de ser e estar no mundo de maneira diferenciada, conforme 
sua posição e função na estrutura social (Mota, 2015, p.4). 

Sob condições semelhantes, nossa pesquisa foi realizada no ano de 

2014 entre estudantes do 2º e 3º anos do ensino médio com idades que variam 

de 15 a 19 anos. A proposição materializou 89 (oitenta e nove) registros 

autobiográficos e de autoimagem dos estudantes, dentre eles 48 textos 

dissertativos, 27 fotografias, 11 colagens (híbrido, sobreposição de palavras, 

fotografias, desenhos e/ou imagens) e 3 desenhos. A conclusão da pesquisa 

originou um relatório que compôs o Relatório anual do PIBID, cujo propósito 

era descrever os autorretratos e analisá-los por meio de registro das 

regularidades, exceções e ausências, assim como dos conceitos nativos. 

Também foram feitas resenhas da literatura específica na área de Ciências 

Sociais sobre a relação entre indivíduos e sociedade (Bourdieu, 2007, 2008a, 

2008b; Elias, 1994, 1995, 2000, 2005, 2011; Goffman, 2011; Latour, 1994; Law, 

2015; Weber, 2009; Whyte, 2005; Velho, 2003). 

O pedido de colaboração para o estudo foi realizado aos estudantes em 

sala de aula pelo professor de Sociologia, Carlos Douglas Pinheiro, em 

conjunto com a equipe de licenciandos, na qual faço parte, como proposta 

extraclasse sem qualquer valor avaliativo para fins escolares. Foi explicado, em 

linhas gerais, o propósito da pesquisa e a maneira como procederíamos, tendo 

nos comprometido a retornar com conclusões. Os licenciandos pretendiam 
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desenvolver um trabalho para a Semana Acadêmica da UFF6 e a colaboração 

dos estudantes (ETEHL) teria diversos desdobramentos, este artigo é um 

deles. Todos os envolvidos foram convidados para a apresentação final deste 

trabalho, durante a Semana Acadêmica de 2015.1, dentro da Univerdade 

Federal Fluminense. Cabe aqui relatar como foi a recepção da pesquisa por 

parte dos estudantes, sua adesão e engajamento, pois o relato da própria 

realização do estudo nos forneceu elementos para problematizar o caráter da 

metodologia adotada. 

Durante todo o processo, foi feita uma explicação daquilo que nós, como 

pesquisadores, esperávamos do registro autobiográfico e de autoimagem, 

enfatizando no discurso “aquilo que eles consideravam ser”, fundamentando-se 

em três perguntas: “como se veem?”, “o que pensam de si?” e “qual é a sua 

história de vida?”. Uma das instruções escritas que fizemos dizia: “A ideia é 

compartilhar como somos a partir do nosso ponto de vista". 

Assim, ficou clara a caraterização dos autorretratos como uma narrativa 

autobiográfica em que os atores buscaram mostrar o que são em relação à 

expectativas dos outros, podendo haver mudança de papéis de acordo com o 

contexto e sendo diretamente influenciado por um processo transitório, como 

uma metamorfose, através do qual o indivíduo se reconstrói permanentemente, 

como afirma Juarez Dayrell (2003), são sujeitos sociais que, como tais, 

constroem um determinado modo de ser jovem. Uma das mais arraigadas 

características desta juventude, é vista na sua condição de transitoriedade, na 

qual o jovem é um “vir a ser”, tendo no futuro, na passagem para a vida adulta, 

o sentido das suas ações no presente. 

Sendo assim, é determinante problematizar o fato de que o autorretrato 

dispunha como “receptores” o professor e os licenciandos e, como 

consequência disso, a adoção de um tom oficial na narrativa, em busca de um 

entendimento deste momento transitório em que passa o estudante. 

 

                                                           
6 A Semana Acadêmica UFF é um evento estudantil do ensino superior em que ocorrem palestras, oficinas, fóruns e 

outras atividades para a comunidade acadêmica e local, ao invés de aulas normais, com o intuito de ser uma 
experiência de compartilhar conhecimentos. 
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REPRESENTAÇÕES DO “EU” E SEUS REFLEXOS 

 

Até o momento, apresentei somente o relato desta pesquisa, tratando 

aspectos que reportam-se ao campo epistemológico, ao qual está localizado. 

Enfatizando como a experiência foi decisiva para a realização deste estudo, 

demarcando seu campo de abordagem. 

Agora, pretendo tratar especificamente do tema do artigo, em que 

proponho uma abordagem analítica para esse conjunto de experiências, e que 

tem como raiz uma questão recorrente na maioria absoluta (metade mais um) 

dos autorretratos: a representação do “eu” pelo coletivo. O “eu” aqui 

empregado é utilizado entre aspas por designar não apenas uma categoria 

analítica do pensamento social, mas uma categoria nativa, dentro de uma 

categoria mais ampla de coletividade – juventude. 

A construção do “eu” é estabelecida a partir do “outro” que está mais 

próximo, podendo haver mudança de papéis de acordo com o quadro, em que 

esse “eu” está inserido. Ela está, portanto, subordinada ao espaço, ao 

momento e às pessoas. A definição do “eu” está diretamente influenciada por 

um processo de transição, como uma transformação das funções, através do 

qual o indivíduo se reconstrói permanentemente. Por isso, a identidade não é 

fixa, nem deve ser enquadrada. Consequentemente, para além de ser um 

desabafo, o autorretrato é uma construção, de forma consciente, do “eu”, que 

tem como característica o controle das emoções. 

Lasch (1987) esclarece que as sociedades que se baseiam na produção 

e no consumo em massa, estimulam uma incrível atenção às imagens e 

impressões superficiais, e em emoções pré-produzidas. As pessoas perdem a 

iniciativa e a autoconfiança, vivendo em uma eterna ansiedade e desconforto 

na busca de objetos oferecidos pelo mercado. Segundo Lasch (1987), a cultura 

organizada em torno do consumo de massa estimula o narcisismo (ver o 

mundo como um espelho), pois torna as pessoas frágeis e dependentes do 

olhar do outro. 
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Norbert Elias (1994) tratou a questão de maneira semelhante dizendo 

que “cada pessoa singular está realmente presa; está presa por viver em 

permanente dependência funcional de outras” (p.23). A pessoa é um elo nas 

cadeias que ligam outras pessoas, direta ou indiretamente.  

Em virtude dessa inerradicável interdependência das funções 
individuais, os atos de muitos indivíduos distintos, 
especialmente numa sociedade tão complexa como a nossa, 
precisam vincular-se ininterruptamente, formando longas 
cadeias de atos, para que as ações de cada indivíduo 
cumpram suas finalidades (idem). 

Para o autor, essas cadeias não são visíveis ou tangíveis, mas elásticas 

e mutáveis, numa rede de funções que as pessoas desempenham umas em 

relação às outras que nomeamos de sociedade. Assim, não há dicotomia entre 

indivíduo e sociedade: a pessoa elabora estratégias para alcançar objetivos, 

mas objetivos socialmente válidos numa rede de interdependências construída 

historicamente.  

Como um espelho que reflete diversas possibilidades, os autorretratos, 

se expõe como um rol de alternativas que se apresenta ao indivíduo a partir de 

processos sócio-históricos mais amplos que, além disso, passam pelo potencial 

interpretativo da sociedade e/ou a possibilidade destes indivíduos serem 

responsáveis e protagonistas de suas próprias trajetórias, ao observar seus 

respectivos relatos e perceber suas particularidades, enquanto atores de 

projetos específicos. Trata-se de algo que é dado, mas que passa, ao mesmo 

tempo, por ressignificações em diferentes contextos, demonstrando o potencial 

de metamorfose do indivíduo, como afirma Velho (2003). 

Como exemplo, T.R. apresenta um caderno de colagens, recortado de 

folha A4 e grampeado, cuja capa afigura a palavra “esta sou eu” em 13 línguas 

diferentes, inicia com seu nome e fotografia de seu rosto, sugerindo que ela 

seria “ela mesma” em qualquer situação cultural. V.E. inicia sua redação com a 

pergunta “quem sou eu?” e justifica sua dificuldade de falar de si da seguinte 

maneira: “a cada dia descubro mais e mais de quem eu realmente sou”. J.H e 

B.R seguem o mesmo procedimento, iniciando com a pergunta para depois 

empenhar-se numa descrição de si, iniciando pelo nome e idade. F.N. inicia 
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com a resposta desta pergunta, sem fazê-la, “Eu sou...” e segue relatando 

nome, local e data de nascimento. A.V. intitula sua redação como “Eu”, depois 

segue por se caracterizar, iniciando pelo nome, idade e características físicas. 

F.B., que intitula sua redação como “Essa sou eu”, assim como J.S., que 

intitula “O meu eu”, seguem o mesmo procedimento.  

Neste sentido, os autorretratos compartilham a estratégia discursiva de 

construção de um “eu” transcendente, uma “essência” própria a cada indivíduo, 

uma persona, todos descrevem suas relações com a sua forma de ser jovem, 

enquanto sujeitos sociais, como propõe Juarez Dayrell (2003). H.L. atesta essa 

construção pela negação: “Nenhuma pessoa pode ser realmente descrita. 

Nenhuma palavra pode mostrar uma pessoa na sua totalidade”. Essa busca 

pela singularidade incorre em diversas estratégias discursivas que os atores 

mobilizam para se caracterizarem nos autorretratos. 

 

REFLEXOS DO “EU” TRANSCENDENTE: 

 

Ao propormos aos alunos da Escola Técnica Estadual Henrique Lage 

que nos relatassem um pouco de suas próprias trajetórias, buscamos nos 

aproximar deles para entender os diversos papéis sociais interpretados por 

eles dentro de um campo de possibilidade.  

Segundo Gilberto Velho (2003), família, trabalho, lazer, opções políticas 

configuram um campo de possibilidades em que os atores individuais se 

movem, mais ou menos impelidos e pressionados, mas com uma gama básica 

de alternativas e opções. O campo de possibilidades é um conceito 

fundamental para compreensão da maneira pela qual os projetos movimentam-

se ao longo de uma trajetória de vida, coerentemente ou não. 

“Os projetos individuais sempre interagem com outros dentro 
de um campo de possibilidades. Não operam num vácuo, mas 
sim a partir de premissas e paradigmas culturais 
compartilhados por universos específicos. Por isso mesmo são 
complexos e os indivíduos, em princípio, podem ser portadores 
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de projetos diferentes, até contraditórios.” (VELHO, 2003, p. 
46). 

 
Uma vez que, esse campo representa a dimensão sociocultural de suas 

trajetórias para a formulação e implementação do "Projeto" - como: “a conduta 

organizada para atingir finalidades específicas”, tornando-se uma antecipação 

da futura trajetória e biografia do sujeito. Para traçar seu projeto, o sujeito se 

utiliza da dimensão da memória (idem), de modo a considerar não somente a 

ação do presente, como também as significações impressas nos 

acontecimentos passados. Para Velho (idem), a memória é fragmentada, de 

modo que o sentido que o indivíduo dá a si mesmo depende da organização de 

seus fragmentos ao longo de sua trajetória. Em sendo o passado descontínuo, 

a memória que também constitui a construção de um projeto é uma construção 

posterior, a partir do significado que o sujeito confere aos acontecimentos -. 

Sobre a memória, as vivências do presente são atravessadas por um 

passado que deixou impressões em nossa memória, e que é constantemente 

atualizado. De acordo com Bergson (1999): 

 

Aos dados imediatos e presentes dos nossos sentidos nós 
misturamos milhares de pormenores da nossa experiência 
passada. Quase sempre essas lembranças deslocam nossas 
percepções reais, das quais retemos então apenas algumas 
indicações, meros ‘signos’ destinados a evocar antigas 
imagens (BERGSON, 1999, citado por BOSI, p. 46) 

 

Neste contexto, o passado se mantém inteiro e independente no espírito 

e o seu modo de existência é o inconsciente. Embora não tenhamos acesso o 

tempo todo a cada momento vivido, ele continua lá, não deixando de existir por 

não ser acessado. Porém, no momento em que evocamos, as lembranças 

surgem advindas dos mais recônditos espaços da memória. 

Nietzsche (1984) já havia abordado a relação de interdependência entre 

memória e esquecimento na construção da história, enunciando que: “Todo 

agir requer esquecimento: assim como a vida de tudo que é orgânico requer 

não somente luz, mas também escuro” (idem, p. 58). Nestes termos, a história, 

para os modernos, figura como fator comprometedor do agir humano, 

significando um potencial de influenciar as decisões futuras.  
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De acordo com Bergson (1999), a percepção representa uma interação 

entre o sistema nervoso e o ambiente, e a partir desta percepção há uma 

evocação de fatos armazenados na memória que surgem na forma de 

lembrança, segundo ele: “Na realidade, não há percepção que não esteja 

impregnada de lembranças” (BERGSON 1999 apud BOSI, p.45). Sendo assim 

de acordo com Bosi (1997), é através da memória que os dados imediatos de 

nossos sentidos vão se misturando com os acontecimentos passados na forma 

de lembrança, permitindo um entrelaçamento entre o corpo presente e o 

passado vivido, produzindo, desta maneira, uma atualização das 

representações. 

Pollak (1992) assinalou que, em um primeiro momento, podemos 

entender a memória como um fenômeno individual e íntimo. Contudo, 

Halbwachs (1990) já havia alertado, em suas reflexões, que a memória deve 

ser compreendida como um fenômeno construído coletivamente e imerso em 

flutuações, transformações e mudanças constantes. Esta perspectiva sobre a 

memória aparece ao longo das narrativas e da própria produção dos 

autorretratos. 

Ao tentarmos evocar uma memória, inevitavelmente somos permeados 

por uma série de experiências e sentimentos. Tais sentimentos foram 

essenciais para a fixação da memória em nosso ser, pois para lembrarmos 

necessitamos também acessar grupos de afeto. Esses grupos de influência nos 

contribuem para a construção da memória, uma vez que nos fornecem mais 

testemunhos, novos pedaços para montarmos nosso quebra-cabeças. 

Halbwachs (1990) afirma que “se nossa impressão pode apoiar-se não 

somente sobre nossas lembranças, mas também sobre a dos outros, nossa 

evocação será maior” (p. 34). 

Ele ainda complementa afirmando que nossas lembranças permanecem 

coletivas e elas nos são lembradas por outros, mesmo quando se tratam de 

acontecimentos que só nós estamos envolvidos, pois nunca estamos de fato 

sós. Nossas experiências novas se acumulam as já vividas, de forma que 

produzirão memórias permeadas por acontecimentos anteriores, que nos 
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ajudaram a interpretar e construir as novas memórias, e principalmente 

reafirmarão a trajetória individual e coletiva. 

Há ainda a importância da inserção do indivíduo naquele grupo. As 

memórias farão sentido coletivamente quando estamos em sintonia com o 

grupo. 

Para que nossa memória se auxilie com a dos outros, não 
basta que eles tragam seus depoimentos; é necessário ainda 
que ela não tenha cessado de concordar com suas memórias e 
que haja bastante pontos de contato entre essa e as outras 
para que a lembrança que nos recordam possa ser 
reconstruída sobre um fundamento comum (HALBWACHS, 
1990, p.34). 

É claro que não devemos ignorar a presença da subjetividade, a qual 

Halbwachs (idem) chama de uma “intuição sensível”: seria ela a base para a 

construção da lembrança no indivíduo, e consistiria em um estado de 

consciência “puramente individual”. 

No entanto, a presença do social nas nossas lembranças ainda se faz 

essencial: Halbwachs (1990) atenta para a nossa dificuldade em reconstituir 

lembranças da primeira infância. Segundo ele, isso é porque ainda não nos 

caracterizávamos como entes sociais. Ainda estávamos para significar o 

mundo e aprender a linguagem, que nos possibilita narrar e, assim, passar 

para o social o que nos ocorreu individualmente. Ele completa: 

Por mais estranho e paradoxal que isto possa parecer, as 
lembranças que nos são mais difíceis de evocar são aquelas 
que não concernem a não ser a nós, que constituem nosso 
bem mais exclusivo, como se elas não pudessem escapar aos 
outros senão na condição de escapar também a nós próprios 
(HALBWACHS, 1990, p.49). 
 

Quanto à diferenciação da memória coletiva e da individual, Halbwachs 

(idem) afirma que a memória individual se mostra como um ponto de vista 

sobre a memória coletiva. Ponto de vista esse que muda conforme o lugar que 

ocupamos e este mesmo também muda de acordo com as relações que 

mantemos com os meios. 

A respeito das memórias coletivas, Michael Pollak (1989), sintetiza: 

A memória, essa operação coletiva dos acontecimentos e das 
interpretações do passado que se quer salvaguardar, se 
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integra (...) em tentativas mais ou menos conscientes de definir 
e de reforçar sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais 
entre coletividades de tamanhos diferentes (...). A referência ao 
passado serve para manter a coesão dos grupos e das suas 
instituições que compõem uma sociedade, para definir seu 
lugar respectivo, sua complementariedade, mas também as 
oposições irredutíveis (POLLAK, 1989, p.9). 

 

Esta memória coletiva, seja ela nacional (a dita "memória oficial") ou de 

um grupo, passa por processos de seleção. Nestes, conflitos e disputas 

acontecem na busca pelos fatos e personagens mais relevantes, cuja função é 

servir de pontos e quadros de referência. A finalidade de tais processos de 

negociação é a organização dos discursos sobre esta memória, pois ela pode 

ter inúmeras versões. 

Em todas as memórias comuns entre indivíduos, há diferentes maneiras 

de seleção, enquadramento e assimilação. A certeza de que o objeto de 

memória é comum reside em pontos específicos de ancoragem que, ainda 

assim, podem estar associados à memória herdada.  Ou seja, mesmo que 

tenhamos vivido a mesma circunstância, podemos ter um olhar mais 

observador para determinado fato do que para outro, ou diferentes pontos de 

vistas e seleções do que se lembra ou esquece. É essa diferença que 

possibilita diferentes narrativas do mesmo acontecimento, como afirma 

Halbwachs (1990).  

 

Algumas vezes limitamo-nos a observar que nosso passado 
compreende duas espécies de elementos: aqueles que nos é 
possível evocar quando queremos; e aqueles que, ao contrário, 
não atendem ao nosso apelo, se bem que, logo que os 
procuramos no passado, parece que nossa vontade tropeça 
num obstáculo. Na realidade, dos primeiros podemos dizer que 
estão dentro do domínio comum, no sentido em que o que nos 
é assim familiar, ou facilmente acessível, ou é igualmente aos 
outros. (...) Dessa massa de lembranças comuns, e que se 
apoiam uma sobre a outra, não são as mesmas que 
aparecerão com mais intensidade para cada um deles. 
Diríamos voluntariamente que cada memória individual é um 
ponto de vista sobre a memória coletiva, que este ponto de 
vista muda conforme o lugar que ali eu ocupo, e que este lugar 
mesmo muda segundo as relações que mantenho com os 
outros. (HALBWACHS, 1990, p. 47). 
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A partir dessa linha de raciocínio, alguns autorretratos descrevem 

algumas situações vivenciadas por uma turma, em distintos pontos de vista, ou 

seja, este relato é passado por cada estudante de forma singular. Podemos 

exemplificar, com as diversas descrições do dia em que uma das turma decide 

nomear-se de Turma Pangéia7, relatado por alguns estudantes, reafirmando a 

lógica de Halbwachs (1990). 

Retornando às dissertações, observamos que a construção deste “eu” 

transcendente, passam pela enunciação de características como nome, idade, 

genealogia, local de nascimento e personalidade. G.D. inicia sua redação 

enunciando: “para começar vou dizer que sou uma menina muito brincalhona, 

engraçada, que gosta de rir, zoar, brincar, etc.”. J.V. apesar de ter escrito seu 

nome num cabeçalho, com número e turma, inicia a redação assim: “Sou J.V., 

17 anos, não sou um cara que fala muito”. O mesmo ocorre com E.M.: “Meu 

nome é E.M., tenho 17 anos, moro em São Gonçalo”. Idem com C.F.: “Eu sou 

C.F., nasci no Rio de Janeiro mas moro em São Gonçalo. Nasci em 1997, 

filhos de pais cearenses”. Esses, dentre muitos outros exemplos, em todas as 

turmas, adotaram essa enunciação como estratégia de caracterização, focando 

em uma representação positiva do “eu”.  

Interessante perceber que na dissertação de R.O., que busca uma 

construção do “eu” pela narrativa reflexiva sobre o tempo e a liberdade, amplia-

se a abertura de possibilidades de “ser”. Começa seu autorretrato com a frase: 

"Meu maior sonho é um dia poder voar, como um pássaro". Faz suas 

considerações sobre a futilidade de outras pessoas por achar a vida muito mais 

simples do que é: "Gosto de olhar para o céu e pensar no quanto sou livre, 

imaginar as coisas que posso fazer, que não preciso ficar encalhada no meu 

mundinho privado. Que posso sempre ir além". O que a deixa fascinada é o 

“tempo”. Mais que classificar um ou outro autorretrato, nosso (uso o plural, pois 

foi uma pesquisa coletiva) esforço visava demonstrar que ampliação do campo 

de possibilidades enunciado pelos atores decorre da densidade da enunciação 

e de seu caráter reflexivo.  

                                                           
7 Pangéia é o nome dado à um supercontinente que, segundo a teoria da “deriva continental, exixtiu até 200 

milhões de anos atrás. Seu nome originou-se do fato de todos os continentes estarem juntos (pan), formando um 
único bloco de terra (gea). 
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A maioria dos trabalhos escritos, cerca de 29 textos dissertativos, dos 48 

recebidos, ou seja, mais de 50%, possuíam em suas estórias, narrativas de 

pensamentos e planos futuros, destes jovens estudantes, além dos diversos 

papéis que cumpriam fora da escola. B.K, 16 anos, contou sua trajetória, 

explicando que, fora da escola fazia aulas de dança, e que seus planos futuros 

eram ser bailarina e engenheira. J.N, 18 anos, escreveu que além de estudar, 

tocava violão e guitarra, mas que seu sonho mesmo era ser jogador de futebol. 

A.C, 17 anos, diz: “O melhor que ter 17 anos e ainda estar na escola, é que até 

a reponsabilidade realmente chegar, posso me imaginar, por enquanto, 

escolhendo a carreira que eu quiser, na verdade, gosto muito de letras. ” 

A diversidade dos papéis e domínios, associada à possibilidade de 

trânsito entre eles, faculta e produz identidades multifacetadas e de 

estabilidade relativa. Nas sociedades onde predomina a ideologia individualista, 

a noção de biografia é fundamental, dado que a trajetória do indivíduo passa a 

ter significado como elemento constituinte da realidade. Este se torna um 

indivíduo-sujeito que, segundo Velho (2003), inserido na sociedade complexa, 

precisa traçar projetos para lidar com os sistemas de valores diferenciados e 

heterogêneos com os quais se depara, que emergem de categorias sociais que 

tendem a formar grupos que compartilham tradições e valores culturalmente 

informados, nos quais o indivíduo está inserido – perpassando, também, outros 

grupos, com outras tradições e outros valores. 

Nesta análise, procurei pensar nos autorretratos como uma forma de 

ação social desses atores, especificamente e predominantemente uma ação 

“racional referente a fins”, pois ocorre “por expectativas quanto ao 

comportamento de objetos do mundo exterior e de outras pessoas, utilizando 

essas expectativas como ‘condições’ ou ‘meios’ para alcançar fins próprios” 

(Weber, 2009, p. 15). Assim, do ponto de vista do ator, a enunciação das redes 

de agenciamento do qual compõe podem ser entendidas como inscrição dos 

atores em “projetos” (Velho, 2003). 

O espaço escolar, enquanto instituição formadora de valores, impõe uma 

necessidade de otimização do tempo, através de um sistema rotineiro, onde os 

alunos abrem mão do tempo presente, e de seus projetos específicos em prol 
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de um futuro, muitas vezes baseado em um passado. Um futuro esse que a 

escola tenta o tempo todo aproximar do aluno como uma meta a ser cumprida, 

organizando-o e ordenando-o (Foucault, 2005). É ideia de que o futuro 

planejado irá retribuir todos os campos de possiblidade almejados e 

abandonados em um tempo presente que logo se tornará um tempo passado. 

“ Portanto, se a memória permite uma visão retrospectiva mais 
ou menos organizada de uma trajetória e biografia, o projeto é 
a antecipação no futuro dessas trajetórias e biografias, na 
medida em que busca, através do estabelecimento de objetivos 
e fins, a organização dos meios  através dos quais esses 
poderão ser atingidos. A consciência do projeto depende, 
fundamentalmente, da memória que fornece os indicadores 
básicos de um passado que produziu as circunstâncias de um 
presente, sem a consciência das quais seria impossível, ter ou 
elaborar projetos.” (VELHO, 2003, p. 101) 

 
Percebemos que os alunos enquanto indivíduos são algo muito mais do 

que apenas uma parte da sociedade. A trajetória do indivíduo passa a ter um 

significado crucial, como elemento não mais contido, mas como constituidor da 

sociedade. É preciso ser capaz de traçar um quadro claro das pressões sociais 

que agem sobre eles, para assim analisar a interdependência com outras 

figuras sociais do contexto histórico individual, e através de seus autorretratos 

encontrar o “eu” que se manifesta de maneira ampla e metamórfica fazendo 

parte de um jogo de papéis sociais e um “eu” que possui sonhos, desejos e 

vontades, e que muitas vezes estão paralelos.  

Nestes termos, os autorretratos indicam uma relação de 

interdependência entre o “eu” e as redes de agenciamento, sendo os atores 

eles mesmos uma rede, uma linha tênue entre o fazer parte de uma 

coletividade, enquanto categoria jovem, construindo um modo coletivo de ser 

jovem, e suas trajetórias e projetos individuais, que ao mesmo tempo 

influenciam a coletividade. A “individualidade” está diretamente ligada à 

“coletividade”, sendo estas dimensões de um mesmo processo. A 

“individualidade” só pode ser experimentada na medida em que o autor se 

articula com estas redes em um dado campo de possibilidades.  

A partícula é uma bricolagem destas redes e reflexo mesmo deste 

enredamento entre diferentes sujeitos e objetos, em que a autonomia dos 
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atores decorre de sua capacidade reflexiva sobre este processo. É abrindo a 

“caixa preta” das relações sociais nas quais estão inseridos, ou seja, a partir da 

capacidade reflexiva sobre sua posição na sociedade, que os atores se 

enunciam como sujeitos autônomos, ou seja, sujeitos socais capazes de 

construir sua própria trajetória. Nestes termos, temos uma retroação da própria 

metodologia do autorretrato sobre os atores pesquisados, na medida em que 

aquele possibilita aos últimos refletir sobre o quadro de relações ao qual estão 

inseridos, percebendo a si em relação ao mundo que o circunda, para além do 

ambiente escolar. 
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