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RESUMO 

 

Essa pesquisa nasceu do desejo em dar continuidade aos estudos e aos trabalhos que venho 

desenvolvendo no decorrer do meu percurso de pesquisas, que têm olhar e escuta às questões 

subjetivas e objetivas que atravessam as/os adolescentes/jovens. O meu arcabouço teórico 

inicial adveio dos estudos das Obras de Paulo Freire (Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da 

Autonomia) e Sigmund Freud em (O Mal-Estar na Civilização). O encontro das teorias de 

abordagem Freireana e Freudiana aponta a palavra como fonte de transgressão e transforma-

ção do sujeito diante a vida. O objetivo de pesquisa teve como foco promover abertura de 

espaço dialógico, Círculo de Cultura, na escola em que a Palavra da/do adolescente/jovem 

pudesse circular de forma a apontar aberturas aos entendimentos dos adolescentes/jovens no 

mundo contemporâneo com base na apresentação de suas narrativas. A pesquisa-intervenção 

foi a metodologia de cunho qualitativo que melhor se aplicou aos objetivos desse trabalho, 

que fez uso dos Círculos de Culturas (FREIRE, 2019), possibilitando a investigação do pen-

samento crítico e o entendimento das questões sociais-políticas e culturais que afetam a vida 

das/dos adolescentes/jovens na Era da Globalização e, em especial, do momento político vi-

venciado no período das intervenções, que coincidiu com as eleições de 2018. A proposta de 

pesquisa-intervenção fez corpo, tomou forma e delineou o nosso caminhar, o nosso fazer jun-

to, promovendo a garimpagem ao encontro do Tesouro da Juventude, metáfora usada para 

articular adolescências/juventudes em sua historicidade e subjetividades. Para construir esse 

trabalho foi necessário ir ao encontro dos tesouros da minha própria juventude para poder 

chegar às juventudes outras. Os resultados encontrados indicam que a vida dos sujeitos, ado-

lescentes/jovens participantes da pesquisa, me convocou a um novo fazer com o propósito de 

construir junto aos educandas/educandos o fortalecimento de um laço afetivo com a escola. O 

diálogo horizontalizado, ocorridos nos Círculos de Cultura, evidenciou que este deveria se 

estender aos seus lares e aos espaços sociais, ampliando a participação e o protagonismo dos 

jovens/adolescentes. Uma nova juventude se apresenta e, por isso, se faz imprescindível escu-

tar suas novas narrativas de vida, bem mais potentes e menos alienante. Por fim, o encontro 

entre Educação e Psicanálise destaca a palavra em sua potência (FREIRE), em seu poder de 

cura (FREUD), convergindo e se materializando para novos Tesouros da Juventude. Que a 

vida e a escola acolham a palavra das/dos adolescentes/jovens como sendo os nossos tesouros 

da juventude. 

 

Palavras-chave: Educação. Psicanálise. Adolescências. Juventudes. Círculo de Cultura. 



 

 

RESUMEN 

Esta investigación na cedeldeseo de dar continuidad a los estudios y trabajos que vengo desar-

rollando em el transcurso de mis investigaciones y trabajos a partir de la mirada y escucha 

subjetiva y objetiva que atraviesan los adolescentes y los jóvenes. Mis bases teóricas iniciales 

proceden de los estudios de las obras de Paulo Freire (Pedagogía del Oprimido y Pedagogía 

de la Autonomía) y de Sigmund Freud (El mal estaren la civilización). El encuentro entre es-

tas dos teorias consideran a la palabra como fuente de transgresión y transformación del suje-

todelante de la vida. Por esta razón, el objetivo de la investigación tuvo como foco principal 

promover la abertura del espacio dialógico y círculo de cultura en la escuelaen la que el ado-

lescente y El joven pueden transitar em el sentido de comprender los entendimientos de los 

adolescentes y jóvenes del mundo contemporâneo teniendo como base sus propias narrativas. 

La investigación-intervención fue de corte cualitativo, la cualfue la mejor que se adecuó a los 

objetivos del trabajo, haciendo uso de los Círculos de Cultura (FREIRE, 2019) que dieron pie 

a la investigación de pensamiento crítico y el entendimiento de lãs cuestiones sociales-

políticas y culturales que afectan a la vida de los adolescentes y jóvenes en la era de la globa-

lización y, en especial, del momento político vivido em el período de las intervenciones, que 

coincidiócon las elecciones de 2018. La propuesta de intervención tomo cuerpo, forma y deli-

neó nuestro camino, nuestro hacer juntos, promoviendo arduamente el encuentro del tesoro de 

la juventud, como una metáfora usada para articular adolescencias y juventudes em su historia 

y subjetividad. Para la construcción de este trabajo fue necesario ir al encuentro de los tesoros 

de mi propia juventud para poder llegar a esas otras juventudes. Entre los resultados encontra-

dos se destaca que la vida de los sujetos, adolescentes y jóvenes participantes de la investiga-

ción, provoco un nuevo hacer con el propósito de construir juntos a los educandos y educan-

das em el fortalecimiento de um lazo afectivocon la escuela. También, el diálogo horizontal 

ocurrido en los Círculos de Cultura, evidenció que debía ser entendido como sus hogares y 

espacios sociales, donde los jóvenes y los adolescentes son los protagonistas. Conello, apare-

ce una nueva juventud que hace que se a imprescindible escuchar sus nuevas narrativas de 

vida, siendo más potentes y menos lineales. Por último, el encuentro entre Educación y Psico-

análisis destaca la palabra em su potencia (FREIRE) y em su poder (FREUD), convergiéndo-

se y materializándose para nuevos tesoros de la juventud. Por este aspecto, la vida y la escuela 

podría a coger la palabra de los adolescentes y jóvenes como los nuevos tesoros de la juven-

tud.  

 

Palabras claves: Educación.  Psicoanálisis. Adolescencia. Juventud. Círculo de Cultura. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Este projeto de pesquisa é uma apresentação ao Programa de Pós-Graduação em Edu-

cação da Universidade Federal Fluminense — UFF, da linha de pesquisa em Linguagem, Cul-

turas e Processos Formativos, e articula as temáticas: Educação, Psicanálise, e Adolescên-

cias/Juventudes. 

O interesse por este trabalho com as(os) jovens, educandas/educandos de um colégio 

estadual, matriculados no 1º ano Ensino Médio, surgiu a partir de uma experiência de trabalho 

realizada há 15anos, com jovens abrigados e em situação de rua,que apresentavam em seus 

históricos escolares problemas de aprendizagens e comportamentos antissociais. Trazê-los 

para este contexto é poder perceber que,embora tenha se passado alguns anos, precisamos 

ainda fazer diferente, enquanto família, enquanto sociedade, enquanto políticas públicas. É 

preciso manter nossas/nossos jovens na escola, não os perdendo para as ruas e/ou abrigos, e 

os aspectos afetivos-emocionais, por vezes tão negligenciados, é o que há mais de significati-

vo para a condução e permanência na escola. O Círculo de Cultura poderá propiciar espaços 

de abertura para a palavra daquelas/daqueles nesse novo projeto me propus a trabalhar. A re-

lação entre esses dois trabalhos é o de dar continuidade às questões que envolvem os sujeitos 

na adolescência/juventude, com todas suas vicissitudes. Para isso é que trago o tema Educa-

ção e Psicanálise para melhor debruçar sobre as questões subjetivas que envolvem as/os ado-

lescentes/jovens. 

Alicia Fernández (1991), em sua obra ‗Inteligência Aprisionada‘, apontaria esse públi-

co como sendo aqueles que apresentam um problema de aprendizagem reativo a um siste-

ma,uma não aceitação a um processo que não os fazem reconhecedores de seus saberes, le-

vando-os a acumulação/reprodução dos conhecimentos (educação bancária).  

Isto nos leva ao entendimento da produção de rótulos destinados a estes sujeitos como 

sendo aqueles que não aprendem, os baderneiros, que não se comportam de forma adequada, 

ou seja, uma forma de enquadrá-los às ditas condutas antissociais. Esses jovens com quem eu 

trabalhei no IPUB tinham a idade entre 14 e 18 anos, muitos deles haviam evadido da escola, 

rompido com seus laços familiares; alguns encontravam-se sob a tutela do Estado e, por in-

termédio dos abrigos municipais, estiveram inseridos nos projetos em um espaço de atenção 

psicossocial chamado Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil — CAPSIJ — IPUB-

UFRJ, no ano 2005, onde desenvolvemos um trabalho denominado Projeto de Trabalho Cons-
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trução de Maquete
1
, que foi utilizado como instrumento de ação a uma intervenção pedagógi-

ca/psicopedagógica realizada durante a realização do Curso de Especialização em Saúde Men-

tal da Infância e Adolescência do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, entre os anos de2004 a 

2007. 

 A construção da maquete foi possibilitada pela abertura de diálogos naquele espaço de 

promoção a saúde mental, ocorridos em rodas de conversas como dispositivo para construção 

de suas narrativas. O convívio semanalmente com 10jovens, durante aproximadamente 12 

meses, possibilitou a criação de laços afetivos com o nosso trabalho, tendo significativo valor 

simbólico para todos(as). Em suas falas observou-se questões de exclusão e segregação vivi-

das por eles nos espaços familiar, escolar e social. 

A proposição dessa pesquisa-intervenção, que faz uso dos Círculos de Culturas 

(FREIRE, 2019) como criação de espaço gerador de diálogo, buscando estabelecer uma rela-

ção dialógica pautada no processo de autonomia dos jovens na construção de suas narrativas, 

tinha como foco desenvolver diálogos sobre variados temas de seus interesses, transversaliza-

do pelo momento político brasileiro em que essas atividades ocorreram, as eleições de 2018.  

Minhas questões e inquietações iniciais poderiam ser assim explicitadas: o que teriam 

os jovens a nos falar sobre as questões político-sociais, afetivo-emocionais nos temas da con-

temporaneidade?Como se percebem e como participam em grupo no espaço institucional es-

colar? Ao abrir um espaço de escuta para a fala desses jovens, o que teriam a dizer?O que o 

clima gerado pelas eleições de 2018 trouxe para a vida dos jovens participantes desse traba-

lho?Com base nessas questões, busquei realizar Círculos de Cultura com os jovens do 1º ano 

do Ensino Médio em um Colégio Estadual da rede pública de ensino do Rio de Janeiro. 

Ao considerar que novos trabalhos são construções, pontes entre o já conhecido e o 

que há de vir, busquei construir diálogos com autores como Alves (2008), Barbosa (1998), 

Birman (2005), Fernández (1991, 2001), Freire (2010), Freud (2010), Santos (2008), Winni-

cott (1975). 

 De acordo com Freire (2010, p. 35), ―[...] é próprio do pensar certo a disponibilidade 

ao risco, a aceitação do novo que não pode ser negado ou acolhido só porque é novo, assim 

como critério de recusa ao velho não é apenas o cronológico‖. Mobilizada pelo questionamen-

to: como construir uma nova pesquisa, uma nova narrativa, quando ainda permanecemos an-

corados(as) aos nossos teóricos, apresento um breve memorial, para que a partir da construção 

de minha própria narrativa, possa explicitar meu interesse pelas narrativas dos jovens partici-

 

1
 Falarei, mais adiante, sobre o projeto de trabalho com construção de maquete. 
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pantes da pesquisa. 

 

1.1 Dos Tesouros da minha Juventude às Juventudes outras 

 

 Sou Emília, brasileira, nordestina, com 59 anos de idade, graduada em Pedagogia des-

de o ano de 1995 pela Universidade Castelo Branco — UCB, onde estudei e trabalhei como 

aluna bolsista, o que me permitiu custear os meus estudos.Ocupei a função de secretária do 

professor Emérito Carlos Alberto da Cruz Wenceslau,conhecido como Prof. Carlinhos, e da 

professora Idalina Meireles Pinto, no setor de Relações Internacionais daquela instituição. 

Apresento-lhes aquele que, junto com os adolescentes/jovens, se tornaram os protago-

nistas para o título deste trabalho de pesquisa, O Tesouro da Juventude, uma enciclopédia que 

me fez conhecer aos primeiros passos para a pesquisa, afinal, nele encontrava-se o Livro dos 

Porquês. 

 

Figura1: Tesouro da Juventude 

 

Fonte: On-line, 2019.
2
 

 

2
 Disponível em: <https://d1o6h00a1h5k7q.cloudfront.net/imagens/img_m/3150/1182450.jpg>.  Acesso em 04 

mar. 2019. 

https://d1o6h00a1h5k7q.cloudfront.net/imagens/img_m/3150/1182450.jpg%3e.%20%20Acesso%20em%20%2004%20mar.%202019
https://d1o6h00a1h5k7q.cloudfront.net/imagens/img_m/3150/1182450.jpg%3e.%20%20Acesso%20em%20%2004%20mar.%202019


17 

 

#PraCegoVer
3
 

Uma biblioteca com uma prateleira ao fundo com alguns livros. Em destaque, uma mesa com uma 

toalha na cor rosa/vermelho com 17 enciclopédias dispostas lado a lado, na parte de trás. Na frente, 

uma dessas enciclopédias aberta. Não é possível distinguir o que contem nas páginas porque a foto 

está um pouco turva. 

 

O Tesouro da Juventude foi o livro das minhas primeiras descobertas no meio de tan-

tas indagações que se apresentavam na vida de uma jovem, alguma resposta aqui quis encon-

trar. 

 

Figura 2: Tesouro da Juventude 

 

Fonte: On-line, 2019
4
. 

 

 

3
A hashtag será utilizada como uma forma de inclusão. Foi criada no ano de 2012, por uma professora de Braile 

e, atualmente, é muito bem aceita nas mídias digitais. Disponível em: <https://mwpt.com.br/criadora-do-projeto-

pracegover-incentiva-descricao-de-imagens-na-web/>. Acesso em: 18 fev. 2020. 
4
Disponível em: <https://www.sul21.com.br/wp-content/uploads/2016/04/20160405-tesouro-da-juventude-vol-

8.jpg>. Acesso em: 04 mar. 2019>. Acesso em: 18 fev. 2020. 

https://mwpt.com.br/criadora-do-projeto-pracegover-incentiva-descricao-de-imagens-na-web/
https://mwpt.com.br/criadora-do-projeto-pracegover-incentiva-descricao-de-imagens-na-web/
https://www.sul21.com.br/wp-content/uploads/2016/04/20160405-tesouro-da-juventude-vol-8.jpg%3e.%20Acesso%20em:%2004%20mar.%202019
https://www.sul21.com.br/wp-content/uploads/2016/04/20160405-tesouro-da-juventude-vol-8.jpg%3e.%20Acesso%20em:%2004%20mar.%202019
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#PraCegoVer 

Livro ―Tesouro da Juventude‖ aberto. Na página da esquerda há uma foto em preto e branco de duas 

mulheres e uma criança no meio, aparentemente, brincando. As duas mulheres estão trajadas com ves-

tidos longos, lenço nos cabelos e avental. A criança está sentada em algo que não é possível identificar 

e as duas mulheres a carregam. A página do lado direito apresenta alguns dados do livro que não é 

possível ler pela falta de nitidez.  

 

O Tesouro da Juventude foi o meu encontro com a leitura. Considero que a enciclopé-

dia foi a responsável por me aproximar do desejo de ser pesquisadora, já que se tratava de um 

livro que continha outros tantos dentro dele, e foi isso que me causou grande espanto. 

A enciclopédia foi uma espécie de Google dos anos 60/70, mas foi equivocadamente 

por mim descartada por ter sido invadido por cupins. Nesse conjunto de livros estava inserido 

o Livro dos Porquês. Era só o abrir e ali poderíamos encontrar diversas respostas de origens 

filosóficas, humanista, exatas, biológicas e, ao mesmo tempo, aguçar novas questões. O Te-

souro da Juventude foi por mim ressignificado e transformado em poesia. 

 

Figura 3: Convite à leitura 

 

Fonte: Acervo próprio, 2020. 
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#PraCegoVer 

Um lugar intimista, um cantinho de reflexão elegido pela autora do trabalho, onde se encontra mata, 

vento, ar e mar. Três livros apoiados, segundo autora deste trabalho, empilhados um sobre o outro.O 

que esta na base, A Pedagogia do Oprimido (Freire), no meio O Mal-Estar da Civilização (Freud) e o 

que fica em cima A Pedagogia da Autonomia (Freire). Os livros pertencem a autora/pesquisadora des-

te trabalho, e são as principais obras do embasamento teórico deste. 

 

A foto representa um livro ofertado que vem para compor a apresentação da poesia a-

presentada no início deste trabalho, Confissão de um Sacrilégio, que foi escrita por mim no 

ano de 2016. 

Tive o privilégio de conviver com a literatura por meio da prática de leitura de pessoas 

que faziam parte da minha história, em especial meu avô materno. No decorrer da vida, foi 

por meio da leitura que fui ressignificando as questões subjetivas da minha infância e juven-

tude. Paralela a essa experiência positiva com a leitura, posso afirmar que durante os anos 60 

a 70 minha vida estudantil representava um turbilhão de emoções, pois as escolas de modelos 

conservadores propagavam a segregação e a exclusão. 

De minhas experiências escolares aos dias de hoje, foi perceptível que a escola se for-

taleceu por meio de Políticas Públicas, tornando-se um compromisso, assegurando enquanto 

direito humano, que promove o encontro com as diferenças. 

Nesse contexto, cabe indagar: Qual o lugar que ocupa uma(o) educadora(o) na vida de 

uma/um educanda(o)? A partir da minha vivência como jovem, e hoje, como profissional, 

penso que esse lugar ou papel seria o de um(a) mediador(a) que promova, propicie, o resgate 

ao desejo de aprender (FERNANDEZ, 1991), e que não se permita aprisionar os corpos de 

suas alunas(os). 

Poetizar na Era da Cientificidade seria uma forma de ―libertação‖,―transgressão‖e, 

dessa forma, escrevo o meu legado, autorizando-me em meus escritos, sem precisar apagar 

para esconder ―a dor do não saber‖.Entre a cientificidade, poesias e ludicidade, o meu brincar 

com as letras, com os textos para serem inseridos em contextos, e para isso lembro o Winni-

cott (1975), que nos leva a compreensão de que ―brincadeira é coisa séria‖. E numa tentativa 

de contextualizar a minha história à minha prática para uma possível ―escrita acadêmica‖. 

 

1.2 Da Juventude às Experiências Profissionais e Intelectuais 

 

No decorrer desses anos percorri várias estradas. Enveredei-me por diversas e signifi-
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cativas áreas do conhecimento humano, como Pedagogia, Psicopedagogia Clínica e Institu-

cional, Ecoterapia, Saúde Mental na Infância e Adolescência e Estudos em Psicanálise. 

Hoje enveredo-me entre dois campos de desejos:a Educação e a Psicanálise. Busquei e 

busco várias teorias e abordagens que possam fazer interfaces entre essas áreas do conheci-

mento humano. Tecendo uma grande rede, procuro e promovo diálogos intersetoriais e penso 

sobre as questões que envolvam a Inclusão em Educação. 

Inclusão não é proposta de um estado final ao qual se quer chegar. Também 

não se resume na simples inserção de pessoas com deficiência nos espaços 

sociais, sobretudo, na educação, ou de quaisquer outros grupos de excluídos, 

isoladamente, no mundo do qual têm sido geralmente privados. Nas palavras 

de Santos, ―Inclusão é um processo, e como tal, reitera princípios democráti-

cos e participação social plena. [...] ela é uma LUTA, um movimento que 

tem por essência estar presente em TODAS as áreas da vida humana, inclu-

sive a educacional. (SANTOS, 2009, p. 12). 

 

A autora apresenta a Inclusão em Educação como um processo e não como um fim a 

se chegar. Como processo de formação fui estabelecendo critérios éticos para o trabalho com 

a clínica psicopedagógica. O de como melhor mediar trabalhos, junto com a escola, professo-

ras(es), diretores, equipe técnica e serviços gerais para as questões das dificuldades de apren-

dizagens dos alunas(os) para a identificação e enfrentamento às barreiras de inclusão a to-

das(os) aquelas(es) que são excluídos.  

Pelos caminhos percorridos na minha formação, algo se fez sempre presente nas mi-

nhas ações como Educadora: o de querer reconhecer e valorar as questões subjetivas que se 

apresentam no processo do ensino-aprendizagem dos educandos e dos educadores. Daí fui 

buscar a especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional na Universidade Potiguar 

— UnP/RN, onde o meu trabalho de finalização de curso apresentou-se com o seguinte tema: 

―Intervenção psicopedagógica: possibilidade de resgatar o desejo de aprender por meio de 

jogos e/ou atividades lúdicas‖. 

Aproximo-me, então, do trabalho clínico psicopedagógico, o que me levou a uma 

maior e melhor proximidade com todas(os) as(os) que estão envolvidos no processo ensino-

aprendizagem do educando. O estar na escola de uma forma ―diferenciada‖ promoveu uma 

melhor ―escuta e olhar‖ para as questões que envolvem as ditas ―barreiras de aprendizagem‖ e 

―barreiras de ensinagem‖. Entendo como barreiras todas as questões que envolvem as cultu-

ras, políticas e práticas e que dificultam substancialmente o processo de Inclusão em Educa-

ção. 

A Teoria Psicopedagógica, por sua vez,originária do pensamento argentino com Alicia 

Fernández (Inteligência Aprisionada), Sara Pain (Diagnóstico e Tratamento dos Problemas de 
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Aprendizagem, Psicopedagogia Operativa e A Função da Ignorância), Jorge Visca (Clínica 

Psicopedagógica e Psicopedagogia: Novas Contribuições),junto com outros teóricos,marcam 

a entrada da Psicopedagogia no Brasil, que faz interface com a Teoria Psicanalítica argentina, 

que recorre a teoria da Psicanálise Francesa conforme nos esclarece Bossa (2007, p. 37). 

Ao pesquisar a origem do pensamento argentino acerca da Psicopedagogia, verifica-

mos que a sua literatura está fortemente marcada pela literatura francesa. Autores como Jac-

ques Lacan, Maud Mannoni, Françoise Dolto, Julián de Ajuriaguerra, Janine Mery, Michel 

Lobrot, Pierre Vayer, Maurice Debesse, René Diatkine, George Mauco, Pichon-Rivière e ou-

tros com frequência são citados nos trabalhos argentinos.  

De volta à minha trajetória acadêmico-profissional durante o processo de Formação 

em Saúde Mental na Infância e Adolescência no Instituto de Psiquiatria da Universidade do 

Brasil — IPUB, atuando como pedagoga na equipe multidisciplinar, pude acompanhar profis-

sionais, especialmente da Psicologia e Psiquiatria, que exerciam uma abordagem psicanalítica 

(Freudiana e Lacaniana) na condução dos nossos trabalhos de intervenção com crianças e ado-

lescentes/jovens com Transtorno Globais de Desenvolvimento, Autismo, Psicose e Déficit 

Intelectual, de modo que a minha prática Pedagógica e Clínica Psicopedagógica de embasa-

mento teórico psicanalítico foi se tornando possível dentro de um espaço de Saúde Mental.  

Participei, como estagiária, pela minha formação em Psicopedagogia Clínica, do ser-

viço de porta de entrada do Centro de Atenção Psicossocial na Infantojuvenil — CAPSI — 

IPUB/RJ, que tem como público-alvo crianças e adolescentes/jovens, em idade escolar, que 

chegavam ao nosso serviço por uma demanda escolar e/ou familiar de ―dificuldades de apren-

dizagens‖. O meu trabalho (como estagiária) proporcionava o atendimento clínico que se dava 

a partir do serviço de triagem do ambulatório,posteriormente passando pelas apresentações 

dos casos assistidos na porta de entrada do serviço em reuniões semanais, com a equipe mul-

tidisciplinar no horário vespertino. Nossas reuniões tinham início às 13h e terminavam por 

volta das 17h.Colocávamos em discussão a necessidade ou não daquela criança ou jovem in-

serir-se e receber o tratamento no Serviço de Saúde Mental.  

Sob a orientação e supervisão clínica da Coordenadora do serviço no Centro de Aten-

ção e Reabilitação da Infância e Mocidade — CAPSI/CARIM, depois por questões das Políti-

cas de Saúde Mental na Infância e Adolescência, se tornou um Centro de Atenção Psicossoci-

al Infantojuvenil — CAPSIJ, Profª. Mª. Maria Esther Delgado Leite, desenvolvi o projeto de 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitulado ―Psicopedagogia Clínica: da intervenção 

possível à constituição do sujeito desejante de aprender no campo da saúde mental‖. 

Paralelamente a orientação pedagógica da Profª. Drª. Ligia Costa Leite, dessa mesma 
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instituição, desenvolvi, como coordenadora do Projeto de Trabalho: Construção de Maquete, 

embasada no trabalho de Laura Monte Serrat Barbosa (1999) e Projeto de Literatura Infanto-

Juvenil, a partir das obras de Rubem Alves, com jovens abrigados e em situação de rua. Esta 

foi a minha primeira aproximação com o Tema da Juventude, que se deu de forma bastante 

significativa e desafiadora. No ano de 2005 passei a desenvolver, junto com uma equipe mul-

tidisciplinar, este projeto de pesquisa. 

Esse trabalhou realizado outrora foi importante para a realização dessa pesquisa atual, 

pois o método utilizado para o trabalho, na época, foi o das Rodas de Conversa, ao qual resul-

tou na Construção de uma Maquete e em produções escritas após leituras dos livros da Litera-

tura Infantojuvenil a partir das Obras de Rubem Alves. Em todo processo procuramos desen-

volver ―um olhar e uma escuta diferenciada‖
5
 para as questões subjetivas desses jovens. O que 

nos fez pensar em tomarmos esse trabalho como algo que nos levasse a Promoção de Saúde 

Mental, ainda que este tenha sido desenvolvido em espaço ―institucionalizado‖, o Centro de 

Atenção Psicossocial.  

O tema ―política e justiça social‖ permeia a vida desses sujeitos, seja nos espaços insti-

tucionalizados ou para além dos muros destes. No convívio sócio-político e cultural é que 

esses jovens são convocados a construir suas próprias narrativas. 

A seguir, um registro do projeto de trabalho: Construção de Maquete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
Olhar e escuta diferenciada são termos utilizados na Psicopedagogia — autoria de AliciaFernández. 
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Figura 4: Comunidade X Condomínio  

 

Fonte: Acervo próprio, 2005. 

 

#PraCegoVer 

A imagem é a parte de uma sala utilizada como espaço de diálogos. Há algumas mesas com algumas 

maquetes em cima. Em volta das mesas há alguns alunos com seus rostos desfocados com a intenção 

de preservar as identidades. Há quatro profissionais da equipe multidisciplinar do CAPASIJ. O espaço 

possui alguns murais coloridos e com fotografias. 

 

O Apartheid Social
6
 é tratado em terceira dimensão, construindo uma possibilidade de 

ressignificação de histórias desses sujeitos, crianças e adolescentes/jovens. A escola, a princí-

pio ―esquecida‖, surge como o último objeto a ser colocado na maquete e a essa é dado desta-

que na imagem. ―A escola esquecida‖retrata as barreiras excludentes. 

 

6
 O termo Apartheid Social foi utilizado como representativo ao nome dado a maquete: Comunidade X Condo-

mínio, onde os jovens fazem neste trabalho de maquete a representação de uma divisão social. A Comunidade 

significa para eles aqueles onde mora a periferia, os pobres/marginalizados; o condomínio é o lugar ―onde mo-

ram os bacanas‖ representado o meio Urbano; metropolitano onde se encontra o Aeroporto Santos Dumont — 

Zona Sul da cidade do RJ, Estádio do Maracanã — RJ, Viaduto da Estação da Leopoldina — RJ e a Comunida-

de, localizada nos morros/favelas, no subúrbio, representado nesta maquete como Zona Rural/RJ. O lugar ocu-

pado por eles são: embaixo da ponte e na Zona Rural (lado direito da maquete), onde ficam suas casas ou casas 

das avós (laços fraternos). No início do nosso trabalho, os jovens tinham como objetivo a integração entre esses 

―dois mundos‖, mas a divisão surge na visão desses dois mundos. 
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Os rótulos que esses jovens recebem é o de Delinquência, Indisciplinados, Transtornos 

de Déficit de Atenção e Hiperatividade — TDAH, fazendo um ―trocadilho‖, seria o TDAH, 

uma Tendência de Diagnosticar a Humanidade!? Esses jovens seriam, na verdade, Tesouros 

Mentais, já que, de certa forma, conseguem ―escapar‖ dos tais diagnósticos de ―transtornos 

mentais‖.  

Quando reconhecidos como sujeitos, passam a ser ―tesouros mentais‖, ricos em subje-

tividades. São jovens com uma capacidade de resiliência, mesmo quando são esquecidos em 

algum canto das ruas de uma metrópole, em algum abrigo público ou excluídos do ambiente 

escolar, ainda assim continuam e podem sonhar.  

Desta forma, foi possível promover a Literatura Infantojuvenil a esses jovens como 

possibilidade de resgate ao desejo de saber, nosso maior desafio. 

As práticas de trabalho com jovens me motivaram a desenvolver esta pesquisa. Chego 

a esse colégio por meio do convite de uma das coordenadoras para realizar uma roda de con-

versa com os jovens sobre Gênero e Sexualidade ocorrido no ano de 2017, com turmas 1º, 2º 

e 3º anos do Ensino Médio e com livre participação. 

O trabalho de pesquisa envolve um ―retorno‖ e, ao mesmo tempo, um aprofundamento 

das questões relacionadas à juventude, especialmente no que tange o momento político-social 

referente às eleições de 2018 em nosso país e que atravessou o período que ocorreu este traba-

lho. A prática de Pesquisa-Intervenção, referendada pela leitura de Kátia Aguiar, Marisa Ro-

cha(2003), ocorreu ―no chão‖ da escola, lugar privilegiado para promoção do diálogo, abrin-

do-se uma possibilidade de escuta aos jovens. Segundo Guarda et al., (2017) apud Freire 

(1983): 

Não é dizer-se descomprometidamente dialógico; é vivenciar o diálogo. Ser 

dialógico é não invadir, é não manipular, é não organizar. Ser dialógico é 

empenhar-se na transformação constante da realidade. Esta é a razão pela 

qual, sendo o diálogo o conteúdo da forma de ser própria à existência huma-

na, está excluído de toda relação na qual alguns homens sejam transforma-

dos em ―seres para outro‖ por homens que são falsos ‗seres para si‘. (FREI-

RE, 1983, p. 43). 
 

No primeiro momento da pesquisa de mestrado, como já citado, quis abordar a litera-

tura como possibilidade de inclusão em educação (anteprojeto), mas o encontro com novas 

teorias, disciplinas cursadas na universidade e o próprio caminho para a pesquisa de campo 

foi tomando novos contornos, já que o atual contexto político nos provocou/convocou a enve-

redar-nos pelas narrativas dos jovens, que vinham se apresentando como ―protagonistas‖ des-

te novo cenário político-social e institucional. 
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Ao falar de protagonismo político dos jovens, é possível citar, como exemplo, as ocu-

pações ocorridas no ano de 2017, em várias escolas, por diversas regiões do país, e trazer para 

este contexto alguns registros que sustentam a experiência de um trabalho realizado com al-

guns desses adolescentes/jovens nos espaços de ocupações. 

Assim, visamos pensar sobre a inovação que essa experiência traz para a re-

flexão sobre a escolarização de jovens, sem nos concentrar em só um dos po-

los desse campo, ou seja, nem nos jovens nem na escola, mas nos laços que 

podem se estabelecer entre ambos. (COUTINHO; ANDRADE, 2017, p. 1). 
 

Para os autores, a organização das ocupações pelos alunos do Ensino Médio nas esco-

las públicas apresentou-se como forma de protesto ao plano de reorganização da rede pública 

de Educação no Brasil. Isso nos leva a pensar a juventude na atualidade, em suas relações 

complexas com o mundo, que envolvem o seu desenvolvimento, amadurecimento, então, seri-

am estes atos políticos sociais as marcas de um novo tempo? 

 O surgimento e enfrentamento desses conflitos de ordem político-social na contempo-

raneidade refletem um novo fazer juvenil. A vida desses sujeitos desemboca num árduo traba-

lho de ordem objetiva e subjetiva, para uma melhor e maior elaboração de seus afetos na 

construção de seus laços sociais. Portanto, se faz necessário construir Círculos de Cultura on-

de possa acontecer, de forma horizontalizada, o diálogo na escola, no lar e nos espaços soci-

ais. Com as ocupações nos foi apresentado uma nova juventude que, em seus processos de 

ensino-aprendizagem sistemáticas e/ou assistemáticas, apresentaram seus novos saberes e 

fazeres.  

Para que esses sujeitos possam ter a possibilidade de construir suas próprias narrativas 

a respeito do atual momento político e social, corroborando para tal entendimento das ques-

tões que envolvem o ser jovem na atualidade, torna-se imprescindível rever o conceito de ju-

ventude. 

[...] este conceito foi recentemente subvertido, de maneira evidente, de forma 

que aquilo que era descrito outrora como sendo a juventude não pode ser re-

tomado ipse littere na atualidade. Isso porque a temporalidade da juventude 

se alterou de maneira substantiva, seja na transformação da infância que a 

precede, seja na da idade adulta que a sucede. (BIRMAN, 2001, p.1). 
 

Fazendo uma ponte entre a experiência do trabalho com os jovens em situação de risco 

psicossocial no IPUB e com os jovens desta pesquisa, alunos do 1º ano do Ensino Médio, no 

Colégio Estadual na região Norte do estado do RJ,percebi que mesmo em épocas e realidades 

tão distintas é possível realizar um trabalho significativo que possibilite o resgate do desejo de 

aprender/saber das suas próprias vidas, e que estes possam ressignificá-las por meio de narra-



26 

 

tivas suas próprias histórias de vida.  

Seja nas rodas de conversa ou na construção de uma maquete como possibilidade de 

inclusão, a linguagem que eles expressam surge como instrumento de apropriação e constru-

ção da autonomia dos sujeitos. ―Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém‖. (FREIRE, 

1996). Ao citar Freire, remeto-me a Freud, levando-me a uma tentativa de transversalização 

de teorias, conhecimentos, e estes me levam a pensar que exista algo muito mais próximo 

entre Paulo Freire (Pedagogia do Oprimido) e Freud (Mal-Estar da Civilização) do que possa 

imaginar a nossa vã filosofia.É por esse prisma que se tentou aproximá-los, já que ambos a-

creditam na capacidade humana, na possibilidade de transformação, apropriação e construção 

de novos paradigmas. Ambos, de forma singular, própria, ―cuidam do humano‖, trabalham 

para que estes possam estar ―inteiros‖ na vida.  

Por isso, proponho a construção desse trabalho, em que tomo o jovem como sujeito da 

sua própria história, onde se entrelaçam a subjetividade com todas as questões de ordem soci-

al, cultural e política que envolve a vida humana. Ambos, tanto Paulo Freire quanto Sigmund 

Freud, tiveram a dimensão do quanto o trabalho institucional poderia vir aprisionar os sujei-

tos, já que o primeiro propõe a transformação, acesso à ―libertação‖ pela educação e o outro a 

―libertação‖ pelo ―acesso‖ ao inconsciente, ambos sendo ações transformadoras na vida de 

cada sujeito. É preciso ler o mundo externo e interno!  

Ao abordar a psicanálise no contexto deste trabalho, não tenho a pretensão de apresen-

tar toda extensão teórico-metodológica, mas sim, de propor a articulação dessa abordagem no 

campo da educação, o que vem sendo feito em vários estudos (PEREIRA, 2017; VOLTOLI-

NI, 2014; SAGGESE, 2013, 2015) como exemplos de obras da atualidade que nos faz reco-

nhecê-las em seu rico campo de estudos do conhecimento humano, teorias que abordam o 

tema da Juventude e às mediações de trabalhos para que possam vivenciar plenamente os es-

paços da escola. São leituras primordiais para a nossa educação, a qual a psicanálise promove 

o refinamento e a sensibilidade do nosso olhar e da nossa escuta enquanto educadoras, educa-

dores para que ocorra a inclusão em educação para todas(os). 

Essa proposta aguça nossos sentidos para lidar com as singularidades nas diferenças 

que se apresentam em nossos trabalhos, os que os torna diferenciados em nossos Círculos de 

Cultura, nas construções de nossas narrativas e assim poder tecer laços afetivos, poderia dizer, 

laços fraternos (BIRMAN, 2003) que possam vir enriquecer as relações entre os sujeitos co-

mo educando e educadores fundamental à compreensão desses sujeitos diante suas formas de 

interagir com suas aprendizagens humanas. 

Esclareço, ainda, que não pretendo com isso reduzir uma teoria e nem tão pouco do-
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miná-la, mas sim acolhê-la como fonte de inspiração e desejo, já que o campo de estudos da 

psicanálise, na contemporaneidade, abre-se para o diálogo entre as ciências humanas. 

No que concerne à psicanálise, o mesmo começa também a acontecer e a se 

forjar, se bem que de maneira ainda tímida e tateante. Qual a razão para que 

exista essa evidente decalagem entre o discurso psicanalítico e os das demais 

ciências humanas no que se refere a esta problemática? Poder-se-ia dizer que 

isso seria um dos signos, dentre outros, em que se evidenciaria o conserva-

dorismo presente no campo psicanalítico. A psicanálise deve afrontar o peso 

de seus fantasmas teóricos e das injunções transferenciais presentes no seu 

campo para poder se aproximar de maneira decisiva da problemática da fra-

ternidade, na medida em que esta ocupa um estatuto de resto no discurso 

psicanalítico. Nas obras de Freud e de Lacan, assim como nas de Melanie 

Klein e Winnicott, o laço fraterno ocupa evidente posição de resto, não obs-

tante o fato de ter sido objeto de teorização e de desenvolvimento temáticos 

ao longo da história da psicanálise. (BIRMAN, 2003, p. 94). 

 

O que apresento até o momento se trata de minha história de vida, permitindo-me 

―mergulhar‖ nos estudos e na pesquisa, utilizando fontes teóricas de ―abordagens libertado-

ras‖, ―abordagens transgressoras‖ para a construção de novos paradigmas com a aproximação 

da Educação e a Psicanálise, trabalho árduo desenvolvido na minha própria análise. 

Na pesquisa atual, me conduzo pelas seguintes questões: o que esses jovens vivenciam 

na atualidade e o que estes teriam a nos falar sobre as questões que envolvem suas vidas? Que 

situações no âmbito social, político, afetivo atravessam suas vidas? 

A questão desta pesquisa-intervenção se trata de promovera criação de Círculos de 

Cultura como um espaço para a palavra e que essa possa circular;a palavra como ponto de 

convergência entre as teorias de Freire e Freud e como possibilidade de um diálogo horizonta-

lizado; escutar e reconhecer a palavra potente dos jovens/adolescentes no espaço escolar e 

quais as narrativas dos jovens sobre política atual considerando o contexto das eleições de 

2018. Dentre os objetivos dessa pesquisa, procurou-se desenvolver Círculos de Cultura com 

educandas/educandos do Ensino Médio de uma escola pública que permitam aos adolescen-

tes/jovens expressar suas ideias e assumir a palavra, estabelecendo o diálogo entre educação, 

psicanálise e, ainda, sobre as questões que envolvem a adolescência, especialmente no espaço 

da escola, além de transversalizar os conceitos de inclusão/exclusão e subjetividades a partir 

de temas geradores identificados durantes os Círculos de Cultura:  

A dissertação foi estruturada da seguinte forma: 

Capítulo 1- Apresentação e o interesse pelo projeto, a proposição da pesquisa que faz uso dos 

Círculos de Cultura.Apresentarei um pouco da minha juventude, a juventudes outras e minhas 

experiências profissionais e intelectuais.  

Capítulo 2- Educação, Psicanálise, um Diálogo Possível? Abordarei as convergências e di-
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vergências entre as teorias Freireanas e Freudianas. 

Capítulo 3- Adolescências: Formas Plurais de Ser e Estar no mundo.Apresentarei o conceito 

de adolescência construído no início da sociedade moderna e a amplitude da compreensão 

sujeito/adolescente e o seu reconhecimento no espaço social, cultural e educativo. 

Capítulo4- Explicitarei a Metodologia qualitativa do trabalho efetuada por meio de pesquisa-

intervenção, tomando o Círculo de Cultura como sendo um instrumento de intervenção junto 

aos adolescentes/jovens participantes. 

Capítulo 5- Círculos de Culturas: a Produção de Sentidos e o Uso das Palavras por Nossos 

Adolescentes.Apresentarei os achados da pesquisa a partir de categorias temáticas identifica-

das, destacando o Círculo de Culturas como espaço-tempo potente de participação dialógica. 
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2. EDUCAÇÃO, PSICANÁLISE: EM BUSCA DE DIÁLOGOS 

 

Esse capítulo opera entre duas abordagens teóricas que convergem e divergem entre si 

e que poderíamos considerar como transgressoras, já que se propõem à ruptura de velhos pa-

radigmas por uma nova escuta de forma horizontalizada, a palavra, e um novo olhar para as 

questões que envolvem a vida dos jovens participantes da pesquisa na busca pela escutado 

que eles teriam para nos falar.  

Para a construção deste capítulo busquei aprofundar os estudos entre a psicanálise e 

educação (Freud e Freire). Freire nas suas relações conceituais de autonomia/liberdade, alteri-

dade/diálogo, educação, cultura e palavra e Freud em seus trabalhos conceituais sobe O Mal-

estar na Civilização (Cultura), desamparo (alienação/educação), desejo, cultura, ideias, pala-

vra.  

A possibilidade de construção de uma transversalidade, no sentido de compreender os 

diferentes objetos de conhecimento, ou seja, articular conceitos teóricos da Educação Freirea-

na e da Psicanálise Freudiana, em que a Cultura e a Palavra são fontes de inspiração que nos 

remete uma leitura, abrangência teórica entre dois autores. 

 Se a liberdade por vezes é tomada como uma utopia, a luta humana sempre se faz em 

busca desta e eis-me aqui como pesquisadora diante deste significativo e grande desafio, co-

mo aproximar dois teóricos que, embora sejam humanistas, diferem entre alguns conceitos 

citados anteriormente. Mas, afinal, o que se pode explorar destas duas grandes teorias, Educa-

ção Progressista e Psicanálise no campo da Educação?Esta contribuição será sobreposta para 

além do espaço escolar e do espaço clínico.   

 

2.1  Paulo Freire: Pedagogia do Oprimido 

 

Para ser fidedigna a minha formação inicial, campo de certo ―domínio‖ teórico, dou 

início a este capítulo explorando, garimpando, alguns conceitos fundamentais que promovem 

desvelamento ao que tange à educação brasileira, que apresenta a teoria freireana como parte 

de uma educação popular por ter sido difundida nos 60, no Brasil, como sendo base para o 

processo de alfabetização no campo rural, no interior do Rio Grande do Norte, na cidade de 

Angicos
7
devido a alfabetização em massa de 300 trabalhadores do campo em 45 dias. Seri-

 

7
Fonte de informação encontra-se na obra ―Educação como Prática de Liberdade‖, que apresenta o trabalho de 

Paulo Freire, ascensão popular, no ano de 1962, movimento que começou em 1962 no Nordeste — a região mais 

pobre do Brasil, cerca de 15 milhões de analfabetos para uma população de 25 milhões de habitantes. 
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a,então, uma pedagogia para o povo oprimido.  

Paulo Freire dispensa apresentação, pois sua grandeza literária se faz reconhecida no 

mundo, por isso não carece de grandes apresentações biográficas aqui neste espaço, pois sua 

vasta literatura permeia os sites de buscas literárias pelo continente Sul Americano e também 

pelos territórios internacionais. Foi declarado o Patrono da Educação Brasileira, no ano de 

2012
8
, pela Lei nº 12.612, de 13 de abril.As amplitudes de seus estudos abarcam cátedras por 

meio do Instituto Paulo Freire (1992), universidades mundo afora, Conselho Internacional de 

Assessores. O Instituto Paulo Freire (IPF) compõe uma rede, cujos membros estão distribuí-

dos em mais de 90 países, em todos os continentes. Tem como o seu principal objetivo a con-

tinuação e a reinvenção de todo o legado de Paulo Freire. 

 Atualmente, destaca-se como um dos autores mais lidos no mundo. O compartilha-

mento de suas obras se encontra em uma vastidão de bibliotecas no mundo.Os estudos epis-

temológicos indicam que o pensamento freireano traduz uma educação de abordagem pro-

gressista, daí ser tão temida por sua valoração ao processo de conscientização social em que 

educação e política se tornam dimensões inseparáveis. 

Trazer a teoria freireana para contexto dialógico deste trabalho significa compreender 

o autor em seu comprometimento com a vida e a existência humana. Ele é um educador que 

pensa a educação enquanto prática da liberdade, uma pedagogia que se posiciona de forma 

crítica quanto aos tradicionais métodos de opressão utilizados na educação. Na tentativa de 

reinventar/reviver Paulo Freire, temos tido várias obras de coletânea de textos, escritos por 

intelectuais renomados, com depoimentos das obras de Freire que reafirmam sua atualidade e 

importância na busca de uma Educação Libertadora ou Emancipatória. 

Casali (apud FREIRE et al., 2017, p. 20) destaca que na obra Pedagogia do Oprimido:  

Um dos temas centrais da Pedagogia do oprimido, o da igualdade como fun-

damento e a condição da ação pedagógica libertadora, gerava acaloradas dis-

cussões. O ambiente de contestação antiautoritária empurrava muito de nós a 

uma leitura romântico-anárquico-igualitária da celebre frase ‗ Ninguém edu-

ca ninguém‘. 

 

 

 O autor traz a leitura de uma época, destacando que o fundamentalismo no limite in-

viabilizava a ação pedagógica. Foi preciso certo tempo para que pudessem se dar conta, ou 

seja, ter-se a clareza do conteúdo ético-cívico de que essa igualdade cívica não anulava essas 

questões, mas com o tempo foram sendo atenuadas e a polêmica, atualmente, não faz mais 

nenhum sentido. 

 

8
 Disponível em: <https://www.paulofreire.org/o-instituto-paulo-freire>. Acesso em: 22 abr. 2020.  

https://www.paulofreire.org/o-instituto-paulo-freire
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A partir desta introdução, na obra da Pedagogia do Oprimido feita por Casali (2017, p. 

23),considera-se: 

O Oprimido de hoje, excluído do acesso aos saberes das culturas dominan-

tes, apresentar-se-á com o mesmo perfil que Paulo Freire descreveu na Pe-

dagogia do oprimido, com alguns traços ainda acentuados. Como cidadãos, 

cuja cidadania, entretanto, ainda não se realiza em toda a sua potencialidade 

e direito, são iguais a qualquer outro, mesmo ao(à) seu(sua) educador(a). 

 

Parafraseando Casali (2017), compreende-se,então,que há uma cultura dominante, ―o-

pressora‖ vigente, ainda que velada, persistente na negação da riqueza da cultura de um povo 

oprimido, cultura de um grande valor estético e de mercado, no entanto, barateado aos seus 

produtores e em seu valor econômico. O artesão, artista que como produtor de cultura de um 

povo não se faz reconhecido em sua superioridade cultural, especifica, sem este reconheci-

mento, anulando-se o seu valor econômico.  

Para esta constatação pode-se pensar sobre a exploração da rica produção cultural des-

se artesão, artista, povo do nosso país. Este homem/mulher artesã/artesão destituído de sua 

cultura pela exploração do seu trabalho ―artesanal‖, literário, é expropriado de suas raízes. Por 

isso é preciso promover o valor de uma cultura de um povo, fortalecê-la,e não deixar ser ―en-

golido‖ pela cultura dominante, esta que cria o mal-estar no espaço cultural e social.  

E para falar deste mal-estar cultural e social se faz necessário imergir na conceituada 

obra de Freire, que se importa com os oprimidos e desvela as relações de opressão existentes 

na educação e na sociedade como um todo. O grande mal-estar do Oprimido para Freire e 

inserção do Homem (Povo) em sua Cultura, no espaço social. 

Trazer essa abordagem para o contexto deste trabalho é apresentar uma abordagem 

não meramente individualista, mas para além dela, e assim poder construir um arcabouço teó-

rico que possa vir a sustentar uma conscientização do valor do sujeito que a partir do reconhe-

cimento de si, desalienação, permite a construção de um sujeito inserido no espaço coletivo de 

uma sociedade neoliberal, da obra de Paulo Freire na atualidade. A atualidade das obras deste 

mestre encontra-se na possibilidade de construção de um espaço de reflexão em que nos fala, 

na abertura desta grande obra, a seguinte argumentação teórica: 

Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o 

significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá, melhor que 

eles, os efeitos da opressão? Quem mais que eles, para ir compreendendo a 

necessidade da libertação? (FREIRE, 2019)
9
. 

 

 

9
 Esta citação foi feita por Vitor Burton e encontra-se na capa do livro Pedagogia do Oprimido, publicado no ano 

de 2019.  
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Eis as argumentações/indagações do educador Paulo Freire, e quão em voga se encon-

tra essas mesmas reflexões, já que a cultura de transformação social ainda permanece, e de 

maneira indagativa nos leva a pensar se a pedagogia dominante é a que prevalece como sendo 

a pedagogia de uma classe dominante nos espaços da nossa educação nacional,atravessando 

os oprimidos da América Latina e do Brasil. 

A Pedagogia do Oprimido é que encarna essa resposta quando nela são apresentadas 

as dores de um fazer pedagógico que aprisiona os sujeitos em seus pensamentos e ações trans-

formadoras. A Pedagogia do Oprimido convoca os sujeitos a um saber de si, por meio do diá-

logo, promovendo um saber horizontalizado, resgatando um valor de cidadania e solidarieda-

de.  

Com a obra Pedagogia da Autonomia o autor faz uma convocação a todas e a todos a 

sair da zona de acomodação para o enfrentamento da nossa realidade brasileira, e especial-

mente, desvelar as mazelas de uma sociedade em que a justiça social ainda é tida como utópi-

ca. 

Adentrar aos meandros desta obra como fonte de liberdade epistemológica me lança a 

construção deste capítulo. Apresento uma pequena frase, do prefácio da obra Pedagogia do 

Oprimido,construída pelo professor Ernani Maria Fiori (1967), em que nos fala sobre a mag-

nitude do pensador Paulo Freire, ao dizer-lhe como sendo um pensador comprometido com a 

vida, aquele que não pensa ideias, mas, sim, pensa existência. A existência de uma práxis hu-

mana em busca de Liberdade/ Autonomia. 

Existe uma confluência entre o conceito de liberdade e autonomia nas obras de Paulo 

Freire, e separá-los, portanto, poderia fragmentá-los, seria um reducionismo imposto por ver-

dades impostas, homogêneas, estruturalista para uma dominação de consciências. Em sua 

obra encontramos a afirmação: ―Os métodos de opressão não podem, contrariamente, servir à 

libertação do oprimido‖. Liberdade e Autonomia, portanto, imbrica o valor, o de um saber de 

si, em um diálogo com o outro, com a vida, portanto, com a palavra. 

A liberdade como prática é compatível a uma educação Libertadora, que leva o sujeito 

a tomar o destino da sua própria história. Em uma cultura que seja configurada em uma trama 

de dominação, como afirma Fiori (1967), o propósito de uma educação, pelos educadores, por 

mais generosos que sejam em uma cultura de dominação, acabam criando barreiras às possibi-

lidades educacionais, oprimindo, sendo opressor. A Pedagogia do Oprimido reverbera no e-

ducador humanista um saber sócio-político e pedagógico; a utilização e descoberta de novas 

técnicas o faz redescobrir-se para o processo histórico em que e por que se constitui a consci-

ência humana. No entendimento à constituição do sujeito libertário/autônomo, trago o seguin-
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te pensamento que sustenta a práxis libertadora do Paulo Freire (apud FIORI, 2019, p. 12): ―A 

pedagogia do oprimido é, pois, libertadora de ambos, do oprimido e do opressor. Hegeliana-

mente, diríamos: a verdade do opressor reside na consciência do oprimido.‖ 

Paulo Freire está mais atual do que nunca, por isso a necessidade de escrever uma no-

va biografia, ou seja, biografar-se, existenciar-se, historicizar-se. A precarização da educação 

no Brasil atinge diretamente as classes mais populares, e os métodos de alfabetização não 

retratam a vida, o cotidiano dos filhos da classe trabalhadora de nosso país. O método de alfa-

betização freireano traz em sua essência a ideia de que a educação seja uma ―prática da liber-

dade‖. Ao dizer isso se reconhece um regime de dominação que ainda prevalece em tempos 

atuais.Para Freire, a leitura de mundo precede a leitura da palavra, tendo o processo de cons-

cientização como princípio da autonomia, criticidade e possibilidade de mudança e de inter-

venção no mundo.  

Para efeito de esclarecimento na perspectiva freireana: 

A consciência é a consciência do mundo: o mundo e a consciência, juntos, 

como consciência do mundo: o mundo e a consciência, juntos, como consci-

ência do mundo, constituem-se dialeticamente num mesmo movimento, nu-

ma mesma história. Em outros termos: objetivar o mundo é historializá-lo, 

humanizá-lo. Então, o mundo da consciência não é a criação, mas, sim, ela-

boração humana. Esse mundo não se constitui na contemplação, mas no tra-

balho. (FREIRE, 2019, p. 23). 

 

A veracidade deste legado se fez permanente por uma nação de ideais verdadeiramente 

democráticos. Na educação pública são pontuais os movimentos de uma educação mais parti-

cipativa, a liberdade do educador e do educando na relação dialógica entre os sujeitos, em que 

a Autonomia passa a ser sinônimo de liberdade de pensamento e ação construtiva, um fazer 

pedagógico crítico, ao encontro de uma cultura popular, e exatamente por isso, de valor per-

manente, enraizada em seu fazer sociocultural. 

O conceito de liberdade para o autor Paulo Freire está intrinsicamente ligado ao con-

ceito de autonomia, uma confluência de sentidos, que promove o ser como homem-sujeito. 

Isso implica numa sociedade formada por sujeitos.Para Freire, dentro das condições de uma 

sociedade seria inadiável, indispensável uma conscientização de massa, e essa poderia/pode 

ser adquirida por uma educação que promovesse/promova uma autorreflexão e reflexão sobre 

o tempo e o espaço social e político vivenciado pelos sujeitos. Para Freire (1967), seria a ele-

vação do pensamento: 

Estava e está convencido o Autor de que a ‗elevação do pensamento‘ das 

massas, ‗o que se sói chamar apressadamente de politização‘, a que se refere 

Fanon, em Los Condenados de la Tierra, e que constitui para ele uma forma 

de se ―ser responsável nos países subdesenvolvidos‖, começa exatamente 
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por esta auto-reflexão. Auto-reflexão que as levará ao aprofundamento con-

sequente de sua tomada de consciência e de que resultará sua inserção na 

História, não mais como espectadoras, mas como figurantes e autoras. 

(FREIRE, 1967, p. 43). 

 

A tomada de consciência das massas, de que nos fala o autor, seriam, então, a apropri-

ação de sua própria história, pelo reconhecimento desse sujeito de liberdade/autonomia. Sujei-

to inserido no espaço social, política e democrático, promovida pela Educação Libertária. 

A conceituação de uma Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire (2010) insere edu-

candos e educadores num espaço dialógico horizontalizado, para uma ação educativa, crítica, 

advinda de uma prática educativo-progressiva em favor do ser educando, como nos aponta o 

próprio autor. Trago para o contexto deste trabalho a Pedagogia da Autonomia, que adentra 

para as questões que envolvem o ato de ensinar e aprender, temáticas estas que atravessam as 

obras deste mestre, mas que não se tornam, como mesmo ele nos fala, uma mera repetição, 

mas sim como uma marca oral da sua escrita, e por ser o ser humano um ser inconcluso, devi-

do este estar inserido em um persistente movimento de procura, que ele, o autor, a partir de 

curiosidade, que a princípio, ele a denomina de ingênua e crítica, lança-se ao encontro episte-

mológico, construindo, assim, esta obra.  

O ser inconcluso, ou seja, inacabado, pode ser aquele que busca liberdade e autonomi-

a, um movimento contínuo da condução humana,que se lança ao encontro do outro em busca 

da sua inserção social e política, que o faz reconhecer-se e reconhecido como sujeito histórico 

e transformador. A educação dialógica e horizontalizada como reconhecimento de espaço 

social e político mostra as possibilidades de transformação histórica e cultural. Nas palavras 

de Freire (2010, p. 53):―Gosto de ser gente porque, inacabado, sei que sou um ser condiciona-

do, mas, consciente do inacabamento, sei que posso ir mais além dele‖.  

É no reconhecimento do ser inconcluso, inacabado, é que nos tornamos conscientes, 

educadores e educandos em uma experiência educativa. Daí o valor do Círculo de Cultura 

para Freire, como sendo ferramenta de intervenção, espaço de transformação que agrega valo-

res históricos e culturais, advindo da escuta e do respeito a palavra do educando e do educa-

dor. 

O Círculo de Cultura substitui a unidade de ensino autoritária e estrutural, promove 

um espaço de liberdade, de trocas e compartilhamentos entre educadores e educandos, viven-

ciando-se uma prática educativa de participação livre e crítica. O Círculo de Cultura tornou-se 

uma peça fundamental dos movimentos da educação popular pelo caráter diálogo e promotor 

de aprendizagem horizontalizada, que assume a cultura do grupo como fator de grande rele-
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vância. 

Os Círculos de Cultura, portanto, tornou-se espaço de práxis para a conquista da lin-

guagem enquanto ferramenta de formação e de conscientização política, ou seja, de interven-

ção no mundo. Uma prática que alcança efetividade pela participação livre e crítica dos edu-

candos. É a palavra que circula neste espaço, que pode ser advinda de uma palavra geradora
10

, 

ou seja, que se abre para o diálogo, uma educação como afirmação da liberdade: 

Quando alguém diz que a educação é afirmação da liberdade e toma as pala-

vras a sério, isto é, quando as toma por sua significação real se obriga, neste 

mesmo momento, a reconhecer o fato da opressão, do mesmo modo que a lu-

ta pela libertação. (FREIRE, 1967, p. 13). 

 

É pela palavra vivencial que o educando se apropria da sua cultura e historia-se com o 

outro, ocupa o seu lugar social. A palavra é a luta constante pela libertação do aprisionamen-

to, dos ―grilhões‖ da ignorância e da alienação. Parafraseando Paulo Freire, tomemos a edu-

cação como prática de liberdade, em que nos Círculos de Cultura vivencia esta educação li-

bertária. Nessa perspectiva, a escuta da palavra propõe uma abertura ao diálogo, e na relação 

educador e educando se constrói a autonomia.  

 

2.2  Sigmund Freud: O Mal Estar na Civilização 

 

Baseada nos estudos da obra do Mal-Estar na Civilização [1930-1936], apresento neste 

trabalho alguns aspectos que alimentam, aguçam a busca de uma aproximação epistemológica 

daquilo que explicita o mal-estar na humanidade. 

Trago para o contexto deste trabalho aquilo que nos apresenta Freud (2010) em sua 

obra. Para isso, apresento uma das primeiras palavras proferidas pelo autor no início desta 

obra, o que já nos aponta ao que ele vem a tratar. ―[...] E, no entanto, corremos o risco, num 

julgamento assim genérico, de esquecer a variedade do mundo humano e de sua vida psíqui-

ca.‖ (FREUD, 2010, p. 14). 

A obra de Freud trata o ser humano e a sua complexidade inserida no contexto da civi-

lização, leia-se cultura. A civilização é responsável por produzir o mal-estar em nós, huma-

nos, tornando-se uma ―adequação‖ ao atendimento da questão dicotômica entre impulso (pul-

são) e civilização. A opressão de seus impulsos (pulsões) vivida pelo individuo promove o 

mal-estar. 

 

10
 Palavras geradoras são as palavras de uso comum de um povo, de relevância e experiências de vida,cuja dis-

cussão, o analfabetismo vai se apossando do seu idioma.  
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O homem e sua complexidade, o seu desejo individual e as expectativas criadas do ser 

em sociedade são temáticas abordadas por Freud em sua obra em 1929 e a publica pela pri-

meira vez em 1930
11

. Nesta obra surge uma relação entre ―elementos da teoria da consciência 

com a teoria social‖. 

É preciso contextualizar a obra em seu período histórico na qual foi criada, Primeira 

Guerra Mundial. A obra do Freud é perpassada por contexto de grandes catástrofes, dentre 

elas, uma guerra e pandemias, ou seja, é uma produção circunscrita à existência de conflito 

entre o indivíduo e a civilização. O sujeito em relação com o outro, dizendo de outra forma, o 

enlaçamento com o outro social. O discurso freudiano na passagem do século XIX para o sé-

culo XX apresenta implicação crítica dos pressupostos da modernidade, fazendo sua inscrição 

no modernismo.  

Essa crítica foi não apenas contundente, mas, também, sistemática, na medi-

da em que o projeto da modernidade foi analisado em seus menores detalhes 

e de maneira abrangente (BIRMAN, 2000). Isso não implica dizer que a psi-

canálise seja antimoderna, bem entendido, o que seria não só um contrassen-

so, mas um absurdo, pois não existe no discurso freudiano qualquer proposi-

ção de retorno à pré-modernidade. (BIRMAN, 2013, p. 10). 

 

Trazer o mal-estar na civilização para este trabalho é poder compreender as vicissitu-

des que engendram o sujeito na modernidade inserido no contexto social, o seu mal-estar em 

suas relações de trocas com o humano, estabelecendo critérios civilizatórios que promovam o 

―bem-estar‖ no espaço social, cultural e político. 

A tradução da obra de Sigmund Freud (1930) por Sousa (2019) destaca que a obra do 

Mal-Estar na Civilização tem origem na investigação sobre os processos que indicam infelici-

dade, sobre a relação conflituosa entre o indivíduo e a sociedade e as configurações diferenci-

adas na vida civilizada.  

A teoria freudiana da cultura indica que a relação civilizatória e a sexualidade coexis-

tem em seu caráter sempre conflituoso. Dito de outra forma, a vida em sociedade (civilizató-

ria) exige do homem certo domínio dos seus instintos (pulsões). Para melhor explicitar o con-

ceito de pulsão, recorro a Saroldi (apud BIRMAN, 2014, p. 13):  

Freud apresenta a pulsão como conceito-limite, algo que reside na fronteira 

entre o que é próprio do corpo, o somático, e o que é da alma, o psíquico. A 

pulsão é um representante psíquico de estímulos corporais; é uma exigência 

de trabalho psíquico decorrente da ligação entre o corpo e a alma. A pulsão 

para Freud é uma espécie de ‗prima‘ do que a biologia denomina generica-

mente ‗instinto‘, mas, diferentemente deste, afasta o homem da mera possi-

 

11
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Mal-estar_na_Civiliza%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 22 

abr. 2020.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Mal-estar_na_Civiliza%C3%A7%C3%A3o
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bilidade de satisfação direta das suas necessidades fisiológicas, em como o 

encontro com os objetos da realidade externa que se encaixam perfeitamente 

a suas demandas internas. 

 

Salrodi (2014) acrescenta que a natureza da pulsão é a busca da satisfação, o homem 

em sua lida diária busca o prazer, permanentemente foge ao desprazer e uma plasticidade de 

limites muito extensos; exemplifica-nos de que o homem é o único no reino animal que faz 

greve de fome e voto de castidade. Freud sinaliza de diversas maneiras, no transcursar de suas 

obras psicanalíticas, que o ser humano possui a marca do dualismo pulsional incontornável.
12

 

A plasticidade de limites muito extenso é essa possibilidade de o homem poder fazer 

trocas com o meio, promovendo certo pacto civilizatório, para poder suportar, vivenciar, dar 

conta do mal-estar na cultura. 

Na perspectiva Freudiana, a busca incessante pelo prazer leva o ser humano a lançar-

se a vida, e por não haver possibilidade de realização plena, depara-se com o desprazer, uma 

limitação às suas pulsões, prazer-desprazer. 

Na teoria psicanalítica, não hesitamos em supor que o curso dos pro-

cessos psíquicos é regulado automaticamente pelo princípio do prazer; 

isto é, acreditamos que é ele é sempre incitado por uma tensão despra-

zerosa e toma uma direção tal que o seu resultado final coincide com 

um abaixamento dessa tensão, ou seja, com uma evitação do despra-

zer. (FREUD, 2010, p. 162). 

 

 

O enlace social é estabelecido entre o homem e a cultura; o humano ―abdica‖ de al-

guns de seus prazeres para estar em sociedade e na relação com outros humanos. São estabe-

lecidas relações de trocas, laço afetivo com o outro para dar conta do seu desamparo
13

. Diante 

das solicitudes da vida compõem suas redes de trocas afetivas com o outro, busca conheci-

mento e saberes, promove encontros, sofre com os desencontros, busca sublimar suas carên-

cias, ineficiências e incompletudes.  

O conceito de desamparo na teoria freudiana remete-se as primeiras relações de trocas 

que o infante faz com sua mãe (desamparo originário), ou seja, na relação de troca com o ou-

tro, ao qual nos é apresentada da seguinte forma:  

No ‗Projeto de uma psicologia científica‘, Freud nos diz ainda como o choro 

do infante, signo eloquente do seu desamparo, seria a razão e a condição de 

possibilidade de todos os motivos morais‘ Vale dizer, seria pelo choro que o 

infante demandaria algo à mãe, evidenciando sua insuficiência vital e seu 

 

12
Ver a obra do Freud, Além do Princípio do Prazer, de 1920, texto em que o autor versa sobre a relação pulsão 

de vida e pulsão de morte. 
13

Desamparo como um estado, um sentimento de abandono (do recém-nascido), por não poder atender às suas 

próprias necessidades mais primárias, em que as figuras parentais surgem como onipotentes. 
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desamparo originário [...]. (BIRMAN, 2014, p.126). 

 

Diante ao mal-estar vivenciado e pela convocação à vida o sujeito vai realizando tro-

cas, e para inserir-se na cultura é necessário abrir mão de alguns de seus prazeres, reconhe-

cendo-se como ser não onipotente, torna-se capaz de mediar suas relações, construindo-se 

subjetivamente pela troca com o outro. Constrói laço de afeto, afeta-se e vive libidinalmente, 

deseja, sublima e recalca em um trabalho psíquico incessante para a manutenção da vida.  

Parafraseando Cristina Carneiro (2020)
14

, que citando Freud (1930) apresenta três 

principais pontos de mal-estar vivenciados pelo humano, sendo o primeiro a força da natureza 

que nos assola, nos atravessa de forma impiedosa, e toda cultura humana se desenvolve para 

tentar lidar com isso; a segunda seria a fragilidade do corpo (marca a passagem do tempo, sua 

finitude) e que diante disso teríamos pouco a fazer, pois sucedemos que esta nos ultrapassa; e 

a terceira é a resposta ao outro. Estar na cultura é deparar-se com essas vicissitudes e, ainda 

assim, lançar-se ao devir. 

Para Paulo César de Sousa (2019), ―o mal-estar na civilização é uma penetrante inves-

tigação sobre as origens da infelicidade, sobre o conflito entre indivíduo e a sociedade e suas 

configurações na vida civilizada.‖ 

O conceito do mal-estar na obra freudiana advém da dicotomia entre os impulsos pul-

sionais e a civilização, ou seja, desse indivíduo com a sociedade. Em sua obra O Mal-estar na 

Civilização ([1930-1936] 2017) abarca significativas discussões teóricas, entre as teorias que 

se complementam e ou as que divergem. Para o contexto, enriquecimento da teoria freudiana, 

trago um pouco a leitura que Birman (2012), do mal-estar do sujeito contemporâneo sobre o 

mal-estar:  

O mal-estar é um conceito eminentemente psicanalítico, que foi enunciado 

por Freud em O mal-estar na civilização em 1930. Como indiquei em outros 

livros, o que está em jogo no discurso freudiano, neste ensaio, não é o mal-

estar do sujeito no sentido lato do termo, ao se inscrever em qualquer ordem 

social e em diferentes contextos históricos, mas o mal-estar na modernidade 

no sentido estrito. [...] No discurso freudiano,a interpretação a-histórica e 

sem referência rigorosa a qualquer contexto social,na leitura da palavra civi-

lização,foi a resultante tanto de uma leitura estruturalista posterior desse dis-

curso.[...] O que essas interpretações não consideraram devidamente foi não 

apenas a novidade da palavra civilização na tradição do Ocidente,como tam-

bém do seu conceito. A emergência histórica desta palavra, assim como sua 

inscrição em nosso vocabulário e sua circulação social corrente, evidenciam 

a produção de processos sociais e políticos que lhe são fundantes e correla-

 

14
 CARNEIRO, Cristina. Corona, vire-se! Temporalidade suspensa em tempos de pandemia. Canal do Insta-

gram no Youtube, 2020. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/tv/CCyZoREpl6H/?igshid=14l69jehmq80q>. Acesso em: 18 jul. 2020. 
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tos. (BIRMAN, 2012, p. 56-57). 

 

A proposta desse trabalho é apresentar a tentativa discursiva para que viesse respon-

der, corresponder a minha curiosidade epistêmica como aproximar dois teóricos numa cons-

trução comum entre os dois autores, trazendo o mal-estar do oprimido como fonte de apresen-

tação e aproximação do mal-estar na civilização, ambos, embora falado, vivenciado na cultura 

moderna. 

 

2.3  Diálogos Possíveis entre os Dois Teóricos: Encontro entre a Cultura e a Palavra 

 

Entre tantas e tão significativas discussões teóricas, remeto-me a de uma possível in-

terlocução entre a educação e a psicanálise. No campo da educação reporto-me a Freire, com 

a Pedagogia do Oprimido; e na Psicanálise ao Freud, partindo da leitura do Mal-Estar na Civi-

lização, buscando articular dois campos teóricos por meio dos seus conceitos dialógicos, em 

que a palavra e a cultura podem, potencialmente, promover o enlace entre as duas teorias.   

A educação, como espaço social da modernidade, possibilita ao sujeito uma imersão 

na cultura, na civilização. A escola como espaço social, desde a primeira infância, leva os 

indivíduos ao seu primeiro afastamento das relações familiares, parentais. A inserção na cul-

tura lança o sujeito à busca de encontro dos seus próprios desejos: a entrada no mundo civili-

zatório.  

Pela leitura da obra Mal-Estar na Civilização, há de se compreender a complexidade 

das relações de trocas que o indivíduo deverá estabelecer com seus pares para formar um laço 

social com a escola, com seus pares, educadoras/educadores. A incompletude desses sujeitos 

(educandas/educandos, educadoras/educadores) será o ponto de partida que lança o sujeito ao 

encontro e a troca com o outro, aproximando-os por meio da cultura e da palavra, reconhe-

cendo-os como sujeitos de desejantes que buscam no outro a sua completude, tendo a felici-

dade como meta, diga-se de passagem, que para Freud (1930-1936) nunca será atingida. 

 Tomemos aqui a educação de trocas civilizatórias e o espaço escolar como propiciador 

de vivência cultural, espaço de troca em que possa por meio da abertura para a palavra, seja 

realizada de forma horizontalizada, propiciando ao sujeito (educando) um lugar de pertença 

para além do seu grupo familiar. Como espaço de intersecção entre a cultura e a palavra, ad-

vinda de um trabalho constante, das relações e elaborações, entre pessoas humanas, pessoas 

instituídas de subjetividades na relação com o outro. Atravessados por seus processos consci-

entes e inconscientes vão construindo seus laços sociais e fortalecendo-os. 
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Aproximar as duas obras O Mal-Estar na Civilização e a Pedagogia do Oprimido é a 

oportunidade de reconhecer que no processo de aquisição da aprendizagem humana o que se 

destaca é o sujeito oprimido, nas suas relações de subjugação ou de autonomia inserido na 

cultura. Compreender o mal-estar na civilização pode fazer com o que a/o professor/a se reco-

nheça como sujeito de desejo e, simultaneamente, incompletude, que em sua complexidade se 

identifica com o outro (educanda/educando), também, atravessado pela cultura e pela palavra, 

que de forma consciente e inconsciente pode compartilhar a vivência do mal-estar. 

[...] O segundo refere-se ao inconsciente, à divisão do sujeito e ao conflito. 

Estes pontos se articulam à idéia de inacabamento, significando que há algo 

que sempre escapa à explicação, à significação plena. Ou seja, a palavra é 

fundamental para o psiquismo, mas ela será sempre parcial, não abarcando 

tudo, inclusive o inconsciente. Se justamente a psicanálise tem como meta 

―tornar consciente o inconsciente‖ (Freud, [1896]1972) é importante com-

preendermos que o inconsciente jamais será todo abarcado pelo consciente, 

jamais será plenamente explicado. (CARNEIRO; COUTINHO, 2015, p. 2). 

 

É preciso ir para além do que está posto ou imposto pelas normas sociais, de uma cul-

tura que aliena o sujeito a fazer tudo sempre igual, mantendo-se a ―promessa‖ de bem-estar, 

para poder dar conta do mal-estar preponderante, cria-se a ilusão de alcance à plenitude
15

, 

para assim, quem sabe, possa sentir-se menos incompleto. 

O sujeito ao se deparar com sua incompletude vai tecendo, lançando ―âncoras‖ de sus-

tentação ao seu desamparo, diante da vida este é falado e vai se fazendo falar; com suas pala-

vras (fala) escreve, constrói sua própria história de alienação/desalienação, de preponderância 

a sua própria errância para se fazer sujeito de sua própria narrativa. 

Desalienar-se é poder falar em nome próprio.Para Freire é pela palavra consciente que 

o sujeito poderá se ver do lugar de oprimido, e sua luta constante é a de não se identificar com 

o opressor e repetir sua máxima, a subjugação do outro. O educador e o educando, sujeitos 

oprimidos pelo sistema, sofrem o mal-estar, mas é na dialogicidade que se lançam para ações 

e práticas desalienantes. Desta forma, pode-se dizer que sujeitos dialógicos promovem atos 

revolucionários. Tomemos o exercício da palavra, que leva a problematização do sujeito dian-

te do mal-estar vivido na cultura/civilização.  

A palavra consciente, para Freire (2019), promove uma ação libertadora tanto para o 

oprimido quanto para o opressor. O ato de ensinar/aprender torna-se libertador pela vigilância 

constante do fazer educacional ético, onde a função do educador, reconhecido pelo educando 

como o seu mestre, faz laço transferencial, o que promove o saber de si e um saber do outro, 

 

15
 Ver o Futuro de uma Ilusão- Freud [1926-1929]. 
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um saber ético. 

As obras Pedagogia do Oprimido e o Mal-estar na Civilização apontam caminhos de 

convergências que nos faz defrontar com o mal-estar dos sujeitos contemporâneos. A juven-

tude/adolescentes em espaço educacional, espaço de opressão/libertação, em que educan-

do/educador possibilitados pelo espaço de escuta da palavra, se tornam(re)conhecedores 

(consciente/inconsciente) de que estão imersos no mal-estar civilizatório, portanto, é preciso 

tecer relações de acolhimento e sustentação da palavra. 

A ideias de uma individuação, nessa ótica, fica descartada, porque jamais se-

remos indivíduos absolutamente independentes do todo, dos outros, da natu-

reza, do nosso próprio corpo, do nosso inconsciente [...]. Mas, a liberdade 

enquanto um desejo torna-se o motor de toda a liberdade possível. (CAR-

NEIRO; COUTINHO, 2015, p. 4). 

 

A liberdade enquanto desejo é possibilidade de reinvenção. Criar é libertário, criar é 

um compromisso de emancipação, criar é humanizar-se, o desejo leva ao ato de criar. A teoria 

não é um ato dogmático de uma verdade absoluta, portanto é preciso promover encontros em 

espaços criativos, interdisciplinares, onde se possa provocar o encontro entre sujeitos desejan-

tes e esperançosos. ―Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impacien-

te, permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros. Busca espe-

rançosa também.‖ (FREIRE, 2019, p. 81). 

 O entrecruzamento entre Freire e Freud será proposto por meio de Círculos de Cultura, 

em que adolescentes/jovens em suas inquietudes e (im)permanências serão convidados a tecer 

encontros com seus desejos. A confluência entre os conceitos dos dois autores leva-nos à pro-

blematização e a possibilidade do encontro, leituras dialógicas que acontecem a partir das 

narrativas por eles apresentadas e representadas. Ao pesquisador (educador) compete à tarefa 

de promover o encontro em um espaço simbólico para escuta e prática da palavra, que para 

Freire representa libertação. Para compor essa trajetória teórica ―subversiva‖no próximo capí-

tulo busco apresentar as adolescências em suas formas plurais de ser e estar no mundo com o 

outro. 
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3.   ADOLESCÊNCIAS: FORMAS PLURAIS DE SER E ESTAR NO MUNDO 

 

 Neste capítulo, baseada nas teorias freireanas e freudianas, e alguns de seus interlocu-

tores, busco articular as temáticas: educação, psicanálise, adolescências/juventudes, narrativi-

dade, liberdade, coerção e autonomia, temáticas estas que surgem do processo de construção 

das narrativas com adolescentes/jovens, temas pelos quais me debruço e me proponho a me-

lhor conhecer, desenvolvendo uma abordagem ao entendimento da constituição da palavra do 

sujeito adolescente. 

No processo de construção deste capítulo apresento o conceito de adolescência cons-

truído no início da sociedade moderna, e ao mesmo tempo busco ampliar a compreensão so-

bre como o sujeito adolescente é reconhecido atualmente no espaço social, cultural e educati-

vo. 

Ao me debruçar sobre os estudos psicanalíticos me aproximei das questões transver-

sais que envolvem o ato do aprender e o ato de ensinar, tendo a clareza das questões subjeti-

vas que envolvem o processo ensino-aprendizagem e as relações educador-educando. 

Nos Círculos de Cultura com os adolescentes, a linguagem que eles utilizam surge 

como instrumento de apropriação e construção da autonomia dos sujeitos. ―Ninguém é sujeito 

da autonomia de ninguém.‖ (FREIRE, 2010, p. 107). Em busca de uma interlocução entre 

Paulo Freire e Sigmund Freud, em uma tentativa de transversalização das teorias Educação e 

Psicanálise, trabalho com essas duas grandes obras: Freire (Pedagogia da Autonomia) e Freud 

(Mal-Estar da Civilização). Ao tentar aproximá-los identifico grande e significativo potencial 

humano na possibilidade de transformação pela palavra, esta, que para Freire, promove a li-

bertação das relações de opressão e, para Freud, é pela palavra que o sujeito se apropria da sua 

própria história. 

―A palavra viva é diálogo existencial‖, portanto, o reconhecimento de mim 

no outro e do outro em mim estabelece a humanização advinda da palavra. É 

pela palavra que nos constituímos como seres humanos, e o diálogo como 

troca vai horizontalizando as relações. (FREIRE, 2019, p. 28). 

 

Partindo do pressuposto de articular conhecimentos, busquei, nos Círculos de Cultura, 

dialogar com diferentes saberes a fim de compreender o jovem em seus desejos, sua formação 

e seus posicionamentos diante das questões político-psicossociais, visto o mal-estar vivencia-

do pela juventude diante as vicissitudes da vida, especialmente neste momento político-social 

em que se tenta calar a voz do jovem em suas conquistas. Lembremos os movimentos sociais 

do engajamento cultural desses com suas comunidades, especialmente da periferia, que com 
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sua arte foi ganhando espaço de reconhecimento social. Nas rodas de conversas surgem em 

suas falas a dificuldade de se expressarem livremente, mas reconhecem o valor da democracia 

e de que é preciso preservá-la para que continuem na luta por suas conquistas. 

 No decorrer da história surgem aqueles que, como detentores do poder, negam a esses 

jovens o lugar do conhecer, do poder saber, do comprometimento com as questões que envol-

vem suas próprias vidas, suas próprias ―escolhas‖ no âmbito afetivo, sexual, cultural e socio-

político. Para outros tantos jovens o desejo se esvazia na compra de um produto, na troca 

permanente de seus pares, na perda das suas referências de autoridade. Encontramo-nos em 

um mundo neoliberal, que em linhas gerais reduz a sensação de bem-estar social. Propaga-se 

a alienação político-social a todas(os), em especial aos jovens, daí surgem as dores que lhes 

afligem no mundo contemporâneo, globalizado, onde a escola assume uma função repressora, 

portanto, instalando o mal-estar na educação, recriação do conceito do Freud, que neste senti-

do, em sua obra, O Mal-Estar da Civilização (2010), diz que ― paga-se um preço‖ com a en-

trada na cultura e na civilização, e por isso foi preciso dominar os instintos.
16

 

A sublimação dos instintos empresta aqui sua ajuda. O melhor resultado é 

obtido quando se consegue elevar suficientemente o ganho de prazer a partir 

das fontes de trabalho psíquico e intelectual. Então o destino não pode fazer 

muito contra o indivíduo. A satisfação desse gênero, como a alegria do artis-

ta no criar, ao dar corpo a suas fantasias, a alegria do pesquisador na solução 

de problemas e na apreensão da verdade, tem qualidade especial, que um dia 

poderemos caracterizar metapsicologicamente. (FREUD, 2010, p. 35). 

 

Foi preciso reprimir os instintos, afastar de nós a agressividade primitiva, antropológi-

ca, para, assim, nos tornarmos seres civilizados. Estabelecemos laços sociais, construímos e 

destruímos casas, moradias; fazemos uso dos vasos sanitários, descartando, assim, todo e 

qualquer resquício primitivo das nossas funções excretoras; destruímos e plantamos árvores e 

dizemos que preservamos a natureza. Dentre tudo isso, nos resta algum resquício de prazer 

como o de ler, dançar, fazer sexo, amar. A fim de nos tornar menos culpados, felizes, talvez 

ainda precisemos rezar
17

, orar e promover a paz. 

[ …] O programa de ser feliz, que é imposto pelo princípio do prazer, é irrea-

lizável, mas não nos é permitido ou melhor, não somos capazes de abando-

nar os esforços para de alguma maneira tornar menos distante a sua realiza-

ção. [...] cada um tem que descobrir à sua maneira particular de ser feliz. Fa-

tores os mais variados atuarão para refletir em sua escolha. (FREUD, 1930-

1936, p. 40-41). 

 

16
 Vide: A Pulsão e Seus Destinos: Do corporal ao psíquico, por Joel Birman (2014). 

17
 Vide: O Futuro de Uma Ilusão (1926-1929). 
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Para tanto, fazemos arte e nos tornamos seres civilizados. A cultura impõe sacrifícios, 

nos diz Freud (1930-1936). Abordagens teóricas nos dizem que evoluímos, mas, ainda assim, 

se faz necessário docilizar os corpos como nos apresenta Foucault (1987). A institucionaliza-

ção da vida exige corpos comportados e a escola está entre estas, que cumpre esta função.  

Quando o processo educativo deixa de cumprir com a função de promover o trabalho 

intelectual e se reduz a uma educação bancária, vista como um depositório de conteúdos pro-

gramáticos ao atendimento as políticas neoliberais, políticas de resultados, de meritocracia, de 

alienação ao poder do capital, a concepção bancária, como nos diz Freire (2010), nega a auto-

ria do pensamento e o cerceamento a autonomia dos sujeitos, especialmente, para estes jo-

vens, já que são a eles que nos remetemos. Uma escola, por vezes, esvaziada de sentido dialó-

gico, crítico e reflexivo não corresponde com sua função desejante e de se fazer desejada. 

A construção desse trabalho busca conhecer o adolescente como sujeito da sua própria 

história, onde se entrelaçam a subjetividade com todas as suas questões de ordem social, cul-

tural e política. Pensando os adolescentes no espaço escolar, ou seja, no espaço institucional, 

remeto-me a esses dois teóricos humanistas, Paulo Freire e Sigmund Freud, que tinham a cla-

reza de que o trabalho institucional poderia vir aprisionar os sujeitos.  

Para Paulo Freire, a ―libertação‖ se dá pela palavra que promove à conscientização, a 

educação crítica, não alienante, e só poderá acontecer se esta ocorrer em uma relação dialógi-

ca entre educador-educando. Para Freud, a ―libertação‖ ocorre pelo ―acesso‖ ao inconsciente, 

colocado em palavras que para ambos poderá transformar a vida de cada sujeito. Isso nos 

convoca a pensar sobre a necessidade de ler o mundo externo e interno. 

Para a compreensão da adolescência enquanto categoria construída pela sociedade 

moderna, no campo da psicanálise, somos convocados a refletir de forma crítica sobre a sin-

gularidade do termo, tornando-se necessário delimitar o que estaria para além do específico, 

desta forma, poderíamos pensar em adolescências. 

Ah, esses jovens são seres tão impulsivos, sujeitos de desejos que nos lançam para o 

futuro! Onde se encontra a poesia perdida no contexto escolar; onde se encontra o desejo do 

encontro; o encontro com desejo? Quem sabe no ato criativo ocorridos em Círculos de Cultu-

ra, espaços de abertura para o diálogo entre a pesquisadora/mediadora, educador/mediador e 

as/os educandas(os). 

Deixemos circular a palavra, permitindo os jovens falarem e suas emoções fluírem. É 

preciso des-filar, retirar da fila, mudar a rotina, deixar circular por entre cadeiras, chão e car-

teiras. Provocar, convocar, é preciso não desistir delas(es). E para isso é preciso chegar, se 

aproximar, mas cuidemos para não sermos tão invasivos, pois numa ―pegada‖ (sentido figura-
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do) errada, vacilante, elas/eles nos escapam.  

Existe, realmente, um mal-estar que os assolam em tempos difíceis de decisões políti-

cas? É preciso deixar a palavra circular... Sustentá-los em suas palavras/falas para que consi-

gam, por meio delas, estabelecerem os seus laços sociais/educativos. 

Quem são esses sujeitos que nos falam, o que elas/eles nos falam, em que tempo nos 

falam? Adolescentes/Jovens, Tesouros da Juventude, uma metáfora que lhes cabem pela po-

tência das suas palavras e desejos de mudanças, transformações de todas as ordens, que pos-

samos escutar às suas convocações e seus apelos. 

Que os jovens modifiquem a sociedade e ensinem aos adultos a ver o mundo 

com olhos novos, mas onde houver o desafio do rapaz ou da moça em cres-

cimento, que haja um adulto para aceitar o desafio. Embora ele não seja be-

lo, necessariamente. (WINNICOTT, 1975, p. 202). 

 

A juventude, leia-se aqui, como a(o) jovem adolescente, este tem seu próprio tempo. 

Que elas/eles possam vivenciar a sua imaturidade, pois como bem nos apresenta Winnicott 

(1975), ela é uma parte preciosa desta fase. Um tempo excitante para o pensamento criativo, e 

que nós, enquanto sociedade, possamos ser abalados pelas aspirações destes jovens que por 

muitos são tidos como seres irresponsáveis.  

Já que nos propomos a acompanhá-los em sua caminhada, necessitamos estar amadu-

recidos, portanto, não como falsos adultos
18

, aquela/aquele que abdica, por inúmeros motivos 

e questões, do seu lugar de alteridade/autoridade na vida desses sujeitos adolescentes/jovens. 

O processo de amadurecimento dos jovens/adolescentes dependerá significativamente da nos-

sa maturidade, porque somos nós, enquanto adultos (pai/mãe, professoras/professores, gover-

nantas/governantes) os responsáveis por eles. Precisamos estar junto e tentar não se ―mistu-

rar‖ com as coisas que são somente deles nesta etapa tão singular de vida. Para acompanhá-

los é preciso renunciar às nossas próprias fantasias infantis/adolescentes/jovens. 

Aproveitando a expressão tão utilizada na atualidade, ―estamos juntos e misturados‖, 

penso que seja importante pensarmos sobre o que de fato significa este termo e ao que nos 

remete a existência de um conflito de papéis. 

Que a imagem refletida no espelho desses jovens seja a de si próprio e não a de uma 

imagem borrada, uma sobra, imagem fantasmagórica de seus próprios pais ou daqueles que 

cumprem esta função. É preciso que eles se diferenciem de nós, adquiram sua própria identi-

dade e consigam se apaziguar em suas relações e possam estabelecer laços sociais. 

 

18
 Tomo emprestado o termo ―Falsos adultos‖ do autor D.W Winnicott. 
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Quais são as nossas responsabilidades, possibilidades e limites no processo de forma-

ção de um ser humano, seja enquanto pai, mãe, educadoras/educadores, governan-

tas/governantes? Penso que, por vezes, se faz necessário rever, mudar a rota, percorrer novos 

caminhos para alcançar a tão almejada maturidade pessoal, cultural e político-social para que 

de fato possamos estar juntas(os) e não misturadas(os). Que se faça possível a construção da 

própria identidade como adulto, autores da própria vida. 

De acordo com Carneiro, Ribeiro, Ippolito (2015, p. 177) apud Giddens, a modernida-

de é entendida como sendo: ―estilo, costume de vida ou organização social que emergiram na 

Europa a partir do século XVII e que ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em 

sua influência.‖ 

Enquanto educadores/psicanalistas precisamos pensar que estilos, costumes e organi-

zações sociais emergem nos tempos atuais, sendo assim, o que se faz presente no ―comporta-

mento‖ adolescente no contexto social, cultural, político e educacional na atualidade? Qual a 

nossa convocação enquanto educadoras/educadores, atravessados pelas abordagens Freireanas 

e Freudianas na acolhida à palavra desses sujeitos? 

No intuito de promover uma leitura a partir de e para além das questões biopsicológi-

cas, Saggese (2001) apresenta a necessidade de se ter, inicialmente, um entendimento de um 

contexto sócio-histórico na Idade Moderna na construção de uma identidade adolescente. O 

autor aponta que a partir do século XVIII a questão biológica foi, durante décadas, defendida 

e utilizada, especialmente, para determinar as especificidades das fases da vida. Acrescenta, 

ainda, que o início da Idade Moderna, em especial, serviu como parâmetro para ditar, mensu-

rar as fases do desenvolvimento humano, ou seja, as faixas etárias.  

Segundo Saggese (2001, p. 55) ―O primeiro passo é reconhecer a singularidade e o re-

corte que cada sociedade faz dos acontecimentos biológicos e a forma particular com que ca-

da uma organiza suas relações de parentescos.‖ 

 Sendo assim, o autor nos apresenta a acuidade de não endossarmos modelos teóricos 

sobre a adolescência que resvale numa caracterização trans-histórica
19

 e naturalizante de con-

ceitos como família e sociedade.
20

 

Este modelo de adolescência que nos apresenta o autor problematiza, em sua obra, os 

recortes que cada sociedade estabeleceu para as idades da vida, e implicou na superação dos 

 

19
 Trans-histórica no sentido de ir além dos conceitos socioepistemológicos de uma determinada época, questio-

nando-se, de forma crítica, o modo de como se fazia ciência. 
20

 O autor nos aponta que a crítica a esse tipo de abordagem é objeto da sua dissertação de mestrado: Adolescên-

cia: as ideologias das teorias. IPUB- RJ, UFRJ, Instituto de Psiquiatria, 1983. 
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conceitos trans-histórica, a naturalizou, de um modo geral, e marcou, por décadas, as teorias 

sobre a adolescência na chegada da modernidade individualista.  

A adolescência aqui apresentada é constitutiva de sujeitos na sociedade contemporâ-

nea, onde o individualismo torna-se uma característica preponderante deste sujeito, impactada 

pelo atravessamento de questões culturais, de classe, religião e outras formas de produção de 

identidades. Poder-se-ia pensar sobre o comportamento hiper-narcísico encontrado nas rela-

ções do sujeito jovem no mundo contemporâneo, este, de certa forma, não permite o olhar e o 

respeito às singularidades nas diversidades.  

É preciso pensar e reconhecer os recortes que cada sociedade fizera dos acontecimen-

tos biológicos e, a partir deste prisma, procurar entender como as sociedades se organizavam 

em suas relações de parentescos. 

Ao pensar sobre a adolescência como transição, como uma passagem da infância (A-

RIES, 1960) para a vida adulta, é preciso refletir sobre a puberdade, ou seja, toda transforma-

ção não somente, e reduzidamente biológica, ainda assim, marcante, mas para além desta em 

sua complexidade: biológica, psíquica, no entanto, permanentemente marcada por ideologias 

teóricas de determinada época. Na atualidade poderíamos pensar sobre a entrada da puberdade 

precocemente, o meio interagindo em suas aquisições e transformações de tecnologias. 

A puberdade seria o fenômeno biológico pelo qual, de maneira generalizá-

vel, deveriam passar os seres humanos, onde ocorreriam mudanças físicas e 

fisiológicas a partir da ação dos hormônios. Momento de eclosão dos carac-

teres sexuais secundários, que culminaria na aptidão biológica de homens e 

mulheres a reproduzir. Teríamos assim que a puberdade é universal, enquan-

to a adolescência é histórica, porque circunscrita a determinado tempo e lu-

gar.(CARNEIRO; RIBEIRO; IPPOLITO, 2015, p. 4). 

 

Na contemporaneidade, algumas questões biológicas passam por mudanças hormonais 

cada vez mais prematuramente, especialmente para meninas, em que a menarca (primeira 

menstruação) acontece muito cedo, por volta dos dez anos de idade. Poderíamos pensar que 

essa puberdade precoce tem ocorrido por causa da própria alimentação, como o uso indiscri-

minado de hormônios no alimento de origem animal e no de origem vegetal, e o uso dos agro-

tóxicos, algo que permeiam tanto o universo feminino como o masculino. 

Nas questões psicológicas e sociais poderíamos pensar sobre a cultura de consumo, 

que transforma os corpos e os apresentam, prematuramente, erotizados.  Saggese (2001, p. 57) 

assinala a diferença entre puberdade e adolescência, ou puberdade social, sendo primeira mar-

cada por um período de transformações biológicas e a segunda como um período transitório, 

―de duração indeterminada, marcado por vicissitudes psicológicas e sociais que atingem os 
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jovens nas proximidades do período púbere.‖ Para o autor, o que o orienta a pensar a sua a-

bordagem para falar da adolescência são as questões identificatórias e identitárias, como a 

estrutura familiar, a delimitação das diversas fases ou idades da vida que sofrem mudanças 

determinadas convocando os sujeitos para as transformações sociais. 

Assim, faz-se necessário reconhecer a existência de um ser dotado de características 

muito particulares, diferente do adulto e da criança. É importante adquirir tal percepção para 

que se compreenda o quanto é preciso estar junto com estes sujeitos no acolhimento às suas 

delicadezas, transgressões, conflitos, e para o reconhecimento de todo grande, e significativo, 

potencial criativo que os envolvem. Desta forma, poderíamos pensar e falar sobre uma nova 

adolescência, transversalizadas pela cultura dos meios sociais, impactada pelos novos meios 

de comunicação e da circularização das relações tidas com os adultos e como já pontuada ―in-

fantilização dos adultos‖. 

Pode-se, a partir deste contexto, pensar na relação educador-educando, e os laços 

construídos entre esses. Observa-se que há certo distanciamento entre os sujeitos, educador e 

educando, o que nos leva a pensar ser necessário construir uma relação em que o educador 

ocupe um lugar de referência identitária para esse jovem/adolescente e para que ele possa vir 

a construir sua própria identidade. 

Em um ambiente escolar de acentuada escassez de recursos, sejam de ordem materiais, 

físicas e estruturais, ainda assim é preciso ir além; se faz urgente pensar a escola como um 

espaço que agregue valores afetivos na construção de um bem viver, tornando-a um ambiente 

de convivência com trocas e compartilhamentos de saberes. Em espaços familiares, escolares 

e sociais é observado que quando um adolescente fala, um adulto cala. Porque isso acontece 

também no ambiente escolar? Será que por não ter certeza do lugar de adulto que, essa/esse 

educadora(or) ocupa na vida desse adolescente/jovem? Quem são, ou deveriam ser, esses a-

dultos que mediam as relações das/dos adolescentes para a construção de seus vínculos soci-

ais: com a família, escola ou vice-versa? Se como educadoras(res) somos figuras de referên-

cias e alteridade para nossas/nossos educandas/educandos, porque, então, não estamos abertos 

às suas questões afetivas-emocionais, ou seja, para além das questões curriculares que surgem 

no espaço escolar? Talvez, porque como educadoras(res) nos afastamos da possibilidade de 

criar laços afetivos com elas(es). A educação bancária promove o desenlace das relações hu-

manas, ela é opressora e como nos fala Freire (2019, p. 106): Nenhuma ‗ordem‘ opressora 

suportaria que os oprimidos todos passassem a dizer: ‗Por quê?‘ 

O adolescente oprimido ficará sem respostas! 

Poderíamos pensar quais são as marcas das vicissitudes psicológicas e sociais que 
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marcam a puberdade de cada indivíduo na modernidade. 

―A marca da travessia, fase púbere é indicar ao indivíduo o seu lugar de adulto.‖
21

 

Quais seriam as marcas das vicissitudes psicológicas e sociais da adolescência na atua-

lidade? Os ritos de iniciação que pouco tem a ver com a puberdade fisiológica? Teríamos no-

vos ritos de iniciação na sociedade contemporânea? Qual seria essa nova marca que indicaria 

ao indivíduo o seu lugar de adulto na sociedade? Tais questionamentos nos lançam a atos re-

flexivos que possam nos aproximar do que é ser e estar adolescente na atualidade, suas vivên-

cias e correspondências no campo social e histórico. Neste sentido, eis o que nos apresenta 

Coutinho (2017, p. 157): ―Partimos do pressuposto que os ‗dramas‘ da adolescência decor-

rem, não somente das exigências pulsionais advindas da puberdade, mas de uma determinada 

situação social e histórica, com a qual o jovem se depara ao sair da infância.‖ 

O que torna possível que educadores e psicanalistas debrucem sobre o tema Adoles-

cência, especialmente na atualidade, mas é preciso entender a sua complexidade, partindo do 

pressuposto de que, em uma sociedade tradicional, a adolescência como uma passagem, su-

postamente, estava bem mais definida. 

Saggese apud Elias (1994), na moderna civilização ocidental, no conflito entre indiví-

duo e sociedade, apresenta tempos de rupturas e de busca de um lugar ainda indeterminados 

no universo social, tido como um momento de integração ou separação de um grupo, enfati-

zando a não proposta de equivalência entre a sociedade tradicional e moderna, como se apre-

senta na contemporaneidade o processo de individualização ou da diferenciação sob o contro-

le da sociedade. 

No mundo ocidental, a partir do século XVIII, e em especial no século XIX, a adoles-

cência passa a ser uma classe etária delimitada
22

, como nos apresenta o autor: 

Nem adulto nem criança, nem dentro nem fora da família, o adolescente co-

meça a constituir um mundo à parte. A falta de integração do adolescente 

pode ser ilustrada pelos heróis do período conhecido como Romantismo A-

lemão, jovens que buscam, conflitivamente, uma definição singular e única 

para suas vidas. (SAGGESE, 2001, p. 61). 

 

O entendimento da criação de subculturas, reunindo os jovens em grupos de iguais, 

constitutiva a opção de vida familiar, arregimento de forças que se remete aos conflitos de 

 

21
 Nota de discussão em grupo — proferida pelo prof. Dr. Edson Saggese, em Discussão do texto: Adolescência, 

Sociedade e Indivíduo — Laboratório do Proadolecer/ SPIA — Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescên-

cia — março/2017. 
22

 No século XVIII e, principalmente, no século XIX, havia uma delimitação que especificava a fase do adoles-

cente, mas atualmente sabemos que esta não se reduz a uma simples fase do desenvolvimento humano.  
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gerações. O grupo na sociedade moderna
23

 desempenha na modernidade um papel diferencia-

do das comunidades tradicionais. A sociedade tradicional
24

 é a comunidade que limita o indi-

víduo, onde todo mundo se conhece e se vigia. 

A partir do conceito da adolescência na sociedade moderna o sujeito adolescente é re-

conhecido no espaço social, cultural e educativo, assim, torna-se reconhecido no espaço esco-

lar. 

A permanência do olhar para o adolescente na escola como sujeito de uma categoria 

determinante, seria, talvez, o de reduzi-lo a uma forma única, universalizada de ser e estar no 

mundo. No mundo contemporâneo, pelas questões oriundas das novas tecnologias, evoluções 

das científicas-sociais e biológicas, somos todas(os) convocadas(os) a sair do binarismo exis-

tencial, da compartimentalização dos sujeitos das ciências, que em um determinado tempo 

histórico teve seu lugar de reconhecimento. 

Para Saggese (2015, p. 25):  

A adolescência veio constituir na sociedade moderna o momento em que o 

sujeito tem que tomar a palavra. Deixar para trás o escudo do Outro familiar. 

Responder por si mesmo às questões existenciais básicas: como estou colo-

cado na partilha dos sexos— homem ou mulher? Viver é um dever ou uma 

escolha – nas palavras de Hamlet: to be or not to be? Devo adotar os valores 

sociais hegemônicos ou recusá-los e pagar o preço? Ele o adolescente, está 

condenado a escolher ou a permanecer infante, no sentido etimológico da pa-

lavra: aquele que não fala, que não tem voz. 

 

Na reflexão que nos é apresentada pelo autor, o que podemos enquanto profissionais 

da área da educacional, e com a proposta de lançar um olhar transversalizado pela Psicanálise, 

é colocar em suspenso, temporariamente, toda a pretensão de um saber já construído pedago-

gicamente para as questões que envolvem o adolescente com sua aprendizagem no espaço 

social e educacional. 

Na atualidade, a instituição escolar e o fazer psicanalítico, já que é desses que estamos 

tratando, precisa ir além da questão da partilha dos sexos — homem ou mulher. Talvez seja 

preciso retomar a leitura de Freud, desenvolver uma releitura para as questões tão complexas 

quando se trata da sexualidade humana, seja da bissexualidade originária, da homossexualida-

de e da heterossexualidade. São essas questões que permeiam o universo do adolescente, as-

sim como tais questões de gênero e identidades (escolha ou condição) se apresentam no espa-

 

23
A Sociedade Moderna após Segunda Guerra Mundial, com a chegada do Capitalismo, foi um período marcado 

pela lógica do individualismo, promovendo à diferenciação entre as fases da vida. É neste período que surge o 

conceito de adolescência. 
24

 Sociedade Tradicional foi o período marcado pela lógica da comunidade, ou seja, a família medieval confun-

dia-se com o espaço comunitário. Não havia uma diferenciação entre o mundo infantil e o mundo adulto. 
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ço escolar, na sociedade, na família e que ficava restrito ao espaço da clínica.  

Se para esse sujeito adolescente que está envolto em ricas e, ao mesmo tempo, ―confli-

tantes‖ questões de ordem objetiva e subjetiva que convoca os adolescentes, dentre a mais 

relevantes, que seria a de tomar a palavra, como seria tomar a palavra na escola? 

Quando o adolescente é convocado a tomar a palavra na escola, ou seja, falar em nome 

próprio, é preciso se ter a clareza da complexidade que este ato requer, como bem nos apre-

sentou, anteriormente, Saggese (2015), quando nos aponta, em uma linguagem psicanalítica 

Lacaniana, de que é preciso deixar o escudo do Outro
25

 familiar para, assim,tentar responder 

suas próprias questões subjetivas, ou seja, esse tomar a palavra, e isso não acontece de forma 

harmônica, já que para a(o) adolescente é difícil se dar conta da incongruência do Outro. In-

congruência das suas verdades diante das questões que envolvem a partilha dos sexos, viver, 

não viver, aceitar ou rejeitar a hegemonia social e pagar o preço diante destas questões ao 

deparar-se com a verdade de que não há resposta pronta, de que esse Outro não possui a ver-

dade e o que isso poderá causar.Para determinados sujeitos, é uma questão de desamparo, uma 

destituição, e daí podem surgir as graves crises (no plural) da adolescência.  

É preciso, enquanto profissionais de outras áreas, e aqui me remeto aos profissionais 

da Educação, o entendimento da sutileza do que é Ser e Estar adolescente, em especial nesta 

sociedade contemporânea. É preciso um olhar para si próprio, ou seja, para suas próprias 

questões subjetivas que envolveram o seu próprio momento adolescente e do como se deu a 

sua própria travessia de que, talvez, não tenha sido tão fácil como por vezes pensa-se ter sido. 

Assim, exigimos, atualmente, das(os) nossas(os) adolescentes um posicionamento preciso 

para questões de ordem tão complexas. Como, por exemplo, se para falar em nome próprio a 

elaboração simbólica perpassa por uma gama de trabalho psíquico único, singular de uma 

própria história do sujeito. É falar para além desse Outro que já não poderá mais correspon-

der, responder aos anseios, às suas inquietudes humanas. É preciso mediar-se uma abertura 

para a palavra da(o) adolescente, para que elas(es) possam construir laços com o social e com 

o educacional.  

Enquanto educadoras/educadores somos convocados ao manejo das relações transfe-

renciais de poder vir a ser esse Outro para além do familiar, sem ser esse outro (com letra mi-

 

 

25
 O Outro grafado com letra maiúscula, ou seja, o grande Outro (Lacan), que segundo Saggese (2015) trata-se 

de um lugar advindo de determinações simbólicas da história do sujeito, o lugar do inconsciente onde se arqui-

vam os significantes que marcam a história do sujeito. O grande Outro se diferencia do pequeno outro, outro 

(com minúscula), que representa nossa imagem especular que para Saggese trata-se de uma confusão entre nossa 

imagem e a imagem dos nossos semelhantes. 
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núscula), ou seja, o pequeno outro que corresponde a nossa própria imagem especular, numa 

confusão que fazemos entre nossa imagem com a dos nossos semelhantes, uma imagem que 

fazemos do que somos, o lugar do nosso ego. Podemos ser esse grande Outro, como possibili-

dade de nos tornarmos uma figura de alteridade que suporte os desafios, enfretamentos que os 

sujeitos, no caso as(os) adolescentes nos fazem enquanto figuras de identificação para separa-

ção dos seus pais, familiares. É preciso separar-se para crescer e isso não se dá de forma line-

ar, homogênea, sem percalços, mas sim numa relação dual, em que a palavra do outro possa 

se tornar dialógica, de extensão para o social. É preciso construir laços entre o Educador e o 

Educando, é preciso sustentar palavras em espaços de escutas também na escola. 

Articular o sujeito adolescente no espaço escolar, Educação e Psicanálise como teorias 

transversalizadas se trata de um desafio para construção deste trabalho. 

Qual o entendimento que o educador tem a respeito do sujeito adolescente e, em espe-

cial, no espaço escolar? Numa tentativa de atender a questão aqui levantada, poderíamos pen-

sar sobre a possibilidade de este reconhecer que cada educanda/educando deve ser acolhi-

da/acolhido em suas singularidades, sendo respeitadas as suas diferenças, visto que em cada 

um há um universo de possibilidades. Desejo que a construção desse trabalho possa promover 

uma abertura para cada uma/um educadora/educador sobre as questões subjetivas que envol-

vem a constituição humana, ou seja, a sua própria constituição para além dos conteúdos disci-

plinares.  

Nesse contexto se torna necessário promover e acreditar na possibilidade de interface 

entre conhecimentos e saberes, entre Educação-Psicanálise, Psicanálise-Educação que poderá 

vir propiciar o entendimento desses sujeitos em suas questões objetivas e subjetivas, abrindo-

se um espaço de escuta à palavra desses sujeitos em questão. 

Encastelamentos de saberes teóricos, em especial a psicanálise e a educação, a primei-

ra imersa em seu o espaço da clínica que não chegavam às escolas, e a segunda, as escolas, 

por dentre seus muros que não permitiam a entrada, interfaces dos conhecimentos com outras 

áreas do conhecimento humano, a dicotomia entre a clínica e o saber pedagógico, por vezes 

pedagogizante, ou seja, no sentido do adoecimento pela questão resumidamente de um saber 

disciplinar escolar. A clínica psi, me remeto aqui, a Psicologia do Desenvolvimento e a Psico-

logia Comportamental, por vezes, envolta às questões psicologizantes, que de certa forma, 

sustentavam, ou sustentam, na formação e construção dos rótulos. Duas faces de uma mesma 

moeda, ambas adoecedoras, que de certa forma aprisionam os sujeitos em suas ―dificuldades‖ 

de aprendizagens e ensinagens. 

Para superar esses possíveis efeitos é preciso reconhecer a importância da proposta li-
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bertadora e emancipatória de Freire (2019, p. 106) quando nos apresenta: ―A liberdade ama-

durece no confronto com outras liberdades, na defesa de seus direitos em fase a autoridade 

dos pais, do professor, do Estado.‖ 

A psicanálise, que de certa forma estava restrita a clínica psicanalítica, e a educação 

libertadora se aproximam pela palavra. 

A psicanálise freudiana, muitas vezes, foi utilizada e interpretada de forma fragmenta-

da, reducionista, assim como as obras Freireanas, que de certa forma foram sendo assimiladas, 

incorporadas como um saber espontâneo, sem uma leitura mais aprofundada como requer as 

obras desses dois teóricos, ambas como já citadas no início deste trabalho, que acolhem os 

sujeitos em sua plenitude e complexidades, no que há de mais humano, no humano. O tempo 

apresentou a necessidade de aproximação desses dois saberes. A psicanálise apresenta à esco-

la a subjetividade e, portanto, o atravessamento das questões subjetivas nas relações educa-

dor-educando e a educação passa a apresentar para a psicanálise as suas angústias em suas 

relações e o seu fazer pedagógico. 

Na adolescência atual é que surge, ainda mais, uma necessidade do novo para o fazer 

pedagógico; é preciso ter um novo olhar para as questões subjetivas que sustentam, ou não, 

esses sujeitos na escola. É preciso estarmos cientes dos problemas estruturais que atravessam 

as adolescências, objetivamente, o espaço institucional escolar poderá vir a compreender que 

as dificuldades de aprendizagens e a evasão escolar não se restringe a uma só causa, são inú-

meras, tanto de ordem objetiva, quanto subjetiva. 

A escola faz parte da trajetória humana, sendo assim, na atualidade esta pode ser pro-

blematizadora e libertadora, como nos fala Paulo Freire (2019);sendo assim, que ela possa se 

fazer desejante e desejosa nas relações construídas entre seus pares. 

Para que possamos adentrar na compreensão destas questões que envolvem o adoles-

cente, em especial para a compreensão deste no espaço escolar, trago Carneiro, Ribeiro, Ippo-

lito (2015, p. 177), que nos apresenta uma ―leitura do surgimento da categoria adolescência, 

as consequências e desdobramentos que tal perspectiva efetiva na criação de uma cultura de 

direitos.‖ 

As autoras nos convocam a refletir sobre a adolescência, ―construída no ideário da 

modernidade‖, como sendo uma concepção de tempo, surgido do individualismo, e a valora-

ção da trajetória humana; a centralidade da razão na idade moderna, o ideal construído de 

adulto racional, ―livre‖ e autônomo.  

―A adolescência surge como a tarefa de individualizar o homem para que esse seja ca-

paz de levar adiante o projeto moderno no que concerne ao ideal de liberdade e autonomia.‖ 
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(CARNEIRO, RIBEIRO, IPPOLITO, 2015, p. 177). 

A adolescência, diferenciando-se da fase adulta e da infância, surge como uma inven-

ção recente, chegando a modernidade. Surge a partir do século XVIII e difunde-se de forma 

ampla no século XX. 

Uma abordagem progressista educacional, como nos apresenta Paulo Freire, e uma lei-

tura freudiana e pós-freudiana nos impulsionam a pensar em uma subversão dos conceitos 

cristalizados. Na atualidade se faz urgente novas leituras, transversalização de conhecimentos 

teóricos que permitam um novo olhar, entendimento de que os sujeitos são diferenciados, ou 

seja, singularizados em suas diferenças e, portanto, não cabem em uma categoria. É preciso 

olhar por novo prisma, quebrar paradigmas para que se possa ir para além do que é posto co-

mo verdade.  

Como embasamento teórico, na tentativa de poder sustentar tal reflexão, recorro a es-

tas três autoras que subvertem alguns conceitos cristalizados, indo além do aqui apresentado, 

possibilitando uma articulação entre teóricos e teorias que nos apresentam um novo olhar para 

a(s) adolescência(s), além de trazer o termo juventude, como nos propõem as autoras: 

Subverter a noção de adolescência é uma ação política importante nesse 

momento em que há tanta insistência em individualizar e interiorizar as 

questões sociais [...] O conceito de juventude poderia permitir a abertura de 

espaços para a diferença que existe nos processos e nos acasos dos encontros 

[...]. (COIMBRA, BOCCO, NASCIMENTO, 2005, p. 4). 

 

Nos encontros com os grupos de adolescentes/jovens da pesquisa, nos Círculos de 

Cultura, a utilização do termo juventude torna-se a melhor forma para apresentá-los em sua 

intensidade juvenil, potência criativa, na construção de suas próprias narrativas, sendo assim, 

já não cabe o conceito de adolescência, por já não mais defini-los. Passam a se apresentar e 

representar como sujeitos de suas próprias histórias, representados pela força constituinte ao 

invés das formas com que se tenta defini-los. O ser humano é o único que pode apresentar a 

sua própria história. 

Sem a pretensão de encontrar uma resposta definitiva nem oferecer uma ver-

dade, temos preferido usar os termos jovem e juventude em vez de adoles-

cente e adolescência, uma vez que podem não se referir estritamente a uma 

faixa etária específica, nem a uma série de comportamentos reconhecidos 

como pertencendo a tal categoria. (COIMBRA, BOCCO, NASCIMENTO, 

2005, p. 7). 

 

No decorrer da apresentação deste capítulo busquei articular um entrelaçamento de 

abordagens teóricas Freireanas e Freudianas na tentativa de compreender a temática adoles-

cência/adolescências em uma visão contemporânea para, então, buscar nas palavras dos ado-
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lescentes/jovens que participam dessa narrativa/dissertação, representadas em sua grandeza de 

sentidos, subjetivação para formação de suas próprias narrativas, construídas a partir do espa-

ço coletivo, de conversação entre seus pares, onde a dialógica pudessem ser preservadas para 

além dos ruídos internos e externos que por vezes pudessem afastar os seus interlocutores. Em 

cada fala das(os) adolescentes/jovens as palavras habitam o universo juvenil, que ora se de-

fronta, confronta, afronta os seus pares,num esforço de identificação/diferenciação, para apro-

priação de sua autoria. 

Parafraseando Freire (2019), a palavra viva (do adolescente/ jovem) é diálogo da sua 

existência. 

 Numa leitura psicanalítica, trago a contribuição de Coutinho (2015, p. 120), quando 

apresenta Aberti (2004) que nos apresenta que no processo de alienação/separação, em última 

instância, implicará em aceitar conviver com a renúncia da realização plena de um ideal, para 

assim poder dele se apropriar. Seria isto válido para o diálogo da existência que nos fala Frei-

re, já que renúncias precisam ser feitas pelo educador/educando para que possam adquirir de 

forma plena sua autoria, permitindo afastar-se desse ideal pleno e, assim, se aproxi-

mar/apropriar de um saber de relação a ser construída para ao alcance de uma autonomia, no 

reconhecimento de saberes diferenciados, mas que seja representada pela palavra que liberta. 
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4. DESENHO METODOLÓGICO 

 

Esta pesquisa interventiva, ocorrida em Círculos de Cultura, teve como objetivo a a-

bertura de espaço para a escuta da palavra desses adolescentes/jovens, educandas/educandos 

do Ensino Médio, em um colégio estadual na Zona Norte da Cidade do Rio de Janeiro, com o 

objetivo de investigar, por meio dos temas escolhidos por elas/eles, quais as possibilidades de 

construção de laço social com a escola. Para que haja uma maior e melhor interação entre os 

sujeitos da pesquisa, pesquisador/pesquisado, compreendo que a pesquisa-intervenção corres-

ponde a nossa proposta de trabalho por tratar-se de uma metodologia interativa em suas rela-

ções teoria e prática, sujeito e objeto. 

―Na pesquisa-intervenção, não visamos à mudança imediata da ação instituída, pois a 

mudança é consequência da produção de outra relação entre teoria e prática, assim entre sujei-

to e objeto.‖ (ROCHA; AGUIAR, 2003, p. 71). 

 No desenvolvimento desta pesquisa buscarei identificar e analisar quais os temas bali-

zadores de reflexões e aprendizagens acerca dos diferentes contextos socioculturais existentes 

e que se refletem na educação brasileira.  

 

4.1  Escolha do Espaço de Investigação 

 

 A escolha do espaço de investigação adveio de um trabalho ocorrido no ano de 2017, 

onde fui convidada a realizar, neste mesmo colégio, uma Roda de Conversa sobre Gênero e 

Sexualidade com turmas de alunos do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio, sendo de livre parti-

cipação. Na época, eu participava de um grupo de estudos em pesquisa em Educação na U-

FRJ, Grupo de Estudos sobre Sexualidades, Identidades, Diversidades e Inclusão — GI-

SEI/LaPEADE. 

Motivada pela efervescência sociopolítica no atual cenário nacional, me propus a tra-

zer novamente o tema da Juventude para o meu campo de pesquisa. Diante do desejo e da 

oportunidade de desenvolver um trabalho com estes jovens que, naquela época, apresentava 

uma abertura ao diálogo, optei novamente pelos Círculos de Culturas de Cultura com o pro-

pósito de escutar o que os jovens teriam para nos falar.  

O Colégio, lócus da pesquisa, situa-se numa região central da Zona Norte da cidade do 

Rio de Janeiro e de fácil acesso no que tange à oferta de transportes públicos como ônibus e 

metrô próximo a comunidade local.  

Para a apresentação dos dados a seguir, recebi orientação educacional de um vídeo do 
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YouTube, o qual retrata a história do colégio. A filmagem foi realizada por alunas e alunos do 

colégio, como uma espécie de documentário, e foi produzido em comemoração ao aniversário 

da escola.   

Em seus primeiros anos de funcionamento o colégio atendia especificamente o público 

feminino, como internato, e posteriormente abre-se, também, ao externato. Tornou-se um co-

légio misto após vários anos de sua fundação. 

O resgate histórico foi realizado por dois professores articuladores da instituição, e o 

trabalho realizado contou com a participação dos alunos. 

Os profissionais entrevistados no vídeo foram a diretora, a merendeira e o porteiro, es-

te que, após 14 anos, permanece em sua função. 

O vídeo retrata, além do passado histórico, o momento atual em que o colégio passa 

por dificuldade ao ter que lidar com a reforma estrutural, na parte física. Esta que permaneceu 

inacabada por questões de ordem financeira. 

O vídeo apresenta, ainda, o engajamento da diretora, dos professores, alunos e da co-

munidade para manter o colégio funcionando, mas para isso foi necessária uma logística pró-

pria que propiciasse a manutenção das aulas no decorrer das obras assumidas pela comunida-

de. A última notícia é de que foi liberada a verba orçamentária para finalização da reforma.  

O prédio é composto de cinco andares; antes da reforma possuía, de forma funcional, 

auditórios, laboratórios, quadra esportiva e refeitório. Para a diretora, o ideal é que a reforma 

tivesse ocorrido por etapas, por andares, mas por decisão de outrem acabou ocorrendo o que-

bra-quebra para a reforma geral no intuito de obterem o compromisso de que a obra fosse 

finalizada; o que acabou não acontecendo. 

O colégio tem, em média, aproximadamente 1.600 (mil e seiscentos) estudantes divi-

didos em 3 (três) turnos, sendo que o maior número deles é no turno da manhã, com a presen-

ça de 600 estudantes. O turno da noite ocupa o segundo lugar em quantidade de estudantes, já 

no turno da tarde são em menor número. 

No decorrer da pesquisa de campo vivenciei a dificuldade de desenvolver um trabalho 

com maior qualidade, já que o barulho das máquinas e aparelhos utilizados na obra era ensur-

decedor; sem falar o dos carros que passavam na rua, que podia ser ouvido devido algumas 

janelas estarem sem vidro e isso dificultava, por vezes, a nossa comunicação.  

Entendi que, naquele momento, foi designado para nós o melhor espaço, com maior e 

melhor possibilidade para o desenvolvimento dos nossos Círculos de Cultura, ou seja, o audi-

tório era um lugar privilegiado dos estudantes. Este era provido de recursos áudios-visuais e 

possuía um espaço bastante amplo. O que mais me chamou a atenção foi perceber o compro-
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misso dos adolescentes/jovens e do professor da turma para darmos seguimento ao trabalho de 

pesquisa, apesar de todo barulho externo. 

O trabalho de pesquisa pode ocorrer devido ao comprometimento e a parceria de to-

das(os) as(os) envolvidas(os). E para que o trabalho desta pesquisa pudesse acontecer, foi 

solicitado à pesquisadora que mantivesse a identidade do colégio preservada, exigência essa 

prontamente atendida. Existe a ―queixa‖ por parte das instituições de ensino de que nem sem-

pre a universidade corresponde com as necessidades da escola, que são poucos os pesquisado-

res que dão retorno de suas pesquisas para as instituições. Por outro lado, o pesquisador sente-

se cerceado em seu trabalho por não poder abrir-se para uma discussão mais ampla e mais 

profunda com todas(os) as(os) envolvidas(os) no processo de pesquisa. É preciso discernir 

sobre todas essas questões que envolvem as relações humanas, as relações de poder no que 

tange ao espaço educacional. 

 

4.2  Participantes da Pesquisa 

 

Para compreender a dimensão da condição humana busco na minha própria história o 

entendimento e o valor das relações que vamos tecendo socialmente por meio de laços afeti-

vos e sociais, seja no meio familiar, escolar e/ou comunitário.  

Cumpre, para fins de esclarecimento, traçar o perfil dos jovens participantes dessa in-

vestigação. Trata-se de estudantes entre 15 e 18 anos do 1º ano do Ensino Médio, de classe 

social que varia da pobre a classe média baixa, na sua maioria rapazes, em número menor as 

moças, moradoras da própria região norte da cidade, e são jovens atuantes em suas formas de 

ser e agir. 

 A definição para realizar o trabalho de pesquisa com essas turmas adveio das reuniões 

prévias ocorridas com a coordenadora e, em seguida, com o educador. Ambos já conheciam o 

meu trabalho com a Juventude, e assim foi se configurando um modelo de trabalho singular 

que atendesse a demanda desta juventude, o de poderem falar e serem ouvidos, abertura de 

espaço de circulação da palavra, espaço de promoção de diálogos. 

O trabalho foi realizado com as turmas: 1008, com aproximadamente 18 alunos, ocor-

ridos em três encontros; com a turma 1010, que possuía, aproximadamente, 18 alunos partici-

pantes em três encontros; e com a turma 1007, com, aproximadamente, 16 alunos participan-

tes em dois encontros. Os Círculos de Cultura ocorreram no horário das 14h25min às 

16h15min, que correspondem a dois tempos de aula de 50‘ (cinquenta minutos). A seguir, 

segue o cronograma de encontros, discriminando o público envolvido: 
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Tabela 1: Cronograma de encontros 

TURMA 1007 

(2 encontros) 

TURMA 1008 

(3 encontros) 

TURMA 1010 

(3 encontros) 

Dia 19/10/2018 

16 presentes 

9 mulheres 

7 homens 

Dia 10/10/2018 

10 presentes 

3 mulheres 

7 homens 

Dia 19/10/2018 

18 participantes 

9 mulheres 

9 homens 

Dia 26/10 

9 presentes 

4 mulheres 

5 homens 

Dia 17/10/2018 

11presentes 

3 mulheres 

8 homens 

Dia 26/10/2018 

13 participantes 

7 mulheres 

6 homens 

 Dia 31/10 

18 presentes 

6 mulheres 

8 homens 

Dia 30/11/2018 

13 participantes 

4 mulheres 

9 homens 

Fonte: Própria autora. 

 

Durante os encontros contamos com a presença do professor de sociologia. Foi a partir 

do nosso encontro, pessoalmente, que pudemos viabilizar um trabalho de forma atuante e par-

ticipativa. Com a autorização dos jovens, o professor R se fez presente em nossos Círculos de 

Cultura, e em cada encontro se manteve aberto, disponível ao trabalho. Com sua postura ética 

e discrição abriu espaço ao desenvolvimento e processo da pesquisa. 

Em entrevista aberta com o professor, o mesmo foi traçando um pequeno perfil de 

cada uma das turmas com as quais ele trabalha. Ao apresentar a turma 1008, diz tratar-se de 

uma ―turma relativamente calma e de aprovação muito boa, e de que seria mais ―fácil‖ 

trabalhar com essa turma‖. 

 No decorrer da nossa conversa segue à apresentação de algumas das suas turmas: 

 A turma 1010 tem um número aproximado entre 10 e 15 alunos. Segundo R, esta tur-

ma tem um desempenho menor, e relata: ―A conversa com eles é boa... o aproveitamento 

não.‖ 

 Com base nessa conversa, tive a sensação de que o professor gostaria que a turma 

1008 fosse escolhida para a intervenção, talvez por achar ―garantido‖ que tivesse um bom 

resultado para o trabalho. Diante dessa questão, levantei a hipótese de que por ser a turma 

1010 a menos ―proveitosa‖, seria importante que fosse incluída na pesquisa, pois seria a turma 
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mais ―desafiadora‖. Diante do exposto, assumimos a responsabilidade de realizar a pesquisa 

com as duas turmas. 

A turma 1007 se juntou às outras duas turmas e passou a participar dos nossos encon-

tros devido à ausência, por motivo de saúde, de um dos seus professores. Foi acordado que 

estes fariam parte do nosso grupo.  

 No decorrer dos nossos diálogos, consideramos a possibilidade de trabalhar com dife-

rentes gêneros textuais. Temas da atualidade foram escolhidos por esses jovens a partir dos 

filmes que passei a nomeá-los como material gerador de diálogos, fazendo uma alusão à pala-

vra geradora do Paulo Freire. Trago como exemplo as questões raciais, juventudes e política, 

gravidez na adolescência, afeto, entre outros. Temas escolhidos a partir do desejo e que pu-

dessem promover a construção de suas próprias narrativas.A palavra geradora passou a ser 

aquela falada ou escrita representativamente ao que assistiram em um vídeo. 

 

4.3  Coleta de Dados 

 

 Durante cada encontro para realização dos Círculos de Cultura foi realizado um diário 

de campo a fim de registrar os encontros para posterior análise. Os encontros foram gravados 

por áudio e, em seguida, transcritos, alguns dos nossos encontros foram fotografados, mas 

suas imagens foram desfocadas para preservação da identidade da educanda/educando. 

 

4.4  Planejamento de cada Intervenção nos Círculos de Cultura 

  

Durante a pesquisa de campo ocorreram Círculos de Cultura em cada encontro com 

as(os) educandas(os) das turmas, conforme temas escolhidos por eles. Para o desenvolvimento 

das atividades em grupo foram planejadas estratégias de trabalho, com a participação das/dos 

educandas/educandos que indicassem um percurso favorável para o desenvolvimento do tema, 

de modo a promover maior motivação e estimular o diálogo entre todas/todos, que poderiam 

ser representadas/apresentadas por diferentes linguagens, tais como: desenho, escrita, pintura, 

poesia, músicas. 

Foram realizados três encontros com três grupos de estudantes, conforme a tabela a-

presentada anteriormente. Cada encontro foi gravado e posteriormente transcrito. Com base 

nos dados obtidos após transcrição fizemos levantamento de categorias discursivas para pro-

ceder a análise conforme referencial adotado. As categorias emergiram de acordo com as pro-

blematizações e discussões protagonizadas pelos adolescentes/jovens. 



61 

 

5 CÍRCULOS DE CULTURA: A PRODUÇÃO DE SENTIDOS E O USO DAS 

PALAVRAS POR NOSSOS ADOLESCENTES/JOVENS  

 

Os Círculos de Culturas revelaram ser potentes espaço de participação e discursivida-

de com os adolescentes/jovens participantes da pesquisa. Para efeito de apresentação da análi-

se, usarei o material empírico produzido durante as intervenções, assim como os diários de 

campo, planejamentos e referencial teórico, de modo a evidenciar o que as/os educan-

das/educandos participantes da pesquisa expressam em suas narrativas e diferentes linguagens 

utilizadas, no que tange aos temas atuais, elencados nos Círculos de Cultura. 

A cada categoria identificada conforme situações e vivências nos Círculos de Cultura 

busquei produzir um enunciado/título que sugira a relação entre as categorias evocadas e a 

principal temática trabalhada durante o encontro.  

Foi nestes diálogos que precisei, enquanto pesquisadora/mediadora, ter uma escuta e 

um olhar diferenciados para o que diziam, falavam, pois foi neste momento que precisei fazer 

minha garimpagem, ter uma fina ação para promover as categorias de análises. Primeiramen-

te, me debruçando sobre os diários de campo, sendo necessário me voltar para os Círculos de 

Cultura e, a partir das palavras geradoras de diálogos, em que surgiram temas por elas/eles 

escolhidos, trabalhar sobre as transcrições dos áudios de cada Círculo (muitas vezes prejudi-

cados pelo barulho dos carros e da obra na escola); ter um olhar afinado para os desenhos (que 

foram digitalizados) e as fotos que aqui foram apresentadas, mas que precisaram ser desfoca-

das para manter a privacidade da/do educanda/educando.  

Por meio das transcrições e escutas do áudio surgem de suas narrativas as categorias 

de análises, que foram separadas por legendas temáticas, por meio das cores, como por exem-

plo: lilás:autonomia/acolhimento; azul: liberdade; vermelho: coerção, racismo, preconceito, 

opressão; verde: autonomia, confiança; amarelo: diversidades, sexualidades, gênero, identida-

de; laranja: alteridade; azul escuro: dependência, precariedade. Em seguida foi possível cons-

truir as narrativas das/dos nossas/nossos educandas/educandos.  

O Círculo de Cultura é um espaço de diálogo que nos diz que podemos criar laços e 

que sempre é tempo de sonhar e de nos fazer sonhar. 

 

5.1 Autonomia e Confiança: Dialogando com a História de Thomas Edison  

 

Nesse tópico vou apresentar um recorte dos Círculos de Culturas (FREIRE, 2019) com 

um trabalho de pesquisa desenvolvido com os adolescentes/jovens, em que o vídeo da Histó-
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ria do Thomas Edison
26

 foi utilizado como material disparador, que passo a nomeá-lo de ma-

terial gerador de diálogos
27

objetivando a abertura para as(os) conversações/diálogos sobre as 

questões que envolvem o Ser e Estar Adolescentes, buscando pautar suas identida-

des/identificações na construção do processo da autonomia/confiança para construções de 

laços com o social/escolar, assim como suas dificuldades/superações no âmbito educacio-

nal/social.  

Tomemos como proposta de articulação para este trabalho as convergências e diver-

gências de duas teorias que tomam a palavra como prática de humanização e historização da 

vida dos sujeitos. Deixar circular a palavra é poderá colhê-la, valorizá-la, sustentá-la para si 

mesmo e para o outro, é autorizar-se em suas próprias narrativas. O Outro referendado cria 

possibilidade de construção de laços sociais, para que um mundo de palavras aconteça para a 

construção e apresentação de suas próprias narrativas. 

Numa linguagem psicanalítica, se a palavra (linguagem) surge a partir do desejo do 

outro, qual o lugar que ocupa o(a) educador(a) no desejo do educando(a)
28

 e vice-versa? O 

lugar de alteridade que marca o lugar da falta, esta falta que lança o sujeito para a vida em 

busca da sua própria autonomia, para que possa ir ao encontro do seu próprio desejo. O Outro 

(inconsciente) marca esse lugar da falta, daí o mal-estar que assola o adolescente ao reconhe-

cer a castração e o desamparo imposto pela vida. Sendo assim: ―[...] o adolescente pode assu-

mir a posição de sujeito desejante [...].‖ (SANTOS; SANDALA, 2013, p. 565). 

Ser autor da sua própria história requer abandonar a condição alienante com o Outro, é 

poder lançar-se para a vida e assim poder criar novos laços para além dos familiares, paren-

tais, e assim poder inserir-se como sujeito atuante no espaço político-cultural e social. ―A im-

portância da alteridade para a subjetividade já é encontrada em Freud, mas foi Lacan quem 

ampliou a concepção de alteridade, concebendo-a em diversas modalidades e criando o con-

ceito de Outro [...].‖ (SANTOS; SADALA, 2013, p. 565). 

A figura da alteridade da/do educadora/educador se constrói no atravessamento das 

 

26
 Vídeo: Thomas Edison o Filho de Nancy- A escolha por esse vídeo por parte da pesquisadora, material gera-

dor de diálogos , que teve como objetivo retratar o forte  laço afetivo estabelecido entre mãe e filho. O desejo 

materno faz ultrapassar as barreiras de exclusão, preconceitos em relação às diferenças. O filme fala de um se-

gredo, uma carta escrita pela direção da escola, endereçada a mãe do Thomas Edison, cujo conteúdo fala da 

inaptidão da criança ao sistema escolar. O desejar e se fazer desejada na construção do laço de trabalho com os 

jovens/adolescente, promoção, construção autonomia e confiança.  

 
27

 O material gerador de diálogos nos levou ao encontro dos temas que deverão ser tomados como temas gerado-

res de diálogos, uma alusão às palavras geradoras de Paulo Freire. Grifo da autora. 
28

 Educador/Educando são termos/palavras utilizadas por Paulo Freire para denominar a figura do professor. A 

autora deste trabalho faz a opção de nomeá-las, primeiramente, no gênero feminino, com o objetivo de dar des-

taque para estas.  
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questões subjetivas e objetivas vivenciadas por cada sujeito, educanda(o)/educadora(or) no 

cotidiano escolar. A autonomia e confiança poderão ser construídas, concebidas, pelos espa-

ços para circulação da palavra, ou seja, ocorridas em Círculos de Cultura com os educan-

dos/jovens promovendo a construção de espaços de uma escuta afinada para que o surgimento 

da palavra possa acontecer para esses sujeitos e na certeza de que muitos destes teriam a falar. 

O lugar de alteridade do pesquisador/pesquisadora passa a se fazer desejante/desejada(o) por 

estar aberta ao devir; é poder estar no espaço coletivo com o olhar voltado para a singularida-

de de cada uma, de cada um, que se abra ao diálogo para que ambos possam se dizer e se fa-

zer único nesta relação dialógica e singular, horizontalizada. É a possibilidade de inventar-se, 

de se construir a partir do próprio desejo. É o lugar da pesquisadora/mediadora como sujeito 

desejante na apresentação e representação de sua própria palavra para mediação do trabalho 

desenvolvido. E para que isso pudesse acontecer foi preciso passar por nossas experiências, 

que se tornaram vivências, narrativas construídas a partir dos Círculos de Cultura nesse espa-

ço escolar. 

Esta dinâmica dialógica se torna possível em uma proposição metodológica coletiva, 

ou seja, um fazer sustentado pela pesquisa-intervenção que favorece: 

[...] as discussões e a produção cooperativa com a perspectiva de fragilização 

das hierarquias burocráticas e das divisões em especialidades que fragmen-

tam o cotidiano e isolam os profissionais. A pesquisa-intervenção, por sua 

ação crítica e implicativa, amplia as condições de um trabalho compartilha-

do. (AGUIAR; ROCHA, 2003, p. 71). 

 

Na pesquisa-intervenção torna-se possível uma prática que envolve seres atuantes e 

ações transformadoras, horizontalizadas entre os sujeitos da pesquisa, educandas(os), educa-

dor/mediador e pesquisadora/mediadora. Passemos, então, às apresentações dessa nossa práti-

ca de pesquisa. 

O vídeo
29

 apresenta a história de um segredo (uma carta) e a determinação de mãe de-

sejosa, mãe na luta de promover ao seu filho um lugar de saber, lugar esse que foi destituído 

pela instituição de ensino na qual o seu filho estudava. Uma história verídica, de autoria do 

gênio Thomas Edison, no processo de ressignificação da sua aprendizagem. Após apresenta-

ção do vídeo para as educandas(os) surge a possibilidade de abertura ao diálogo entre a pes-

quisadora e elas/eles. 

 

29
Filme sobre a História do Thomas Edison (1847-1931) #MãescomHistórias Produção:  H Histórias. 

Título: THOMAS EDISON — O FILHO DE NANCY. Disponível em: 

<https://youtu.be/9NMthZxPOFU>. Acesso em 14 fev. 2020. 

https://youtu.be/9NMthZxPOFU
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A roda de conversas pode ser nomeada também como Círculo de Culturas (Freire) pe-

la dinâmica interativa, interventiva, que foi sendo construída no decorrer do nosso trabalho e 

que aqui o apresento. Inicialmente o círculo foi uma proposta, no entanto, foi se formando 

pequenos grupos por critério próprio. De um lado ficaram os rapazes e no outro lado as mo-

ças, e somente uma delas se fez presente no grupo dos homens. 

Solicitado para que estes pudessem falar sobre qual mensagem que o filme nos passou, 

e por, inicialmente, ocorrer um silêncio, a pesquisadora inicia abrindo espaço para ou diálogo, 

ou seja, para a circulação da palavra. 

Pesquisadora/mediadora: Esse caso aconteceu com esse menino aí, não é!? A 

mãe recebeu da escola, uma carta dizendo que não ficaria com aquele aluno, 

porque ele não tinha capacidade de estar ali. Só que o que ela lê pro filho... a 

fala que ela faz pra o filho é justamente diferente de tudo que estava escrito 

naquela carta... do que ele era capaz, do que ele era um menino inteligen-

te(...)... 

 

Surge a interpelação veemente de um dos educandos, logo após a fala da pesquisado-

ra/mediadora: 

Fez ele acreditar que ele podia! (Miguel)
30

 

 

Oi? (Pesquisadora/mediadora) 

 

Ela fez ele acreditar que ele era... que ele podia [...] Isso que fez ele se tornar 

isso tudo! (Miguel) 

 

Isso... e assim... e pode ser uma mãe, pode ser do pai, pode ser do professor. 

Pode ser um diretor, pode ser de uma colega. Pode ser várias pessoas que 

possam estimular isso em nós. Mas assim, o acho que o que é mais legal, né, 

nesse sentido, é que mesmo a gente não tendo nenhuma dessas pessoas... ne-

nhuma dessas pessoas...quem não pode deixar de acreditar é a gente mesmo. 

Né!?A gente vai receber vários ―bilhetes vermelhos‖ ao longo da vida... 

quantos eu recebi!?... Eu recebi vários, não era para eu estar aqui… sentada 

aqui, eu recebi vários ―bilhetes vermelhos‖... por ser nordestina, não é!? Por 

ser a mulher, por ser a obesa, por ser... por já ter não sei quantos filhos...o 

que é que você está fazendo na minha escola? Acreditar que tem um projeto 

de vida aí para todos nós. Assim, não sei muito nenhuma história de vocês, 

mas eu imagino que cada um dentro da sua história... essa história tem que 

ter...essa história muito individual e respeitosa...fala de vida, né!? E assim, 

eu queria saber o que mais toca em vocês, essa história do Thomas Edison!? 

(Pesquisadora/ mediadora) 

 

A mãe dele né, sempre cuidadosa com ele! (Miguel) 
 

Há uma conversa distante, mas o barulho não permite que se escute o que falam entre 

 

30
 Todos os nomes surgidos no decorrer das citações transcritas são fictícios para que se possa manter o sigilo 

das/os jovens, educandas/educandos, participantes da pesquisa.  
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eles, nessa comunicação entre nós, sobre o que foi indagado, então a pesquisadora/mediadora 

solicita que falem mais alto, então o educador/mediador também solicita que possam falar um 

pouco mais alto. 

É... a história de superação. De quem você é... sei lá. Sempre tem alguém 

pra... uma pessoa botar a confiança em você, você vai confiar em você. Tem 

gente que vai falar que você não é capaz, se tiver alguém que acreditar... se 

tiver alguém para falar... não, não precisa nem ter alguém. Só você acreditar 

em você. (Miguel) 

 

Escuta-se ao fundo a voz de um outro aluno: É, mas um incentivo também é 

bom. 

 

Que?  (Miguel) 

 

Ouve-se novamente a fala do aluno desse outro aluno: Um incentivo tam-

bém é bom.  

 

Você fica se sentindo... (Miguel) 

 

A gente vê isso no nosso dia a dia? (Pesquisadora/mediadora) 

 

No meu caso... (Luís) 

 

Nós vemos isso no nosso dia a dia!? Oi? (Pesquisadora/mediadora) 

 

No meu caso, não, mas tudo bem! (Luís)  

 

O educando fala isso de forma sorridente, e com certa expressão de quem se deu por 

vencido. E a pesquisadora/mediadora indaga:  

No seu caso, não? 

 

Não! (Luís) 
 

Pode-se perceber uma proposição dialógica no manejo de trabalho desenvolvido, e su-

tilmente as relações foram se tornando mais próximas e menos conflituosas. No início esses 

pequenos conflitos se deram por certa dificuldade de escuta à fala do colega, pois todas(os) 

queriam falar ao mesmo tempo.  

Por vezes foi preciso a mediação e intervenção da pesquisadora e do educador na con-

dução de suas falas. A partir daí a palavra passou a circular. O que prejudicou o diálogo foi o 

barulho externo dos carros a passar e a obra que seguia a todo vapor na escola. Apesar disso, a 

turma seguiu dialogando, emitindo opiniões, fazendo considerações e expressando os seus 

modos de pensar e agir diante dos impasses que surgem em suas vidas. Abriu-se o espaço para 

a palavra, os jovens seguiram construindo suas narrativas, promovendo um vínculo dialógico 
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entre seus pares.  

A barreira da ―desconfiança‖ proveniente, talvez, do não conhecimento da minha pes-

soa por parte de alguns deles (alguns já me conheciam pelo desenvolvimento, anteriormente, 

de um trabalho na escola) é transposta na medida em que pude ir me apresentando e represen-

tando minha forma de ser e trabalhar, assim foi se tornando possível a vivência do diálogo 

aberto e espontâneo entre nós, incluindo o educador da disciplina de sociologia da turma, cuja 

presença nesta atividade obteve a permissão e autorização de todas(os). 

Este se manteve aberto e disponível na construção do nosso trabalho e foi quem pro-

moveu argumentações horizontalizadas. A potência juvenil se fez presente nas falas das(os) 

educandas(os) e o acolhimento à palavra promoveu o estabelecimento do vínculo com nosso 

trabalho. 

Os jovens seguem dialogando, falando sobre aqueles que promovem incentivos, vín-

culos de confiança, sejam esses familiares ou amigos. O barulho de certa forma prejudica a 

nossa escuta, tornando, por vezes, confusa a nossa comunicação, sendo assim, apenas alguns 

trechos de algumas pequenas frases puderam se tornar compreensíveis, como por exemplo, 

estas: 

Ah, porque algumas pessoas, elas te incentivam por você ter um talento... 

Tipo, ninguém vai chegar em você e falar... (Miguel) 

 

Quando uma pessoa bota confiança em você... aí você vai ter que confiar em 

você...mas pode ter alguém que não vai acreditar em que você não é capaz, 

mais se você acreditar... (uma certa confusão na forma de se expressar) (Lu-

ís) 

 

Mas, neste sentido aí... isso também é bom!  Um comentário que aparenta 

um certo acolhimento, ou seja, o de querer dar uma força ao colega, uma 

forma de chegar junto, como eles mesmos falam. (Miguel) 

 

A dinâmica segue acontecendo, algumas vezes observamos uma conversa distante, os 

jovens conversam entre si, e surgem novos comentários sobre o vídeo: 

Aí vai te incentivar em mostrar para o outro que pode (...) e aí tem um certo 

psicológico. (Miguel) 

 

O nosso bate-papo foi se tornando mais aberto, o que levou um maior e melhor estrei-

tamento do nosso vínculo de confiança, e de certa forma possibilitando maior aproximação, o 

que me levou a falar um pouco sobre o meu trabalho, a minha prática profissional em Inclusão 

em Educação. 

Eu trabalho com inclusão em educação, trabalho com dificuldades de apren-

dizagens. Vários adolescentes, várias crianças e até adultos com dificuldades 

de aprendizagens... (Fala distante). E isso não passa, muitas das vezes, por 
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questão de cognição, pela questão da inteligência; a questão de cognição e 

inteligência é importante? – Sim, é, mas não é só isso; mais que outra coisa 

tem aí que poder promover a nossa capacidade de querer mais... de buscar 

mais... eu acho que...vocês estarem aqui na escola, na idade que vocês têm, 

isso já é bem bacana,é muita coisa, porque as ofertas da vida e do mundo são 

imensas. Muita gente não quer tá na escola, até porque a escola, às vezes... a 

escola é muito chata também, não é!? Muito chata... muito chato ter que ficar 

numa carteira atrás da outra. Mas assim... às vezes se você...a gente precisa 

passar pela escola, para poder tá em outro lugar depois, para poder construir 

uma outra coisa diferente, um momento diferente. É...(pausa) fico pensando 

assim né...que motivos vocês vão ter para que eu possa estar aqui, desenvol-

vendo um trabalho com vocês!? Muita gente preferiria estar lá fora, no ba-

nheiro, fazendo qualquer coisa... vamos enrolar, enrolar a Emília, enrolar o 

professor R...(risos francos da pesquisadora enquanto fala) E eu fiz isso 

também, quando o professor era muito chato.E ela segue: E o que mais a 

gente pode tirar desse tema do filme aí? As meninas que não falaram ainda 

(risos) o que tem para nos dizer? (Pesquisadora/mediadora) 

 

Eu acho que aquele trecho onde fala que... quanto mais... Não!...que quando 

a vida deu uma rasteira nele, a mãe dele fez acreditar que era capaz. Que ele 

conseguia ser alguém, mesmo a escola falando que ele não ia conseguir, que 

ele é um péssimo aluno, que ele não tinha capacidade, a mãe dele fez ele a-

creditar nele mesmo e ele se tornou uma grande pessoa. Mesmo com todo 

mundo falando que ele não era capaz. Que você tem que acreditar em você, 

apesar das críticas, das pessoas que te botam pra baixo. Você tem que levan-

tar a cabeça e falar: ―Não... eu sou capaz, eu vou conseguir.‖ É isso, que en-

tendi. (Amanda) 

 

Observa-se conversas entre elas/eles sobre o tema que está sendo discutido, abordado, 

e a pesquisadora media para que todas(os) possam participar da conversa, que devido ao in-

tenso o barulho de carros a passar não favorece a participação de todas(os) do grupo. 

A pesquisadora/mediadora retoma a conversa para que o grupo participe. 

Às vezes até as críticas servem para tu seguir...! Segue o educando, este que 

se faz ser um dos educandos mais participativos na nossa conversação. (Mi-

guel) 

 

Ao que a pesquisadora/mediadora, prontamente, indaga:  

Mas... a crítica também não pode destruir uma pessoa!? 

 

Aí depende dela, da pessoa que recebeu a crítica, tipo a pessoa fala:―Ah, vo-

cê não é capaz de fazer isso, aí você para mostrar‖...você correr atrás e faz 

aquela coisa.(Miguel) 

 

Surgem outros comentários que se tornam impossível de escutar devido ao barulho 

dos carros que passam do lado de fora do colégio. 

Mas... às vezes...a gente só aprende quando leva, desculpem a palavra...só se 

aprende na porrada... quando chega um outro e diz assim pra mim: ―Você 

não vai aprender, Você não é nada.‖  Por que a gente tem que, às ve-
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zes...aprender assim!? (Pesquisadora) 

 

Às vezes é necessário! Responde o jovem educando (Miguel). 

 

Às vezes é preciso dar um sacolejo assim: ―ei acorde...vamos lá!‖ (Pesquisa-

dora/mediadora) 

 

Mediante essa fala da pesquisadora/mediadora, o educador/mediador e as(os) educan-

das/educandos sorriem, e esta segue concluindo a frase:  ―Ei amigo vamos lá!  Que outra for-

ma a gente pode aprender, de que outras formas!?  E aí, tem outras formas?‖ Todas(os) fazem 

silêncio diante esta indagação, após um tempo de reflexão, surge a seguinte resposta.  

Tipo, se você passa por uma coisa, você faz de novo [...] se esforçar no erro. 

(Miguel) 

 

Isso, eu acho que viver a experiência traz uma transformação, não é!? (Pes-

quisadora/mediadora) 

 

As conversas distantes persistem, não como conversas isoladas ou paralelas, mas de-

vido ao barulho externo. E, novamente, a pesquisadora promove a mediação, para que todos 

possam participar daquilo que é falado, questionado, acrescentado. 

[...] faça assim que vai dar certo, não tem receita, não é!? (Pesquisado-

ra/mediadora) 

 
Porque quando você erra, tipo, você já está consciente... o erro você já sabe, 

tem que falar que você pode fazer certo!  Tem que ficar ligado, tem que ficar 

ligado, amigo! (Miguel) 

 

Num momento de descontração e de aproximação de todas(os) surgem sorrisos como 

registros da criação de um laço de confiança entre todas(os). 

A conversa persiste, consiste e resiste. São adolescentes/jovens em todo o seu potenci-

al criativo de se mostrar, apresentar, dizer, pensar, sentir, expressando o que incomoda, apre-

sentando-se subjetivamente naquilo em que os sustentam por meio de suas palavras. Seguem 

desenvolvendo, construindo laços de confiança, de proximidade com a turma, com sua escola 

e com seus pares; e assim damos continuidade ao nosso trabalho que vai se fortalecendo no 

decorrer das nossas falas. Dando continuidade, o educando nos fala:  

Tem horas que você apanha, tem horas que você bate... é uma forma de você 

virar o jogo! (Miguel)  

 

É uma forma de virar o jogo ou é uma defesa? (Pesquisadora/mediadora) 

Porque você aprende... aprende a se defender. (Fénix) 

 

O diálogo transcorre, a conversa flui de forma bastante interativa. A pesquisado-
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ra/mediadora pergunta ao educador/mediador quanto tempo ainda teriam para a finalização da 

atividade e surpreende-se ao saber que teriam apenas mais uns 30 minutos, então ela segue 

dizendo: 

Eu vou fazer uma proposta para vocês, tá!? Depois a gente fala de novo. A-

qui é o círculo do fogo... é o círculo do fogo porque ninguém sabe o que vai 

vir! (risos) Esta fala refere-se ao material que estava disposto no centro do 

círculo, sobre uma toalha de chitão colorido e sobre este o material como:  

lápis colorido, cola, tesoura , folhas A 4 entre outros, material disponível à 

realizarem algo representativo ao tema trabalhado, ou seja, exclu-

são/inclusão, investimento afetivo, confiança, credibilidade, autonomia. 

(Pesquisadora/mediadora) 

 

Figura 5: Acolhimento aos trabalhos dos jovens 

 

 

Fonte: Acervo próprio, 2018. 

 

Os adolescentes/jovens vão se aproximando ao entorno da toalha, aproximam-se e in-

dagam se o material seria para fazer um piquenique,ao que a pesquisadora pergunta: ―Bora 

fazer um piquenique?‖ Dando a entender que isso poderia se tornar possível, em outro mo-

mento, caso viessem a desejar. 
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Neste momento, educandas(os) vão se aproximando do centro da sala, ficando mais 

próximos entre si da pesquisadora/mediadora e do educador/mediador, este que se fez partici-

pante a todo o trabalho desenvolvido com as(os) educandas(os) e pesquisadora/mediadora, e 

esta segue dizendo: 

A gente tem aqui... folha, papel colorido. E assim... o que a gente entende 

(referindo-se a toalha e o material disposto sobre esta) é que quando a gente 

cuidadas nossas coisas, de forma mais simples possível... é uma toalha, uns 

papéis e uns lápis.É cada um vim aqui sentar, pegar papel, um lápis,tira as 

mochilas das costas, né!? Pega um papelzinho, um lápis, representa isso, ten-

ta representar...o quê o filme trouxe para vocês em...uma frase ou um dese-

nho. Uma representatividade, tá? (Pesquisadora/mediadora) 

 

O que a gente entendeu? (Linda) 

 

É, pega alguma coisa e tenta colocar no papel isso, em forma de desenho ou 

poesia, ou de frase ou pensamento. A criatividade é de vocês, não é minha 

não, pode ser!? (A pesquisadora/mediadora fala isso entre sorrisos, de for-

ma desafiadora, todas (os) entendem e sorriem também). 

 

 Pode-se perceber que o número de participantes a interagir dialogicamente foi aumen-

tando, outras(os) começaram a participar e aceitar o convite da pesquisadora/mediadora a rea-

lizar algum tipo de produção, deixando ali suas representações, marcas simbólicas, subjetivas 

de algo que foi sendo elaborado de forma lúdica. Não havia certo e nem errado, existia ali 

uma abertura ao devir, ao fazer criativo e pessoal,promovendo este enlaçamento de ideias para 

construção subjetiva de um fazer coletivo, e para o qual a pesquisadora/mediadora apresenta 

sua proposta de um fazer criativo e autoral. 

É... pensa em alguma coisa e põe no papel isso... em forma de um desenho, 

poesia, ou de frase, um pensamento. A criatividade é de vocês, não é minha 

não! Me dá um apoio aí garota, eu sou a única mulher que estou aqui dentro. 

(Referindo-se ao estar sentada no chão no centro da roda). E assim, vai so-

licitando que saiam das cadeiras, e se agrupem. Segue dizendo: Ah! Vamos 

sair das cadeiras... vamos sentar ali...segue solicitando, aos que quiserem, a 

sentarem no chão. (Pesquisadora/mediadora) 

 

 E ela, mantendo uma atitude agregadora, solicita, animada, dizendo:  

―Vem, vamos trabalhar!‖ E diz: ―Vou fazer também, tá?‖ 

 

 Uns atendem a solicitação, outros participam pegando um material e levando até uma 

carteira para ter um melhor apoio, conforto. Seguem trabalhando com ânimo, interativamente, 

seguem fazendo perguntas, como por exemplo, se é para colocar nome, e a pesquisadora res-

ponde que se assim o desejarem, e se quisessem, também poderiam usar pseudônimo, mas 

que seria bom colocar a idade. A turma segue realizando a atividade proposta com bastante 
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alegria. 

 O educador/mediador da turma participa de forma bem interativa, respondendo algu-

mas indagações daqueles que tinham alguma dúvida, dizendo como resposta: ―É aquilo que 

você sentiu e passar para papel!‖ 

 À medida que o tempo foi passando o ambiente foi se tornando muito mais acolhedor. 

As trocas e os compartilhamentos do material foram acontecendo espontaneamente, de manei-

ra lúdica e respeitosa. O clima era de alegria e muita satisfação, onde todas(os) participavam 

da sua forma, do seu próprio jeito. Foi dito pela pesquisadora/mediadora que não havia mode-

lo pronto, que neste tipo de atividade não tinha certo ou errado. 

 A pesquisadora/mediadora, com o intuito de enriquecer e valorar o trabalho dos jo-

vens, fez o seguinte comentário:  

Olha! Isso aí que vocês tão fazendo é ciência, isso aí vai virar dado de pes-

quisa!  

 

 A explicação do meu trabalho como pesquisadora/mediadora, ou seja, do meu trabalho 

ali já tinha sido dada anteriormente, no primeiro momento da nossa apresentação, que foi me-

diada pelo educador/mediador da turma.  

 Seguiram na atividade conversando, discutindo, argumentando e vez ou outra faziam 

novas indagações, como se era para colocar o sexo, identidade sexual. A estes questionamen-

tos surge a seguinte pergunta feita por uma das educandas: ―E se não tem definido?‖ Aparen-

temente ela faz essa pergunta como quem quer saber a reação do outro, ou seja, da pesquisa-

dora, e esta responde, com naturalidade: ―Quem não tem decidido, bota aí indefinido.‖ 

 O educador/mediador, de forma participativa e contribuindo para as questões que en-

volvem o tema da diversidade de gênero, identidade e orientação sexual, diz para ficarem à 

vontade para responder tais questionamentos e, assim, se mantiveram. 

 O tema sobre as questões que envolvem a sexualidade, naturalmente, provoca certa 

curiosidade; pode-se observar que esta representatividade surge como forma de brincadeira, 

―zoação‖, algo que corresponde a algumas características apresentadas na forma de ser e estar 

adolescente. E para esta representação tomemos a fala de um deles: 

Professor, ele é feminina. (Fernando)  

 

Qual é, cara, virou criança? (Por meio do áudio não deu para identificar a 

autoria da fala) 

 

Professor, não vai fazer não? (Gabriel)  

 

Já fiz! (Educador/mediador) 
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 A pesquisadora/mediadora fica atenta ao horário, e menciona ser necessário ir finali-

zando os trabalhos, acrescenta, também, que retornará mais vezes para dar continuar a esse 

tipo de trabalho com elas/eles. 

 Se faz necessário pontuar o laço afetivo existente entre as(os) educandas(os) com o 

educador/mediador da turma.A conversa durante o desenvolver da atividade foi fluindo de 

forma amistosa, e vez ou outra ocorria um pouco de ―zoação‖ entre os jovens. 

 O clima é de alegria e participação, a forma de interação é amigável, e pode-se obser-

var que durante o desenvolvimento do trabalho ocorreram alguns pequenos conflitos mais 

acirrados, pois havia formas de pensar e fazer diferente, mas isso enriqueceu o convívio de 

todas(os).A figura do educador/mediador e a da pesquisadora/mediadora prevaleceu como 

uma figura de alteridade e não de autoridade. O respeito ficou evidente ainda mais com a pro-

posta da pesquisadora/mediadora em solicitar que o outro pudesse apresentar o trabalho da(o) 

colega, e não a própria pessoa que fez a criação. 

 A proposta da pesquisadora/mediadora se deu da seguinte forma: ―Então, gente... está 

passando do nosso tempo... isso aí é fruto do nosso trabalho, isso é trabalho. Isso é poder co-

locar em pauta as nossas ideias, os nossos pensamentos. Eu queria que algum de vocês... al-

guém, primeiro, se quiser, aquele que quiser, apresentar para o grupo todo, o seu trabalho. 

 Ouve- se um burburinho e risos dos jovens diante do que foi solicitado pela pesquisa-

dora/mediadora do grupo e ela, por meio da palavra, apresenta outra opção aos que quiserem 

apresentar seus trabalhos, ou seja:  ―Se todo mundo concordar...se todo mundo concordar, 

cada um... se todo mundo concordar. A gente pega, um aleatoriamente, e ler... depois... o au-

tor vai falar sobre o seu próprio.‖ 

 Diante ao que foi sugerido, os jovens se mantiveram ―alvoroçados‖, rindo, discutindo, 

e foram aos poucos se organizando após a fala da pesquisadora que lhes faz a seguinte pontu-

ação:  

Olha a responsabilidade, porque eu posso pegar alguma coisa aqui e dar mi-

nha interpretação e ser totalmente diferente da do autor. Aí o autor precisa 

falar, o grande barato é isso aí... aí o autor diz que isso não...isso distorce to-

talmente o quis dizer. Porque essas informações, principalmente as informa-

ções do WhatsApp, a gente escreve uma coisa e o outro recebe lá não sei a-

onde...isso dá uma confusão imensa.  (Pesquisadora/mediadora) 

 

Para o qual responde um educando: É verdade!  

 

Não entende nada! Responde outro jovem. (Felipe) 

 

Segue o comentário do educador/mediador: É mesmo! 

 

A pesquisadora segue: Dá uma confusão... mas não quis dizer isso! Não... 
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mas você escreveu!!! É aí não tem a coisa do sentimento, não tem.  

 

No decorrer deste bate-papo, a turma vai se organizando aleatoriamente 

para apresentação de seus trabalhos criativos, e para isso  outro educando 

diz: Primeiro as damas, primeiro as damas! (Fernando) 

 

 A pesquisadora/mediadora vai mediando a apresentação dos trabalhos de cada u-

ma/um delas/deles e diz para a turma: ―Pega um!‖ A turma segue mantendo o espírito cordial, 

de brincadeira, e ao mesmo tempo de compromisso com a dinâmica do trabalho, escolhendo 

aquilo que queriam apresentar e representar. 

 A dinâmica de aproximação se fez valer e um a um vai escolhendo aquilo que escolhe-

ram para falar. Com o incentivo da pesquisadora/mediadora que fala: Lê, amigo! 

Um dos jovens escolhe entre os tantos um trabalho em que se vê o que está 

escrito e lê:Seja o seu próprio incentivo. (Fernando) 

 

A pesquisadora/mediadora diz: Oi?   

 

O jovem repete: Seja o seu próprio incentivo. (Fernando) 

 

E o grupo vai se tornando mais coeso, o sentido de unidade e participação 

contagia a todos. A pesquisadora/mediadora pergunta: E o que você enten-

deu? Mostra para nós!  

 

Outro jovem fala: Vai, irmão! 

 

Neste momento o professor, de forma respeitosa e atenciosa, diz: Cuidado 

para não rasgar, tá gente?!  

 

A pesquisadora/mediadora promove, ainda, outros questionamentos para 

que possam ir dando continuidade ao trabalho de maneira que permaneçam 

motivados e atentos ao que foi combinado, então: O que que você entende 

por isso, você que pegou!? 

 

Um dos jovens nos diz algo que no primeiro momento não nos foi possível 

identificar, algo como: Ah, que a gente tem... (Fernando)  

 

E a pesquisadora/mediadora promove mais uma mediação por meio das 

perguntas instigadoras, provocadoras: Essa forma de incentivo vem por on-

de, vem de onde?  

 

Ao que responde prontamente o educando:...que você pode acreditar em si 

mesmo, não precisa de ninguém... (Fernando). 
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Figura 6: Incentivo 

 

Fonte: Acervo próprio, 2018. 

 

#PraCegoVer 

Uma folha, onde está escrito de forma desenhada: Seja o seu próprio incentivo! 

 

 A fala do jovem nos leva a pensar no que foi dito: teria ele um sentimento de autocon-

fiança ―você pode confiar em si mesmo‖ ou algum impasse na criação de seus laços com o 

outro, ou seja, o de que ―não precisa de ninguém‖, por não ter alguém a quem se referendar. 

Qual seria seu referencial de confiabilidade na vida e nas pessoas? Qual seria a possibilidade 

deste poder apresentar-se de forma autoral da sua própria vida? 

 Novas conversas e opiniões emitidas vão sendo construídas; falas vão sendo relatadas 

a partir das escolhas realizadas para apresentação do que estava escrito. Apropriando-se da-

quilo que o outro escreveu, as palavras foram se tornando uma espécie de propriedade com-

partilhada, ou seja, daquelas/daqueles que as escreveu e daquelas/daqueles que lhes pronunci-

aram. A palavra se fez força presente na boca daquelas/daqueles que as proferiam, como esta 

saída da boca de uma das jovens, que fala: ―Eu quero, eu faço!‖ 

 Foi um momento de apropriação da palavra na dimensão que requer uma autoria e 

então indaga a pesquisadora/mediadora: ―Quem é o autor?‖ Essa pergunta não precisou ser 

respondida, pois a dinâmica dialógica foi permeando os trabalhos de suas várias auto-
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ras/autores. 

 O Círculo de Cultura foi se tornando único, e era possível ouvir risadas, piadas, con-

vergências/divergências de pensamentos colocadas em palavras que acolhem, negam, rene-

gam e que se fazem vida, um só corpo que se dá o nome de coletivo. Neste coletivo, a apre-

sentação de sujeitos no espaço da escola, onde frases como estas puderam ser construídas por 

meio de uma autoria da palavra proferida: 

Seja você seu próprio incentivo. É que você não precisa de ninguém para fi-

car falando que você pode fazer alguma coisa. Você mesmo pode dizer: 

“Não, eu sou capaz e eu vou fazer.” E é isso! (Amanda) 

 

Isto abre a um diálogo entre a pesquisadora/mediadora e essa jovem: ―É 

simples assim? É? Acha que o outro chega assim: ―Eu quero, então eu faço. 

 

Ao que responde a jovem: Não, lógico que não. (Amanda) 

 

Ouve-se conversas distantes, reverberando o que estava em pauta, ou seja, o 

de ser ou não ser simples apropriar-se daquilo que se deseja. 

A pesquisadora/mediadora insiste, persiste na pergunta: Não... é simples as-

sim?  

 

Isso de que eu quero, eu faço? (Amanda) 

 

A pesquisadora/mediadora afirma o seu questionamento: É?  

 

A jovem responde: Não. (Amanda) 

 

 Na mediação desse diálogo, em que todas(os) permanecem atentos a pesquisado-

ra/mediadora segue: 

Aí dizem: ―você tem que acreditar em você...tem que acreditar em vo-

cê!‖(Pesquisadora/mediadora) 

 

Aparentemente instigado pelo diálogo proferido entre a mediado-

ra/pesquisadora, o educador/mediador faz a seguinte colocação, não só pa-

ra a jovem, mas para todas(os) que estavam atentos a conversa:  Mas se a 

sociedade...uma instituição especial como a escola não acreditar em você?  

 

Aparentemente surpresa com questão levanta pelo professor, a jovem diz: 

Quê!? (Amanda)  

 

E o educador/mediador segue em sua indagação/reflexão/provocação: Se 

uma instituição social como a escola, não acreditar em você?  

 

A fala do educador/mediador promove atitudes reflexivas por parte das(os) 

jovens, e o mesmo continua na mediação para que a palavra das (os) jovens 

se façam voz e vez: Geralmente a gente pensa: ―Eu quero, eu posso. Eu acre-

dito.‖ Mas se a sociedade disser não, e aí... é tão fácil assim?  

 

Outra jovem se coloca por meio das seguintes palavras: Depende, se for 

uma pessoa que importa muito pra você falar que não... Tipo... vou ficar 
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muito chateada, eu acho, mas tipo, se for uma pessoa que é estranha, que eu 

não falo, não gosta de você, eu falo: ―Eu posso, sim. E aí?‖ (Amanda). 

 

Ao que o professor/mediador profere: Se for, por exemplo, a direção da es-

cola ou professor de matéria que você não se dá bem. E aí?  

 

As(os)jovens, a maioria delas(es), vão falando ao mesmo tempo e a discus-

são enaltecidas vão acontecendo. 

 

 Aproxima-se o horário da finalização da conversação, a pesquisadora/mediadora inda-

ga ao educador/mediador se daria tempo para apresentação de mais um trabalho, ao que ele 

responde que sim, e de maneira colaborativa este fala ao coletivo de jovem: ―Agora alguém 

desse lado aqui!‖ ―[...] pega qualquer um!‖ 

 Após a mediação feita pelo professor, segue a pesquisadora/mediadora dizendo: 

―Qualquer um, olha a responsabilidade!!! A gente está falando do outro, pelo outro.‖ 

 Ao que todas(os) sorriem, assim como também o professor, se dando conta da respon-

sabilidade de falar de algo a partir da escrita do outro. O clima de descontração e compromis-

so promove a participação efetiva da maioria das(os) jovens da turma. 

 As frases foram sendo escritas, depois escolhidas por aquelas/aqueles que queriam 

apresentá-las, ou seja, acolhidas para, em seguida, serem representadas. Toda dinâmica foi 

construída ali mesmo, naquele espaço em que a ludicidade prevaleceu no decorrer de aproxi-

madamente uma hora e meia em que estivemos juntas(os) em trabalho de construção e apro-

priação da palavra. 

 

Figura 7: Tristeza 

 

Fonte: Acervo próprio, 2018. 
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#PraCegoVer 

Desenho de um aluno. Ele dividiu a folha em duas partes. De frente para a folha há duas mulheres, 

uma é a mãe e a outra a filha.  A filha está com um semblante triste e fala: ―Ele não está bem, mãe!‖. 

A mãe está rindo Como dando a entender, ou nos levando a compreensão, de não estar dando ouvidos 

(levando a sério) ao que a filha lhe diz... Do lado direito da página há uma porta e um menino atrás 

chorando, indicando que ele está escondido ouvindo a conversa das duas. 

 

 Continuemos aqui com a apresentação dos diálogos, falas sobre o vídeo que foram 

sendo apresentadas de forma bastante participativa em sua maioria das(os) educandas(os) des-

ta turma. Frases, colocadas em palavras que nos remetem ao acolhimento de uma mãe que 

motiva o seu filho a seguir em frente, vencendo suas barreiras de ―dificuldades de aprendiza-

gens‖ que um dia foi apontada por membros, diretório de uma escola. 

De uma forma um pouco tímida um dos jovens apresenta uma das frases, 

lendo-a baixinho, com certa timidez: O amor, o carinho e o incentivo (pausa) 

da sua mãe!  (Francisco) 

 

O educador/mediador solicita de maneira bastante atenciosa, que ele leia 

novamente, a pesquisadora/mediadora lê a frase, dando um incentivo para o 

educando: O amor, o incentivo e o carinho da sua mãe. 

 

Um dos colegas diz: Vê se explica logo! 

 

Ao que o professor em segui fala: Já falou de afeto, está vendo?  

 

 Todas(os) seguem participando ativamente das questões que vão sendo colocadas, 

conversam entre elas(eles), sorriem, falam alto, dão gargalhadas, por vezes atropelam a fala 

do outro, não como uma forma desrespeitosa, mas, muito mais, como uma forma de interação 

entre elas(es), na maioria das vezes enaltecendo, complementando a fala, da(o) colega. 

A pesquisadora/mediadora intervém para que a palavra circule, ou seja, que 

fala do educando se faça ouvida e solicita para que ele a fale novamente, e 

repete o que foi dito por aquele: O amor que incentiva e o carinho da sua 

mãe,ao que o professor da turma pontua: Já falou de afeto, está vendo!? 

 

A pesquisadora/mediadora segue conduzindo, incentivando, o diálogo entre 

todas(os) e faz a seguinte pergunta: O que é que você entendeu disso? Há 

um burburinho entre os jovens, o educador/medidor pede silêncio, usando a 

seguinte expressão: Psiu! As(os) jovens silenciam para que o colega emita 

sua opinião. 

 

Por exemplo... amar o filho... Viu que ele foi expulso da escola. 

Se um filho chegar e falar: ―Mãe, eu fui expulso.‖ E, por exemplo, deu força 

a ele para ele continuar estudando. (Francisco) 

 

Mediadora/Pesquisadora referindo-se a quem construiu a frase, pergunta: 

O autor quer falar?  Todas(os) sorriem, e ela pergunta novamente: Não quer 
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falar? Ao que conclui outro jovem: O personagem ser a mãe e o menino[..] 

Que o amor e o carinho incentiva [...]‖ (Rafael) 

 

 A turma desenvolve algumas argumentações sobre o que foi lido, e uma das colegas 

levanta essa questão para um dos amigos. Ou seja, o dele ficar triste caso possa haver uma 

expulsão da escola e a mãe não apoiar. Neste momento, alguns sorriem e seguem atropelando 

a fala um do outro ao que a mediadora/pesquisadora, dirigindo-se ao educando, faz a seguinte 

intervenção/ indagação: ―e aí, você agarra isso ou não, isso que ela disse? ‖Ao que ele res-

ponde; ―É sua mãe, né!‖ No sentido de que o apoio incondicional de uma mãe faz a diferença 

na vida de uma/um filha(o), ou seja, no entendimento do que estava exposto o incentivo de 

uma mãe promove sim o desenvolvimento da capacidade, superação das dificuldades de cres-

cimento de uma/um filha(o). 

 ―E você, agora...‖, pergunta a pesquisadora/mediadora para outro jovem: ―qual o seu 

nome?‖ Há um momento de falas difusas. Na compreensão de um desses jovens da turma, que 

diz se tratar da provável tristeza sofrida pelo menino em saber pela mãe que ―aquela escola 

não o podia ensinar‖ referindo-se ao personagem principal da história, ou seja, do Thomas 

Edison, ao que a pesquisadora/mediadora enfatiza: ―Mas você viu que em nenhum momento 

da vida dele ele soube daquela carta, e só foi saber quando era um homem adulto. Ele não 

sabia...‖ (pesquisadora/mediadora). 

 Alguns jovens não tinham tido a compreensão de que a revelação, expulsão do Tho-

mas Edison da escola, só ficou desvendada após sua vida adulta, e para isso a pesquisado-

ra/mediadora faz o seguinte esclarecimento. 

Mas assim, o que a história mostra é que ele teve toda uma vida, ele recebeu 

o bilhete vermelho... que ele era incapaz, e a mãe pegou aqui, ali e disse tudo 

o contrário, de que ele era inteligente demais, que ia para uma outra escola 

para desenvolver essas altas potencialidades dele...E ela fez um outro discur-

so com aquilo que segurou ele na fala e ele só foi saber lá...já adulto é que 

ele pega aquela carta no bauzinho de recordações dele, é que ele pega a carta 

e viu do que realmente se tratava. Do que a escola havia mandado naquele 

registro da carta. E ele, independente disso, ele pelos incentivos que ele teve, 

ele foi se desenvolvendo. (Pesquisadora/mediadora) 

 

 As falas vão acontecendo paralelamente, e um dos alunos nos apresenta que, neste 

caso da história do Thomas Edison, o incentivo da mãe se fez presente, dando a entender que 

não é em todos os casos que isso acontece: ―Depende, no caso foi esse...‖ (Francisco) 

 A mediadora, diante a um burburinho ocorrido, fala: ―Entendeu o que ele falou?‖ Al-

guns jovens dizem não ter entendido, ao que ela continua: ―E a gente precisa respeitar isso. 

Que aí... é respeitar mesmo. Ele falou que: ―Não, tem mãe que não faz isso.‖ A colocação 
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desse jovem faz as(os) demais silenciem, para em seguida surgir novas reflexões sobre o que 

estava sendo colocado, exposto pelo colega. 

 Ele segue realizando seu posicionamento sobre esta questão em relação a uma situação 

como esta na atual realidade (Francisco), ao que a colega segue, contribuindo, ainda mais na 

complexidade do caso. 

[...]o negócio é quando ela demonstra, tipo, que está incentivando. Eu pos-

so... mas se não demonstra e aí, como é que eu vou fazer!? Posso ficar chate-

ada, decepcionada. É questão da demonstração.‖ (Amanda) 

 

 A conversa flui de forma bastante intensa, cada qual dando sua opinião, demonstrando 

e falando o que pensa sobre o que estava sendo abordado. O tempo segue, o educa-

dor/mediador, de forma participativa, faz novas solicitações para que deem continuidade ao 

trabalho e, assim, seguimos, compartilhando nossos pensamentos, colocando em prática nossa 

pesquisa com ações interventivas. 

 O primeiro encontro foi mediado para que pudéssemos estabelecer um laço de confi-

ança, credibilidade para construção de um trabalho no coletivo, daí foi possível perceber o 

surgimento das falas e práticas autorais dessas/desses educandas/educandos, não sem antes 

perceber que em determinadas situações foi preciso as(os) jovens, mediados pela pala-

vra,viessem e pudessem dar conta dos seus desejos, de se fazer falar e ser falado pelo outro, o 

de permitir a escuta de si mesmo e do outro. Foi preciso falar e silenciar na medida em que se 

está inserido na cultura/civilização, neste caso no espaço social representado por uma institui-

ção escolar que impõe certos limites a essas/esses sujeitos. O mal-estar na Educação torna-se 

latente, especialmente neste caso, pela restrição de espaços para os diálogos, estes quase ine-

xistentes no espaço escolar, o que limita as(os) educandas(os)em suas formas subjetivantes de 

fazer autoras/autores de suas próprias histórias.  

 Gurski (2014, p. 172) considera que a partir da teoria de Freud (1930): 

[...] o mal-estar é a condição de criarmos cultura e civilização; também já é 

reconhecido que a Educação é um campo cheio de paradoxos, cuja insatisfa-

ção constante deve ser tomada, como efeito da impossibilidade enquanto 

condição permanente do ato de educar (FREUD, 1937). Mas precisamos, so-

bretudo, refletir sobre as condições do sofrimento atual de educadores e jo-

vens, a fim de podermos, ao menos, deslizar algumas questões e, quiçá, com 

um pouco de esperança, deslocar alguns sintomas.  

 

O trabalho de pesquisa-intervenção realizado com esses autoras/autores, educado-

ra(or)/educandas(os) em Círculos de Cultura nos faz pensar sobre a possibilidade de criação 

de um novo fazer pedagógico para além dos sintomas das dificuldades de aprendizagens e 

ensinagens. 
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Os conceitos evocados, Autonomia e Confiança, se configuraram a partir de um en-

contro, diálogos entre as(os) jovens, em que os estudos dessas narrativas foram embasados 

nas teorias de Freud e Freire. 

 

5.2 Liberdade e Coerção: Escola, que Espaço é esse? 

 

Dando continuidade ao trabalho trago as categorias discursivas como tópicos de análi-

se como anteriormente destacados, ainda referendadas ao trabalho pelo material gerador de 

diálogos, o vídeo da História do Thomas Edison. 

No Círculo de Cultura, após a apresentação da escolha de algumas frases que remeti-

am ao conceito de Autonomia e Confiança, passo a apresentar algumas narrativas que foram 

sendo construídas no decorrer dos nossos diálogos, quando tivemos a mediação/motivação do 

educador/mediador da turma a darmos continuidade para apresentação das frases escritas e 

escolhidas por nossas/nossos jovens e também por nós, que estávamos mediando este traba-

lho. 

Seguimos com nossas apresentações de maneira participativa, interativa, onde abriu-se 

espaço também para os nossos registros (pesquisadora/mediadora e educador/mediador) em 

forma de escrita e desenhos, síntese das nossas reflexões sobre o tema que vinha sendo abor-

dado por todas/todos.Nos fala o educador/mediador: ―Gente...mais um!!!‖ ―Mais um, mais 

um! ‖ (Pesquisadora/mediadora)  

O espaço de confiança foi sendo construído no decorrer dos nossos bate-papos a partir 

do que foi sendo apresentado por nossas/nossos jovens e, com o intuito de um maior estreita-

mento desse laço de confiança, a pesquisadora/mediadora solicita a apresentação o seu pró-

prio desenho, um trabalho representativo ao tema relacionado à exclusão/inclusão no espaço 

escolar, dando destaque ao tema liberdade e coerção proporcionados ou não dentro do espaço 

educacional. Representa a escola que ao mesmo tempo pode promover a liberdade ou o apri-

sionamento dos sujeitos. 

De maneira respeitosa surge o diálogo entre a pesquisadora/mediadora que faz a se-

guinte indagação: ―Eu posso falar do meu, então? ‖Referindo-se ao seu próprio trabalho que 

estava também ali, no centro da roda, sobre a tolha florida estendida no chão, ou seja, junto 

aos demais trabalhos das(os) educandas(os). 

 Ao que todos respondem ao mesmo tempo: ―Pode!‖ 

 Com o seu trabalho em mãos, ela pergunta: ―Olha só, o que é que vocês entendem 

disso aqui?‖ O seu desenho retrata a cena de uma gaiola e alguns pássaros em voos. Uma pos-
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sibilidade, uma tentativa de parafrasear o autor Rubem Alves, quando nos pontua que algumas 

escolas são gaiolas,espaços de aprisionamentos, quando estas deveriam ser tidas como espa-

ços libertadores, ou seja, espaço de liberdade e não de coerção. E este desenho nos remete a 

um momento de aforismo vivenciado do poeta Rubem Alves, quando nos apresenta que: 

Há escolas que são gaiolas. Há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas 

existem para que os pássaros desaprendam a arte do vôo. Pássaros engaiola-

dos são pássaros sob controle. Escolas que são asas não amam pássaros en-

gaiolados. O que elas amam são os pássaros em vôo. Existem para dar aos 

pássaros coragem para voar. Ensinar o vôo, isso elas não podem fazer, por-

que o vôo já nasce dentro dos pássaros. O vôo não pode ser ensinado. Só po-

de ser encorajado.Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O 

que elas amam são os pássaros em vôo. (ALVES, 2001, on-line). 

 

Figura 8: A Escola que Oprime 

 

Fonte: Acervo próprio, 2018. 

 

#PraCegoVer 

Desenho de uma gaiola onde em cima está escrito ―Escola‖. Ao redor da gaiola há vários pássaros 

voando e um outro dentro da gaiola, o que nos leva a entender que estaria aprisionado. 
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 Este aforismo vivido pelo poeta me faz relembrar a fala de uma das educandas, que, ao 

se deparar com o desenho apresentado, nos fala: ―Uma escola como uma impossibilidade!?‖ 

(Amanda). 

Uma escola tem uns passarinhos voando... liberdade. Nesse momento as fa-

lam vão ocorrendo paralelamente impossibilitando a identificação das/dos 

suas/seu autoras/autores. 

 

Outro jovem educando nos fala: Um passarinho voando!  

 

E outro diz: Uma gaiola com um passarinho voando.  

 

A turma, atenta ao que é apresentado, segue emitindo suas opiniões: Parti-

cipando... uma escola que muda o mundo! — nos fala outro jovem e os de-

mais caiem na gargalhada. E nos perguntamos o porquê das gargalhadas. 

 

É Bangu, parece Bangu!  Relata-nos outro jovem, fazendo uma imediata as-

sociação ao presídio de Bangu/RJ. 

 

Um dos jovens fala: Mais é Bangu! E todos sorriem, caiem na gargalhada. 

 

O presídio? Indaga o educador/mediador. 

 

 Ouve-se uma discussão difusa sobre a questão colocada, ou seja, de que o desenho 

representava um presídio, o presídio de Bangu, no município do Rio de Janeiro. 

Educador/mediador: Presídio, escola, hospital uma série de instituições [...] e 

segue em suas argumentações sobre a representatividade do desenho com al-

gumas instituições. 

 

Outro aluno fala: Como se fosse Bangu! 

 

Todas(os) seguem em suas argumentações sobre o desenho e sua represen-

tação. 

 

Educador/mediador: Gente, olha só, o pessoal daqui ir todo pra cá, mencio-

nou que a escola seria como que uma prisão. Ao que um número significativo 

dos jovens sorri, gargalham de maneira intensa [zoação] ao que estava sen-

do exposto, explorado. 

 

 O educador media, conduz com acolhimento e, ao mesmo tempo, com determinação 

ao que estava sendo exposto. Por entre risos e gargalhadas a palavra ―presídio‖ é tomada co-

mo sendo uma palavra geradora que provocou objetivamente e subjetivamente o levantar de 

questões bastante delicadas em relação as instituições de ensino, ou seja, aquilo que toca nas 

questões que causa um certo mal-estar nos jovens na escola. É o mal-estar daquilo que envol-

ve os jovens em suas inserções para as construções dos laços sociais, as instituições como 

poderes institucionais. Fica a reflexão sobre aquilo que a fala dos jovens teriam correspon-

dência simbólica com as questões vividas nos espaços institucionais e, neste caso, a sua pró-
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pria escola. Os risos, as gargalhadas (atos falhos), ou seja, aquilo que não posso colocar em 

palavras, surge como atos: risos, gargalhadas, enganos dessas/desses educandas(os) diante de 

algo que de certa forma estaria fazendo sentido ao que estava sendo declarado, ou seja, a es-

cola como um lugar de aprisionamento,como a metáfora com o presídio de Bangu. Trago para 

compor esta reflexão a base teórica Freireana, quando nos diz: 

Subjetividade e objetividade, desta forma, se encontram naquela unidade 

dialética de que resulta um conhecer solidário com o atuar e este com aquele. 

É exatamente esta unidade dialética que gera um atuar e um pensar certos na 

e sobre a realidade para transformá-la. (FREIRE, 2019, p. 35). 

 

 As realidades institucionais sendo dialogicamente apresentadas, conduzidas em um 

espaço que se abriu à palavra, de forma objetiva e subjetiva, toma corpo e se faz falada, refle-

tida. Promove a ruptura com o pensamento alienante e homogeneizante daquilo que está posto 

como verdade e que não poderia ser mudado. A circulação da palavra enunciadas pelos jo-

vens, junto a pesquisadora/mediadora e o educador/mediador em um o bate-papo (dialógico) 

sobre as questões que envolvem a escola, que exclui/inclui, segrega/agrega, os conduziram ao 

pronunciamento da palavra ―presídio‖, apresentada por um desses adolescentes/jovens a partir 

de um desenho, forma de interação vivenciada pela palavra geradora (Paulo Freire), que passo 

a nomeá-la de palavra gestora, tomada por seu significante/significado, que lança esses jovens 

ao reconhecimento de uma realidade por tantas vezes vedada, velada, negada.  

 A palavra gestora/gestada por elas/eles, educandas/educandos,levou-nos à transforma-

ção daquela realidade, em que o educador/mediador guia para novos sentidos e segue condu-

zindo ao diálogo: “Gente, olha só, não por acaso o Thomas Edison só conseguiu se desenvol-

ver fora da escola. Perceberam?” “[...] tem uns pássaros dentro.” 

 A potência juvenil arrebatadora de novas palavras, de novas visões, de novos sorrisos, 

lança-nos para ações libertadoras na educação, transformando, assim, a nossa realidade em 

uma prática da libertadora. 

Olha só, se você não faz parte do padrão da escola, tá? Você tá livre heim... 

da escola! Presta atenção numa coisa... certamente o Thomas Edison devia 

ter, naquela época, algum distúrbio de aprendizagem. Que hoje a gente cha-

maria de distúrbio de aprendizagem. (Educador/mediador). 

 

 No sentido de conduzir ainda mais a reflexão ao que está sendo dito, a pesquisado-

ra/mediadora, acrescenta: ―Déficit de atenção, TDHA...‖ Ao que a pesquisadora/mediadora 

conclui de forma a se fazer pensar: ―Os diagnósticos de novo, né?‖ Ao mesmo tempo em que 

esta segue falando um dos educandos diz: “de autismo, né?” 

O educador/mediador prossegue em seu pensamento: [...] só que ele era um 
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gênio e a escola não entendeu, entende!? O que estou querendo dizer é o se-

guinte: é que a escola não deixa de ser uma formar... de formar pessoas, se 

você não enquadra no padrão você é o quê? Vários falam ao mesmo tempo: 

Excluído!!! 

 

 E o mesmo segue e repete o que vários jovens falaram:  

Excluído! O que a gente estudou no bimestre passado e veremos nesse? Di-

ferença e desigualdade. Se você tá fora do padrão, você tá excluído. Foi o 

tema do meu desenho... A mesma coisa que a gente viu com gênero, identi-

dade de gênero, orientação sexual, veremos com raça e etnia. Acabou, que 

essa dinâmica veio ao encontro do a gente está estudando. 

 

Figura 9: O excluído 

 

Fonte: Acervo próprio, 2018. 

 

#PraCegoVer 

Desenho de um boneco representando a figura humana no centro da folha com a indicação de ―Excluí-

do‖. Do lado esquerdo um símbolo matemático de diferença e do lado direito um símbolo matemático, 

representativo, maior que. 

 

 Destaco a necessidade de colocar aqui, em pauta, a questão que o educador/mediador 

levantou sobre a hipótese de que o Thomas Edison, certamente, teria algum distúrbio de a-

prendizagem. O que nos leva a pensar sobre as questões dos excessos de diagnósticos que 
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assolam nossos espaços escolares/sociais. Uma sociedade diagnosticada e medicada, para 

atender uma demanda de mercado, capital, produtividade, ou seja, uma sociedade de consumo 

onde há uma necessidade de negação às diferenças.  

 Devido ao reduzido tempo que nos restava para o encerramento do nosso trabalho da-

quele dia houve o comprometimento de retorno na semana seguinte. Ao final pode-se perce-

ber o quanto as(os) jovens foram atuantes, participativas(os). 

 A pesquisadora/mediadora faz seu agradecimento para toda turma: ―Obrigada vocês e 

até a próxima semana!‖ E as(os) jovens já se preparavam para sair quando o educador/ medi-

ador dirige-se de forma contundente a elas/eles e diz: Vocês ficam!  

 Todas(os) permanecem no auditório, brincando, sorrindo e um dos educandos dirige-

se ao educador/mediador: ―Você está enganado, meu jovem‖, referindo-se à afirmação do 

educador/mediador, o de que não iriam embora e que deveriam permanecer no auditório.  

Ao final a pesquisadora/mediadora solicita ajuda para o recolhimento do 

material da pesquisa, suas construções participativas, ao que o educa-

dor/mediador, imediatamente, reforça essa sua solicitação. Na medida em 

que iam recolhendo o material a pesquisadora/mediadora indaga sobre o 

tema a ser trabalhado no próximo encontro. O educador/mediador afirma 

que seriam elas/eles a escolherem. Alguns falam: Futebol, futebol! E um ou-

tro diz: Política, política! 

Outros dizem: Não, política não!!! Não quero falar de futebol, po—a [pala-

vrão] não quero falar de política, também, não!                   

 

Este foi um período que antecedeu as eleições do ano de 2018 e podia-se 

perceber, claramente, certo mal-estar sobre as questões que envolviam tal 

tema, existia um clima de polarização entre todas(os) na escola.  

 

 O tema diversidade foi pontuado pela pesquisadora/mediadora fazendo referência a 

escolha de uma das colegas da turma. 

 Conforme nos depararmos com as narrativas das/dos jovens vamos percebendo a re-

presentação simbólica da escola para as(os) educandas/educandos, ao qual, a partir de vossas 

falas, surge o sentido da palavra liberdade/coerção, ou seja, de uma escola que tanto pode ser 

libertadora quanto coercitiva. Foi pela postura/prática (práxis) dialógica desse educa-

dor/mediador da turma é que se fez perceptível aquilo que se fazia velado, ou seja, o fato de 

que a escola, por muitas vezes, aprisiona palavras e sentidos. O exercício para uma Pedagogia 

da Libertação (2017) nos remete ao pensamento de Freire, que toma a Educação como prática 

da liberdade, e é neste exercício de se fazer pensado o impensável que se constitui a palavra 

libertadora. 
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5.3 Alteridade/Autoridade/Acolhimento: Quando é que a Palavra se torna Liberta-

dora?  

 

 Os conceitos aqui apresentados/representados de forma unívoca correspondem aos 

valores intrínsecos ao lidar com as questões objetivas e subjetivas para com as/os jovens, edu-

candas/educandos desta pesquisa, em que educador/mediador, pesquisadora/mediadora se 

dispuseram a convocação para ocupação de um lugar de escuta as palavras desses sujeitos. 

 É na posição de estar aberta/aberto a escutar e se fazer escutada/escutado que se pode 

abrir a uma nova forma de promover a construção de um trabalho coletivo, em que a resistên-

cia, enfrentamento ao trabalho, se fez aparente em uma turma com jovens/adolescentes, na-

quele mesmo colégio, em turma de 1º ano do Ensino Médio. O vídeo (Thomas Edison) foi 

utilizado como material gerador de diálogos para darmos início ao trabalho, assim como acon-

teceu em outra turma. Mas o barulho ensurdecedor das obras que aconteciam no pátio interno 

do colégio, além do barulho intenso dos carros a passar lá fora, não nos permitia ouvir e ser-

mos ouvidos. Fica a reflexão, porque apesar desses empecilhos o trabalho com outra turma 

pode fluir, ou seja, aceito desde o primeiro momento. 

 A chegada da mediadora/pesquisadora não era totalmente desconhecida por esta já ter 

desenvolvido um trabalho anteriormente neste colégio, além de ter havido uma conversa pré-

via do professor com sua turma sobre a possibilidade de um trabalho diferenciado com e-

las/eles em um espaço de conversação.  

 Como fonte de aproximação, o vídeo, em um primeiro momento, não foi bem recebi-

do; utilizando a linguagem desses jovens houve um vacilo na escolha. O que seria utilizado 

como alternativa? Foi preciso pensar rápido para não os deixar ser tomados por uma incerteza 

do que veria após este fracasso inicial na mediação do trabalho. Surge, então, a proposta da 

mediadora/pesquisadora: 

Ó, é o seguinte, eu não vou pedir pra vocês falarem nada, a partir desse mo-

mento, com relação ao filme, tá!? Eu tenho um objeto aqui, ok!? Isso aqui, 

um paninho (echarpe). E a gente vai ficar em silêncio, sem falar com o outro. 

Eu vou passar esse pano como se fosse um objeto muito precioso pra gente, 

pra cada um de nós. O que representa pra nós, tá? Então vou pegar esse pa-

no, segurar, e vou fazer com ele o que eu quiser; e que tenha a ver com a 

questão do filme; [...] representar nesse tecido aqui, e vão fazer o que quiser, 

mas tem que ser em silêncio, um não pode pedir dica pra o outro. E fica as-

sim, um tempinho cada um, tempo suficiente pra passar para o outro, o outro 

fazer o que representa! (Segue a mediadora apontando para cada uma, cada 

uma das/dos educandas/educandos). O outro fazer o que representa. Come-

çou!   
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 A palavra da mediadora/pesquisadora se fez ouvida com um simples pano, colocando 

cada um em trabalho. O objeto passa por entre todas as mãos. O valor simbólico de um objeto 

se tornou significante: ações de acolher e ser acolhidos, gestos de aproximação do pano ao ser 

levado ao rosto, o afago ao abraçar-se, ao passar rápido para as mãos do outro, ou demorar-se 

um pouco mais nestes gestos, tempo indeterminado de duração de apenas alguns segundos. 

Um objeto, que poderia ser tomado como um objeto transicional (WINNICOTT, 1975), pro-

moveu uma aproximação e, posteriormente, o enlace nas relações educandas/educandos com a 

mediadora/pesquisadora. Uma relação a ser construída para além das questões que poderiam 

ser vistas, sentidas pelos atores da pesquisa como sendo objetos coisificados. Foi preciso ir 

além para propiciar aos sujeitos da pesquisa uma relação de sujeitos de desejos, por isso rea-

firmo a potência do Círculo de Culturas no sentido de fazer valer a proposta de trabalho em 

que os sujeitos estão abertos ao devir: 

 Foi neste posicionamento do estar aberta ao devir (escutar/ser escutada pela palavra) 

que surge o trabalho de conversação dialógica com esta turma; um fazer singular entre risos, 

provocações e hesitações que, por parte da pesquisadora/mediadora, configura-se o do fazer 

com as/os jovens. Um vacilo do não saber fazer, por não haver um saber pronto, surge um 

espaço para a ludicidade, com a dinâmica do acolher e passar o pano (echarpe) que propicia a 

deliberação para o encontro com a palavra. 

 Se fazer escutar e escutá-los, o que teria a pesquisadora a dizer, o que teriam es-

sas/esses jovens para falar seguem os conflitos no acolhimento do objeto, que ora passavam 

de qualquer forma, ora zoavam a/o colega que se apropriava do objeto com mais cuidado. 

Momento delicado, fugaz, de apropriação, compreensão ao que ali surgia como se fazendo 

―indisciplinados‖, o que elas/eles não poderiam colocar em palavras, qual seria a abertura para 

que o diálogo acontecesse. Teríamos como prever isso, ou seria preciso acreditar que o traba-

lho já estava sendo realizado? Era preciso se manter como uma figura de alteridade/autoridade 

sem resvalar para uma atitude autoritária. Era preciso se fazer respeitosa/respeitada, ouvir e se 

fazer ser ouvida em suas palavras de acolhimento e de convocação com uma participação 

mais efetiva, elaborada. Ouvia-se um barulho intenso, como se estivéssemos em uma serralhe-

ria.A intensidade do barulho se misturava às falas, risos, gritos das/dos educandas/educandos. 

Era preciso continuar acreditando que, diante a tantos impasses externos e internos, o trabalho 

poderia ser feito, era preciso acreditar que a palavra poderia surgir e ser transformadora: 

Olha só, quando eu chego pela primeira vez num lugar e me deparo com 

pessoas tão diferentes, uma que acolhe, uma que joga, outra que torce, outra 

que toca pra frente. E assim, eu preciso nesse momento, acolher isso dentro 

de vocês. Porque eu que sou a diferente aqui. Eu que vim causar um reboliço 
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aí, sabe... no dia a dia de vocês, no momento de vocês. Eu que venho causar 

esse reboliço. Eu que venho dizer pra vocês assim: Segura aqui, isso aqui! 

Toma cuidado com isso aqui, isso aqui é precioso pra mim. E às vezes faça 

isso por nós. Cada um de nós, às vezes, passa pro outro uma coisa que é tão 

preciosa nossa, e às vezes a gente não sabe cuidar. Não quer cuidar. Porque 

isso vai do sentimento da gente... sabe, toca nas nossas coisas. Porque às ve-

zes não se faz isso com o outro, o outro não faz isso com a gente. Aí, de re-

pente, a gente chega aqui, com um filme desse ai, que fala de alguma coisa 

que vai nos tocar, como a gente pode dizer: ―Pô, não tô nem aí pra isso!‖. 

Mas, assim, falar de juventude é falar disso, é poder entender isso. É poder 

entender que pode torcer (referindo-se a atitude de um jovem que torce o pa-

no, colocado na dinâmica do acolher e ser acolhido) que pode sabe... não tá 

nem aí pra mim. Que vai fazer barulho, que não dá pra silenciar. Porque que 

é tão difícil a gente silenciar!? Porque é tão difícil a gente lidar com as ques-

tões de sentimento da gente. Aí dá vontade de ficar curtindo com a cara do 

outro, sabe? Não tô nem aí pra você, [...] qual é!? Tô nem aí pra essa coisa, 

dizer o que pra mim? Dizer que tá aqui... que acolho cada um. E agora a gen-

te vai poder conversar sobre o filme, se vocês quiserem!? 

 

 Por meio desta fala a mediadora/pesquisadora se lança ao devir, fazendo uma convo-

cação pela palavra e vai ao encontro da palavra dessas/desses adolescentes/jovens, que pas-

sam a responder e corresponder ao desejo de se dar a continuidade ao trabalho. Assim, a pala-

vra limita e dá contorno aos excessos e transbordamentos internos de cada um desses sujeitos. 

A figura de alteridade, representada no espaço da pesquisa pela mediadora/pesquisadora e o 

educador/mediador na turma, promovem, a partir daí, o espaço de acolhimento ao trabalho 

que começa a se configurar, e as/os educandas/educandos buscam a melhor acomodação, e de 

forma mais harmônica passam a ocupar o espaço físico e simbólico do auditório com menos 

enfrentamentos e resistências ao trabalho coletivo. 

 A palavra como enunciação e o fazer coletivo nos aproxima de Freire (2019), que em 

seus Círculos de Culturas considera que: ―Em diálogo circular, intersubjetivando-se mais e 

mais, vai assumindo, criticamente, o dinamismo de sua subjetividade criadora [...]‖ (FREIRE, 

2019, p. 24). 

 É preciso desejar que a palavra surja e seja construída subjetivamente e coletivamente, 

tornando-se diálogos,vivências, discursos críticos que nos aponta para desalienação dos sujei-

tos. E a pesquisadora/mediadora estimula a compreensão, por parte das/dos educan-

das/educandos, do que foi assistido no vídeo:  

O que fala esse filme, pra cada um de vocês. O que fala esse filme?  

Como resposta, todas/todos falam ao mesmo tempo, ainda de uma forma 

meio atabalhoada, passam a opinar sobre questões que envolviam a história 

do Thomas Edison, e a pesquisadora/mediadora continua: A gente precisa 

aprender a escutar, porque tem uma pessoa falando com a gente. De forma 

amistosa, a pesquisadora/mediadora fala as/os jovens e também ao profes-

sor: — Hein, professor! Professor R!(este mantinha uma conversa com as/os 
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jovens, e a pesquisadora o chama para que também fique atento ao que um 

aluno estava relatando) ...então, tem um amigo falando sobre o que ele en-

tendeu do filme. Fala! Surge então um diálogo entre a pesquisado-

ra/mediadora e as/os jovens, em um dos educandos responde: 

 

Tipo, o que eu consegui compreender desse filme, é que educação sempre 

pode gerar frutos. Pode transformar o mundo, pra ser alguém, o apoio da fa-

mília, a mãe dele foi lá e deu apoio pra ele. [...] dizia que era um péssimo a-

luno, digamos, brigava com os outros [...] não se entrosar com os outros. A 

mãe dele disse totalmente o contrário da carta. Que ele era muito inteligente 

e que a escola não podia mais ensinar a ele. (Marcelino) 

 

Vocês sabem quem é esse cara aí? (Pesquisadora/mediadora) (Discussão 

confusa). É o que ele entendeu. E você entendeu o que? Você?(Discussão 

confusa) O que mais chamou atenção, gente!? O que mais chamou atenção, 

só isso!(Pesquisadora/mediadora) (Discussão entre os alunos) 

 

Então, cada um pensa de uma maneira. Se você não quer dar opinião, fica na 

sua. Agora fica na tua. (Marcia) 

 

Ok, é isso mesmo! O que é que você entendeu? Fala, amiga! (Pesquisado-

ra/mediadora)Xiiii..., pera aí gente! Pessoal... um de cada vez! (educa-

dor/mediador). (Conversa distante) 

 

Com a educação, a gente consegue superar alguma coisa. Isso tudo é moti-

vação pra gente...  

 

Ok, é isso, uau!(Pesquisadora/mediadora)  

 

Entre sorrisos a educanda segue : Oh, num me grava não! A entonação des-

ta fala, ressoa como um segredo, como se a mesma não quisesse ser identifi-

cada mediante ao contexto daquilo que disse. (Cristina).  

 

 Qual seria o motivo de não se fazer escutada e sua fala registrada?Será que duvidava 

da coerência da sua própria resposta, não se autorizando a retratar para si e para o outro a sua 

palavra autoral e autônoma, palavra que poderia representar um laço social, um laço com a 

Educação e o valor desta palavra que representa superação da sua própria vida? Falar de si é 

retratar-se e reconhecer-se como sujeito da sua própria história. 

 A gravação dos áudios e uso de fotografias ocorreriam mediante a preservação de seus 

rostos/imagens e não haveria o uso de filmagens delas/deles. Isto foi abordado posteriormen-

te, antes de finalizarmos o nosso encontro, com a entrega dos termos de compromisso às famí-

lias, mas já tinha sido acordados de antemão com os responsáveis da escola. Ainda assim, o 

uso dos nomes de todas/todos são fictícios para manter o sigilo de suas identida-

des/identificações. 

 Seguimos em nosso trabalho e a conversa se intensificou entre as/os jo-

vens.Todas/todos falavam ao mesmo tempo, numa tentativa de se fazerem ouvidos e acaba-
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vam tendo suas falas abafadas diante das vozes simultâneas. O trabalho desenvolvido foi a-

contecendo da forma que podia acontecer, como uma tentativa de criar um laço de trabalho, o 

que aconteceu, apenas, em momentos bastante fugazes, como este em que a pesquisado-

ra/mediadora pergunta: 

Tem alguém aqui que já se colocou no lugar desse garotinho aí, na escola? 

 

Eu!— Responde um deles no meio das vozes de tantas(os) outras(os). 

  

 No meio de tantas vozes, sorrisos e gargalhadas foram poucas(os) os que puderam se 

fazer compreendidos em suas falas, mas o que poderia ter sido transformado em diálogos foi 

se constituindo como monólogos entre a pesquisadora e um dos jovens, que tenta respon-

der/corresponder às dúvidas da turma, pois um número significativo das/dos jovens não tive-

ram a compreensão de que a mãe do Thomas Edison manteve segredo para o filho sobre o 

conteúdo da carta recebida, ou seja, de que ele tinha sido ―convidado‖ a se retirar da escola 

por não acompanhar os conteúdos das disciplinas cursadas. Diante dessa incompreensão por 

parte de alguns, a pesquisadora/mediadora, fazendo referência à saída do Thomas Edison da 

escola, indaga: 

Alguém pode explicar pra ele (referindo-se ao educando que parecia confu-

so no entendimento do filme) porque o aluno foi expulso? 

 

A escola falou, tipo, na carta que era um aluno que não se entrosava com os 

outros. Não conseguia socializar com os outros em colégio público. Por isso 

que ele foi expulso. (Carlos)  

 

Então, aí o que é que a mãe dele fez diante disso? (Pesquisadora/mediadora) 

 

A mãe dele pagou curso. (Carlos) 

 

Oi? (Pesquisadora/mediadora) 

 

A mãe dele pagou curso. (Carlos) 

 

O que é mãe dele faz quando viu a notícia aí... o que a mãe dele fez? [...] 

 

Dá uma educação extra, não é isso!? Vocês sabem quem é esse cara aí? 

(Pesquisadora/mediadora) 

 

Thomas Edison. (Carlos) 

 

Qual foi a invenção dele? 

 

Lâmpada. (Carlos) 

 

 No decorrer da nossa conversação, pude contar com a parceria do professor da turma, 

que por vezes fez mediações/interferindo de maneira efetiva para a manutenção e desenvol-
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vimento do nosso trabalho. A relação entre educandas/educando/educador era de aproxima-

ção/afastamento, e por vezes podia-se perceber certa cumplicidade relacional entre elas/eles, 

ou seja, representadas pelas atitudes de acolhimento, entendimento, compreensão à maneira 

de ser e agir daquelas/daqueles adolescentes. Podia-se perceber o vínculo de amizade entre 

elas/eles, até mesmo quando este (educador) precisava ter uma postura mais firme para com 

algumas/alguns delas/deles. 

 A figura de alteridade do educador, tantas vezes colocadas em xeque por essas/esses 

jovens, parece indicar que é preciso certo manejo ao lidar com as vicissitudes do ser e estar 

deles. É preciso acolher, dar contorno a essas alternâncias da juventude para se fazer reconhe-

cida/reconhecido e aceito por elas/eles.  

 A relação transferencial que se estabelece entre educandas/educandos/educador o co-

loca no lugar do sujeito de um suposto saber, o lugar do mestre, portanto o lugar daquele que 

poderá promover a autonomia/confiança dessas/desses jovens. De acordo com Freud (1912-

1914, p. 419): 

É nessa fase de desenvolvimento do jovem que ele entra em contato com os 

mestres. Agora entendemos nossa relação com os professores do colégio. 

Esses homens eram jovens, tão amadurecidos e inalcançavelmente adultos. 

Nós transferíamos para eles o respeito e as expectativas ligadas ao pai onis-

ciente da infância, que nem eram todos pais de família, tornaram-se para nós 

sucedâneos do pai. Por isso nos apreciam, mesmo quando ainda e nos pú-

nhamos a tratá-los como nossos pais em casa.  

 

 O lugar do mestre como figura representativa ao do pai/autoridade/limite o faz ser 

reconhecido como figura de alteridade e é a partir desse reconhecimento que se torna possível 

o enlace/laço com social/educacional e o fortalecimento desse dar-se-á pelo acolhimento às 

singularidades das diferenças dessas/desses sujeitos, educandas/educandos. 

 Torna-se necessário destacar o quanto de resistência e enfrentamento por parte das/os 

educandas(os)foi observado no trabalho coletivo com esta turma.Em um primeiro momento, o 

quanto as/os jovens se tornaram arredios à fala do outro e por desejo/determinação da pesqui-

sadora/mediadora e o professor/mediador foi possível dar continuidade ao trabalho até o final 

do tempo predeterminado, ou seja, de aproximadamente 1h30min, dos quais os primeiros 25 

minutos foram de mediações voltadas à tentativa de envolvimento com o trabalho que, de 

forma bastante sutil, construiu progressivamente um espaço de escuta e de fala,  para que de 

fato a proposta se constituísse em um espaço de conversação.  

 As solicitações por parte da pesquisadora/mediadora foram sendo ouvidas e atendidas 

por aquelas/aqueles que se propuseram a falar sobre o vídeo do Thomas Edison; por vezes as 
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falas de alguma/algum educanda/educando eram atropeladas pelas falas de outrem. Em uma 

tentativa de poder implicá-los de forma mais lúdica, foi proposto pela pesquisadora/mediador 

que pudessem representar aquilo que foi visto e compreendido em forma de desenho, poesia, 

música ou palavra escrita.   

 Apesar de todo o ambiente não favorecer o trabalho pelas condições físicas em função 

das obras já apontadas aqui, ainda assim o diálogo/conversação ocorreu na medida em que os 

impasses relacionais foram pouco a pouco sendo superados, e havia certa atenção/interesse ao 

que era conversado entre todas/todos. 

 Uma das falas mediadas pela pesquisadora as/os educandas/educandos está pautada no 

valor de se dizer com clareza aquilo que se quer, que se deseja e, assim, ela própria explicita o 

seu próprio desejo: ―Eu, principalmente, eu preciso que alguém acredite que eu possa fazer 

esse trabalho aqui, se eu não acreditar nisso, eu pego e vou embora!‖ 

 Uma fala que se destaca por sua intensidade e intenção a de que era preciso que e-

las/eles desejassem a minha presença ali. Ser acolhida por elas/eles e, ao mesmo tempo, aco-

lhê-las/acolhê-los em nossos incômodos e incompreensões que estavam a ocorrer naquele 

espaço, nas relações de uns com os outros, e naquilo que elas/eles/nós falávamos, permitia 

que fossemos mal compreendidas/compreendidos.Para que de fato acontecesse um espaço 

propício à conversação era preciso falar com clareza, respeito e aceitação ao outro. 

 É neste sentido também que a dialogicidade verdadeira, em que os sujeitos 

dialógicos aprendem e crescem na diferença, sobretudo, no respeito a ela, é a 

forma de estar sendo coerentemente exigida por seres que, inacabados, as-

sumindo-se como tais, se tornam radicalmente éticos. (FREIRE, 2019, p. 

60). 

 

 O compromisso com a dialogicidade criou possibilidades de trabalhos na instituição 

escolar. Nesta pesquisa-intervenção pode-se originar um espaço de conversação, este que abre 

as falas, que liberta palavras; lugar onde não cabem autoritarismos, pois se assim o fossem 

aprisionariam as palavras. Essas libertações surgem quando nós nos abrimos à escuta, mas 

para que isso ocorra é preciso provocar as palavras ―soltas‖para que, assim, possam se tornar 

diálogos. 

 Algumas ―palavras soltas‖ surgiam como resposta a alguma indagação, questionamen-

tos feitos pela pesquisadora/mediadora e que diziam respeito ao entendimento/compreensão 

do filme. Essas palavras por mim denominadas de ―palavras soltas‖ toma um caráter metafó-

rico, não aprisionadas em coordenadas/conteúdos gramaticais. Soltas no sentido de liberdade, 

que ao se transformarem em elos, aliança de possibilidades, passam a serem vistas como pa-
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lavra e ação (FREIRE, 2019, p. 28): ―[...] palavra viva e dinâmica, não categoria inerte, exa-

mine. Palavra que diz e transforma o mundo‖. Como estas que foram sendo proferidas pelos 

educandas/educandos e enfatizada pela pesquisadora/mediadora. ―Acreditar, motivação, con-

fiança, quem mais? Incentivo!‖ Parafraseando Freire (2019), a palavra se faz viva e promove 

o diálogo existencial. 

 A conversação acontecia entre elas/eles em pequenos grupos (circulares) antes de se 

constituírem em grande círculo. Uma maior aproximação física passou a acontecer quando foi 

para o centro da sala, local onde se encontrava o material exposto para aqueles que quisessem 

a vir fazer alguma representação, registro sobre o tema do filme do Thomas Edson.  

 O diálogo entre eles e a forma de expressarem suas opiniões possuía uma intensidade 

juvenil, que por vezes poderia ser confundida como uma má conduta, ou seja, indisciplina. Ao 

ampliarmos o nosso olhar e a nossa escuta poder-se-ia perceber o quanto a maioria delas/deles 

estavam envolvidas(os) com aquilo que puderam assistir, e daí todas/todos ao mesmo tempo 

precisavam elevar o tom de voz, entre eles, na tentativa de que o outro os escutasse, ou seja, 

de se fazer escutar. 

 Inúmeras solicitações de silêncio foram sendo colocadas pela pesquisadora/mediadora, 

pelo educador/mediador e entre elas/eles próprios, e iam sendo atendidas (os) na medida do 

possível. 

 A pesquisadora/mediadora percebe que as falas um tanto quanto atabalhoadas era uma 

tentativa de se organizarem internamente/externamente para uma maior e melhor explicitação 

daquilo que pode de alguma forma, tê-los afetados.  

 Foi observado o quanto era difícil e delicado, para alguns, falar dos sentimentos que os 

afetam a partir desse vídeo/filme: sentimento de acolhimento, inclusão/exclusão de fracas-

sos/superações.  

 Lembremos que praticamente a instituição educacional não abre espaços para a pro-

moção de diálogos/conversações entre suas/seus educandas/educandos. É preciso fazer disto 

uma práxis, em que a(o) educadora/educador, possam vivenciar o atabalhoamento das pala-

vras, falas e condutas para  almejar uma vivência efetivamente dialógica/vivencial.  

 É preciso sustentar o caos para poder sair dele, é necessário sustentaras palavras 

mal/bemditas, (des)locadas, (des)contextualizadas, (des)coladas, (des)encanadas e por que 

não dizer um tanto/quanto agressivas, para que surja uma possibilidade de enlace que possibi-

lite o ouvir do (des)amparo em que a/o jovem possa estar vivenciando dentro e/ou fora da 

escola. A sustentação da palavra se abre para a vivência dialógica, para narrativas de vidas. 

Estar aberto ao outro é escutar todo um barulho interno/externo que há de vir:   
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Olha só! (Pesquisadora/mediadora) 

 

Um de cada vez! (Educador/mediador) 

 

Olha só, psiu...olha só pessoal, às vezes é difícil colocar em palavras, aquilo 

que... (Pesquisadora/mediadora) 

Xiu! Um de cada vez [...] para de falar. (Educador/mediador) 

 

Às vezes é mais difícil a gente falar aquilo que a gente pensa. (escuta-se 

gargalhadas de uma das jovens)Vocês poderiam pegar com esses papéis que 

estão aqui, pegar um papel, um lápis, fazer um desenho, que represente...  

(Pesquisadora/mediadora) 

 

Forma-se uma discussão sobre aquilo que foi solicitado, como o que dese-

nhar, o que fazer, e como representar. 

 

Desenhar o que? (Tiago) 

 

 É obrigatório fazer? (Indaga um dos jovens/ devido ao barulho não foi pos-

sível identificar de quem era a voz) 

 

Professora, professora, isso vale ponto? (Vivian) 

 

Precisa valer ponto? (Pesquisadora/mediadora) 

 

Bom, gente, cada um pega uma folha e faz um desenho [...] um desenho, 

uma frase, uma palavra. (Pesquisadora/mediadora) 

 

 Que lugar como pesquisadora/mediadora fui ocupando no espaço de pesquisa- inter-

venção para ser chamada, com certa afetividade, de professora pela educanda Vivian?Seria 

um conflito de papéis, uma identificação com a figura de alteridade (reconhecendo em minha 

pessoa uma figura de autoridade) já que chego a solicitar algo para que elas/eles venham a 

fazer, como uma atividade, ou pela forma de interação que fomos construindo juntas/juntos 

naquele espaço de acolhimento e trocas? 

 Ao ser nomeada professora, percebi a proximidade que a educanda estava tendo para 

comigo, quando esta indaga: ―professora, vale ponto?‖ E, imediatamente, lhe respondo: ―é 

preciso valer ponto!?‖, levando-a a refletir sobre o nosso trabalho e nossos papéis. Talvez essa 

situação tenha contribuído ao entendimento e uma possível quebra de paradigma que possibi-

lite a compreensão de que nem tudo no espaço escolar precisa estar condicionado ao cumpri-

mento de uma tarefa ou, mesmo se assim o fosse, não necessariamente deveria ocorrer por 

meio de uma obrigatoriedade ou por uma ação autoritária.  

 Neste espaço de conversação nos escutamos e nos apresentamos como sujeitos em 

ações interativas/relacionais. Daí se torna possível ir conduzindo este trabalho em uma vivên-

cia de uma prática, discursiva no coletivo, em que dezenas de jovens queriam fazer valer a sua 
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palavra, por vezes atropelando as das/dos demais colegas. 

 Para a proposta neste momento do trabalho, chama à atenção a proximidade interacio-

nal com que foram se colocando, trocando os lápis coloridos entre eles, solicitando o passar 

de uma borracha, ou simplesmente uma troca de olhares. Opinavam sobre o que o outro dese-

nhava, escrevia, produzia, discutiam, rechaçavam e, por vezes, acolhiam o que o outro falava.  

 Uma cena em que jovens/adolescentes se apropriaram do espaço de conversação e 

interagiram de forma mais natural ocorreu a partir da proposição de que o que desenhassem e 

escrevessem não seria julgado como certo e errado, mas seriam registros de suas participa-

ções, as serem acolhidos sem julgamentos ou avalições seja da minha parte como pesquisado-

ra/mediadora, seja o de educador/mediador ou entre elas/eles mesmos.  

 O principal objetivo da proposta era o de promover um espaço continente no sentido 

de dar sustentação ao uso da criatividade para que seus, os nossos, registros se tornassem au-

torais e possibilitasse que fossem apresentados como prática de uma pesquisa-interventiva 

pela dinâmica proposta e aceita, o de pegar aleatoriamente um dos trabalhos expostos no cen-

tro do círculo sobre a toalha e, em seguida, falar sobre este, cabendo ao autor do trabalho, se 

assim o desejasse, complementar, acrescentar algo sobre aquilo que o outro percebeu, com-

preendeu sobre o seu trabalho. Sendo assim, foi possível perceber a cumplicidade no compar-

tilhamento das ideias e o respeito que foi sendo construído entre as(os) jovens em relação à-

quilo que construíam em cada atividade lúdica. 

 Em determinado momento surge a apresentação do desenho de um coelho, que é apre-

sentado pela pesquisadora/mediadora que indaga qual seria a representatividade deste com o 

filme. 

Olha só, eu peguei esse aqui! (Pesquisadora/mediadora) 

 

Alguns, ao mesmo tempo, falam: Deixa eu ver!, Deixa eu ver! Deixa eu ver!  

 

E foram emitindo opiniões, não dava para escutar com clareza do que e-

las/eles diziam se tratar o desenho, no meio das falas, escuta-se um deles di-

zer: ―É um gato.‖ Outro diz: É um coelho!   

 

Posso falar o que que eu acho? Pra mim, isso aqui tá mais pra lobo mau. E o 

lobo mau que nos persegue [...] Ele bate na porta: — Abre a porta que eu 

quero entrar.... Eu não abro, não abro... então vou soprar... aí o jovem diz: 

[...]. Eu vou ficar aqui.  

 

Na compreensão de que o lugar do jovem é na escola, embora muitas das ve-

zes ele possa ser visto como o Lobo Mau da história, e assim ser ―convidado 

a se retirar da escola‖ ou seja, expulso/excluído assim como na história do 

Thomas Edison, no caso ele como criança já era tido como ― O lobinho 

mau!‖Alguém pode fazer uma associação deste desenho com o filme? (Pes-

quisadora/mediadora) 
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Eu! [...]. Eu acho que quando ele foi expulso, a mãe dele foi na escola falar 

que ele era o melhor aluno e ele virou o que virou. (Eduardo) 

 

Aproxima-se o horário do termino do trabalho, as(os) jovens vão dispersan-

do, e a tentativa de se fazer a finalização, conduz a pesquisadora/mediadora 

fazer mais uma pergunta, buscando a atenção de todas/todos. 

 

O que pode ser esse coelho também? Escuta só gente isso é sério, sério, sé-

rio, sério. É sério! Ó, esse material aqui vai tá todo gravado, eu vou escutar o 

áudio, vou digitalizar isso tudinho, aí assim, se tiver mil pessoas falando, vai 

ser difícil eu fazer alguma coisa em relação a isso. Eu vou dizer que vocês 

fazem um grande barulho, vai se resumir nisso, num grande barulho. E aí?! 

(Pesquisadora /mediadora) 

 

Figura 10: Saltos na vida 

 

 

Fonte: Acervo Próprio, 2018. 

 

#PraCegoVer 

Desenho de um coelho. Do lado direito há a indicação: Idade 18 anos / sexo: masculino. 

 

 A fala contundente fez reverberar um grande silêncio na sala, algo do que foi dito fez 

germinar certa cumplicidade/compromisso para que o trabalho continuasse acontecendo. 

Sabe o que eu pensei desse coelho aqui, também?! Cara, a gente pra viver e 

sobreviver aqui nesse mundo, a gente precisa dar vários saltos na vida... vá-

rios... A gente precisa correr... pular...a gente precisa ultrapassar barreiras, a 

gente precisa ser coelho na vida! (Pesquisadora/mediadora) 

 

Um dos jovens fala: Arrasou!  
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 Os momentos que antecederam foram de significativo valor. Os jovens receberam a 

última fala da pesquisadora/mediadora de forma atenta e respeitosa e, ao final dela, vieram às 

palmas das(os) jovens. A mensagem é para que elas/eles possam acreditar na capacidade de 

enfrentamento e superação de obstáculos diante a vida.  

Só mais um, o último só... o último, mais um! (Pesquisadora/mediadora) 

Vai, professor! (Caetano)  

 

Só mais um, só mais um tá! Só mais um! (Pesquisadora/Mediadora) 

 

Oh, pra mim isso aqui representa que a vida é doce. — Sobre o desenho de 

um pudim. (Márcia) 

 

A conversa segue fluindo, onde surgem opiniões, discordâncias ao dizer 

que:A vida não é doce não! — Fala de um dos jovens.  

 

Para mim, às vezes, é como uma pedra de sal! (Pesquisadora/mediadora)   

 

Figura 11: A vida não é doce, não!  

 

Fonte: Acervo próprio, 2018. 

 

#PraCegoVer 

Desenho de um pudim com calda, braços, pernas e rosto. Acima do pudim há a indicação: ―pudim c/ 

calda‖. 

 

 A pesquisadora/mediadora segue apresentando a finalização do trabalho e, entre pal-

mas, uma das jovens pergunta se já acabou, mas antes de finalizar a pesquisadora/mediadora 

indaga ao educador/mediador se este gostaria de falar alguma coisa. 
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Olha só, o professor vai querer falar do desenho dele! 

 

Caraca, aí professor... mandou bem!  Este é um dos comentários diante da 

apresentação do desenho dele. 

 

 Eu falo, né? (Discussão confusa) 

 

Gente, olha só o primeiro desenho aqui em cima é uma pessoa bem grande e 

outro bem pequenininho...Essa pessoa bem grande dá uma bronca e bate na 

pessoa bem pequenininha, dá pra perceber que deixe chorar, por exemplo? 

 

Não! (Falam vários ao mesmo tempo) 

 

Aqui ó! Tá?! Sabe aquela coisa do soc, pow, ouch? Aqui a carinha pra mos-

trar que ela estava triste. Então, ela acaba triste. Aqui, vocês têm […] que é a 

união entre as pessoas [...] aqui em cima nós temos a sociedade [...]. Como 

essa criança é passada, quando ela se sente confiante [...] incentivada, entre 

outras palavras que pode ser utilizar, aí ela se sente poderosa, aí ela cresce 

[...]. Aqui é uma palavra, que eu não sei se vocês já ouviram falar, chamada 

aura,a-u-r-a. energia dessa pessoa [...] um pouco de luz. (Profes-

sor/mediador). 

 

Figura 12: Aura 

 

Fonte: Acervo próprio, 2018. 

 

#PraCegoVer 

Desenho dividido em três partes. Na parte de cima: um boneco sendo agredido fisicamente com socos 

e verbalmente com as expressões ―burro, idiota, imbecil, retardado‖. Na parte do meio: um círculo de 
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vários bonequinhos de mãos dadas. Na parte de baixo um boneco representativo da figura humana, 

dando a entender possuir uma aura iluminada. 

 A atenção dada ao relato do desenho do/pelo educador/mediador foi reconhecida e 

enaltecida pelas palmas das/dos jovens.  

 A finalização deste nosso encontro se deu com a entrega do Termo de Consentimento 

Breve
31

,esclarecido pelo professor, e o mesmo segue explicando do que se trata tal documento 

e enfatiza que deve ser entregue aos pais ou responsáveis, para aqueles que fossem menor de 

idade. 

 Ao término a pesquisadora/mediadora indaga qual seria o tema do próximo encontro. 

Sobre política, ué! (Carlos) 

(Discussão confusa) 

 

Quer dizer que política não aqui? 

 

Vários – Não. 

 

(Discussão confusa) 

 

Política não, professora [...] que política, professora, que mané políti-

ca!(Educanda, não houve possibilidade de identificar a autoria) 

 

(Discussão) 

 

Chega de política... de novo [...]! (A fala de uma outra educanda) 

 

(Discussão confusa) 

 

 O tema política, sugerido pelo educando Carlos, causou certo reboliço nos jo-

vens.Algumas/alguns defendiam este tema e outras/outros não. A resistência para que o tema 

não fosse abordado adveio por parte algumas/alguns que deixaram explícito não querer falar 

sobre o assunto.É preciso ressaltar que o nosso encontro acontecia exatamente entre o 1º e 2º 

turno das eleições gerais de 2018.O 1º turno aconteceu no dia 7 de outubro de 2018, onde os 

candidatos concorriam ao cargo de Presidente da República, Governadores, Senadores, Depu-

tados Estaduais e Federais;as eleições do 2º turno ocorreram no dia 28 de outubro de 2018 

com o objetivo de eleger o Presidente da República. 

 Naquele momento permanecia, e ainda permanece em nosso país, uma polarização dos 

pensamentos/posicionamentos políticos e é compreensível a tentativa de negação e afastamen-

to deste tema por parte das/dos educandas/educando. Insistir seria acirrar, ainda mais, os âni-

 

31
 O termo encontra-se no Apêndice 1. 
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mos entre elas/eles, por isso ficou subtendido que o posicionar-se geraria conflitos entre as/os 

colegas, então, optaram por outro um tema, o da Diversidade. 

 A discussão era generalizada e, após a solicitação de silêncio pelo educador/mediador, 

os ânimos foram ficando menos alterados e o mesmo passou a fazer a chamada (retirada de 

falta) da turma da qual ele é o regente; a outra turma que se juntou a nós foi por motivo de 

saúde de outro professor, como já mencionado. Isso acontece por iniciativa da coordenação 

com o objetivo de não deixar as(os) educandas/educandos com o horário ocioso. 

 Houve uma prévia combinação de participação na pesquisa-intervenção, da qual o 

educador/mediador fez a chamada, retirada de faltas, o que nos leva a pensar sobre quais os 

critérios de permanência por parte das/dos educandas/educandos nos nossos encontros de 

conversações, embora saibamos que por esta acontecer em um último horário no último dia da 

semana, caso elas/eles não quisessem não precisariam, até certo ponto, estarem ali. É impor-

tante refletir sobre o lugar que a escola ocupa na vida desses jovens, visto que eles poderiam, 

se assim o quisessem, estar fora dela, já que algumas/alguns ali já possuíam a maioridade, 

além daquelas considerações acima pontuadas. 

 Qual o lugar que a ―chamada‖ retirada de faltas ocupa na vida dessas/desses jo-

vens?Na condução do trabalho docente, é preciso nos atentar sobre essas questões. Por vezes 

presenciamos uma/um educanda/educando de forma recorrente falar: ―professora/professor, 

você não me chamou, esqueceu de chamar o meu nome!‖ É preciso pensar nas confirma-

ções/negações dessas chamadas, nas presenças/ausências, e de fato, qual o chamamento o 

educando/educador precisa responder, qual o lugar de fato que esse sujeito ocupa na escola, 

como a(o) de mais uma/um na lista de chamada, um número. 

 Uma chamada, uma retirada de faltas é preciso ser repensada, e no caso mais restrito, 

por esta acontecer exatamente em um horário acentuado de conflitos de ideias que surgiram a 

partir de uma evocação do tema política, e em participação em uma pesquisa-interventiva. É 

preciso estar atento, já que a pesquisa-interventiva vem respaldar/sustentar um arcabouço teó-

rico da Educação Freireana e da Psicanálise Freudiana, em que a palavra pode ser tomada 

como propulsora de autonomia ou de aprisionamento do sujeito.Neste sentido, para Freire 

(2019, p.61): ―Saber que devo respeito à autonomia e a identidade do educando exige de mim 

uma prática em tudo coerente com este saber‖. 

 É no contexto dialógico/reflexivo entre a pesquisadora/mediadora e os sujeitos da pes-

quisa que vai se fazendo possível a efetivação de um trabalho, o lugar de encontro entre as/os 

envolvidas(os) em um espaço de conversação. 

Ei, atenção! Escuta só, eu acho que hoje, a gente fez um barulho imenso! A 
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semana que vem... Mas assim, às vezes a gente acha que o trabalho não ren-

deu, mas o que eu vi aqui foi uma produção bem bacana de vocês. Como to-

do o barulho que a gente teve, eu acho que a semana que vem, se for só uma 

turma mais reduzida, eu acho que o trabalho vai ficar mais coeso, mais lúdi-

co, mais bonito, né!? Porque assim...vai ser algumas semanas que eu vou tá 

aqui, e eu quero tá aqui bem com vocês, bem bacana com vocês, beleza, po-

de ser, conto com vocês? Levem esses termos de compromisso, isso é muito 

sério! Não percam esse papel, preciso dele a semana que vem, a semana que 

vem a gente vai ter aula? (Pesquisadora/mediadora) 

 

Semana que vem a gente vai tá ai! (Educador/mediador) 

 

Tá! Sexta-feira a gente vai tá aqui,então traz na sexta-feira que vem, isso aí e 

dados que vai ficar comigo, ok!? Agora, a gente precisa definir, porque a 

gente precisa preparar material... (Pesquisadora/mediadora) 

 

 

Os jovens discutem entre si o próximo tema gerador para a nossa conversa-

ção. 

A gente já escolheu...o tema é sexo! (Educanda) 

 

É sexo! (Educando)  

 

Não é já escolheu, é pra escolher...o grupo escolher se não é uma só pessoa 

escolhe.Escutou, amigão? Alguém vai escolher por vocês, se vocês não pres-

tarem atenção, que é isso na eleição é assim também, se a gente não escolhe, 

alguém vai lá e escolhe por nós. Tá certo? (Pesquisadora/mediadora) 

 

 

Tá certo! (Não foi possível identificar a voz afirmativa deste educando)  

 

 A Política retorna ao diálogo, de forma consciente ou inconscientemente, e se faz ne-

cessário reafirmar para os jovens o valor das escolhas diante a vida. Uma escolha política for-

talece o valor de uma Democracia, a liberdade de expressão diante desta questão é de funda-

mental valor. Estávamos às vésperas do segundo turno das eleições e parte da turma possui 16 

anos completos e estão habilitados a votar. ―É a segurança que se expressa na firmeza com 

que atua, com que decide, com que respeita as liberdades, com que discute suas próprias posi-

ções, com que aceita rever-se.‖ (FREIRE, 2019, p. 91). 

 Foi necessário rever a própria posição como pesquisadora/mediadora e retomar a ques-

tão do tema Política, este que gerou, anteriormente, um conflito/negação por parte dos jovens. 

Em uma simples frase pode-se convocá-los a pensar/refletir sobre a importância de se fazer 

escolhas; fazê-las é responsabilizar-se por elas, algo que por vezes é tão delicado/conflituoso 

para uma/um jovem/adolescente. 

 Seguimos com nossa conversação, reflexões sobre a escolha do próximo tema a ser 

trabalho por todas(os). 
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Olha a pergunta que eu fiz pra vocês, o tema que vocês escolheram foi sexo, 

a gente vai falar da questão biológica. É isso? (Pesquisadora/mediadora) 

 

Não! (Carlos) 

 

Ou a gente vai falar de sexualidade? (Pesquisadora/mediadora) 

 

Vai falar de sexo, sexo mesmo, tudo é sexo! (Dina) 

 

Porque o seguinte, assim... escuta só, agente não vai falar de práticas sexu-

ais. (Pesquisadora/mediadora) 

 

O que? (Dina) 

 

A gente não vai falar de práticas sexuais, nem Kama Sutra, a gente vai falar 

de sexualidade, sexualidades!? Olha só, na próxima semana a gente vai falar 

de sexualidades, certo? Ah, tirar as dúvidas. Então a gente vai tirar as dúvi-

das sobre sexo? Sexualidade? (Pesquisadora/mediadora) 

 

É, é, é....! (Um coro de vozes ao mesmo tempo) 

 

 O trabalho de pesquisa-interventiva aqui apresentado foi se constituindo como espaço 

de conversão que, a partir do material gerador de diálogos, o filme do Thomas Edson, reque-

reu cogitar tais categorias de análise como essas aqui apresentadas: Alterida-

de/Autonomia/Acolhimento. Em abertura de espaços de escuta, a palavra se torna libertadora. 

 Estar com essas/esses jovens faz deslumbrar um universo de possibilidades de traba-

lho como pesquisadora/mediadora, ao qual me convoca a ir ao encontro daquilo que 

as(os)jovens têm para nos falar. 

 

5.4 Sexualidade/Diversidade/Afeto: Dialogando com a Trilogia de ÉdipoRei, Eleva-

ção Mental (Triz) e Nunca me Sonharam 

 

 Os conceitos Sexualidade, Diversidade e Afeto correspondem aos temas comuns dis-

cutidos por turmas distintas nos Círculos de Culturas. Os três conceitos perpassam essa trilo-

gia, e o primeiro a ser trabalhado será o da sexualidade, ao qual foi utilizado como material 

gerador de diálogo o filme O Édipo Rei
32

. A escolha foi advinda da pesquisadora/mediadora, 

 

32
O filme Édipo Rei, escolhido pela pesquisadora para trabalhar tema escolhido pelas/pelos educandas (os) da 

sexualidade, o Mito do Édipo, é tomado como metáfora ao tema sexualidade como objetivo abordar às questões 

que envolvem separações, e escolhas e o encontro com os objetos de desejo, escolhas sexuais, pessoais, o desejo 

de aprender, e de autonomia diante a vida. Na adolescência há uma espécie de reedição do Complexo de Édipo 

(Sigmund Freud). O Édipo na literatura, ou seja, na tragédia escrita por Sófocles (496–406 a.C.) e tem filhos com 

sua própria, própria mãe, não tendo à consciência de suas identidades. Conclui-se que o Édipo da literatura não 

sofria (culpa) de complexo de Édipo. 
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e foi previamente compartilhada com o educador/mediador da turma. Destaco como metáfora 

ao tema da sexualidade ―O Édipo vai à escola‖. 

 Nos Círculos de Culturas e fez necessário escutar todas as vozes, ou seja, das/dos edu-

candas/educandos, educador/mediador e como pesquisadora/mediadora, a minha própria voz. 

É necessário discernir sobre as questões que apresentam tão rico e, ao mesmo tempo, tão deli-

cado tema, e de como poderia mediar tal assunto, ainda tão tabu nos espaços por onde a ju-

ventude circula, especialmente nos espaço sinstitucionais da educação onde educado-

ras/educadores lidam, constantemente, com temas que envolvem tantas singularidades em 

universos tão distintos/diversos relacionados ao desenvolvimento de cada uma/um des-

sas/desses sujeitos em fase de amadurecimento biopsicossocial.  

 É preciso estar aberta/aberto ao devir, escutar a palavra de cada adolescente/jovem 

sobre o que precisamente elas/eles gostariam de falar quando escolhem abordar a temática 

sexo
33

, como tinham primeiramente nomeado. Trazer o tema sexualidade era algo de muita 

responsabilidade, tal qual como tantos outros que ocupam o universo da juventude. Onde fa-

lar, com quem falar e para quem falar? O que escutar e qual destino dar? Teríamos destinos a 

dar para todos os questionamentos que poderiam vir por parte delas/deles? 

 Era preciso estar com elas/eles neste grande e significativo desafio, e como profissio-

nal da área da Educação, Psicopedagogia, Saúde Mental na Infância e Adolescência e os gru-

pos de estudos em Psicanálise estes temas sempre perpassam o meu trabalho, sejam estes os 

de pesquisas, nos espaços educacionais, e/ou no trabalho clínico com adolescentes/jovens. De 

quantos saberes precisaríamos ter para poder lidar com estas questões em sala de aula, no ca-

so, em Círculo de Cultura? Era preciso ficar ―ligada‖ (tomei aqui emprestado esta expressão 

tão peculiar da juventude para compreender que a palavra era delas/deles e que só me caberia 

escutá-los).Me liguei que deveria acolher o que viesse, sem moralismo, sem preconceitos, 

sem pedagogismo e ou psicologismo, mas sim, com respeito à palavra as/os jovens que nos 

falam. 

 O filme apresentado ―Édipo Rei — Complexo De Édipo A Profecia‖
34

 teve como ob-

jetivo levar de forma lúdica algo de tão significativa representação ao momento  pelas/pelos 

 

33
Sexo: palavra utilizada por um dos educandos para abordarmos as questões que envolvem a sexualidade na 

adolescência. 
34

ÉDIPO REI — COMPLEXO DE ÉDIPO A PROFECIA. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=WdXZsABEonw&t=109s>. Acesso em: 18 fev. 2020.O filme foi produzi-

do por alunos do curso de mestrado em práticas transculturais. 

A produção usa técnicas de vídeo: software Minecraft como cenário;software Action para gravação de cenas; 

Movie Maker para edição do vídeo final. O filme é baseado na obra de Sófocles, Édipo Rei, escrito por volta de 

427 a.C. Desta obra que se originou a frase: Complexo de Édipo (Sigmund Freud).  (SIC) 

https://www.youtube.com/watch?v=WdXZsABEonw&t=109s
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quais estavam vivenciando: a adolescência/juventude em toda sua completude/complexidade. 

 Foi um encontro transcorrido de forma prazerosa, inicialmente, com a tentativa de 

organização do espaço físico para o trabalho para que se formasse um grande e tão idealizado 

Círculo de Cultura, mas a nossa realidade é a formação de pequenos círculos margeando a 

toalha de chitão colorida estendida ao centro da sala, e sobre esta o material de pintura, lápis 

coloridos, colas, tesouras como no encontro anterior.  

 Manter certa organização era deixar transparecer para todas(os) as/os participantes o 

cuidado com o espaço físico uma busca de proximidade entre nós. Com as(os) adolescen-

tes/juventudes, especialmente no espaço escolar, se faz necessário acolher seus barulhos e 

suas maneiras estranhas de se fazerem presentes, como quando empurra uma carteira para 

estar próximo a você. Como se diz em minha terra de origem, Nordeste brasileiro, pode ser 

uma forma de se ―achegar‖. A utilização desta expressão, como metáfora, transmite o desejo, 

um convite a estar próximo: ―se achegue menino, se achegue, menina, vamos trabalhar!‖ O 

convite é a oferta de uma disponibilidade interna de desejar construir um laço afetivo de tra-

balho.  

 Reitero que o Círculo de Cultura é um espaço de abertura a uma prosa, a um diálogo 

horizontalizado, daí é preciso aceitar os pequenos círculos (rodinhas) para se fazer ―achegar‖ 

mais próximo ao tema que tanto solicitava confiança e respeito ao que fosse falado. Uma a-

bertura ao devir, quando a proposta é abrir espaço para que a palavra circule, então o que nos 

resta é aguardar e ver aonde tudo isso poderia nos levar. Nossas atitudes/ações diante de um 

trabalho como esse, abordando tal tema,é o de se manter disponível, sensível ao que, como 

nos fala Paulo Freire, aos chamamentos que nos chegam por parte das/dos nossas(os) adoles-

centes/ jovens.   

 [...] Atitude correta de quem se encontra em permanente disponibilidade a 

tocar e ser tocado, a perguntar e responder, a concordar e a discordar. Dispo-

nibilidade à vida e seus contratempos. Estar disponível é estar sensível aos 

chamamentos que nos chegam, aos sinais mais diversos que nos apelam, ao 

canto do pássaro, à chuva que cai ou se anuncia na nuvem escura, ao riso 

manso da inocência, à cara carrancuda da desaprovação, aos braços que se 

abrem para acolher ou ao corpo que se fecha na recusa. (FREIRE, 2019, p. 

134). 

 

 Demos, então, início ao nosso trabalho conversando sobre a necessidade de se fazer 

silêncio para que pudéssemos assistir ao filme e, para isso, tivemos a mediação do educador 

para iniciar a projeção. 

Gente olha só, sobre esse vídeo que a gente vai assistir! Alô!!! Sobre esse 

vídeo que a gente vai assistir, tem pouco volume, então vou pedir pra não fa-

zer barulho. Como sempre, né, mas nem sempre acontece, não arrastar a ca-
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deiras, essas coisas! Deixa pra conversar depois do vídeo, tá, o vídeo é bem 

curtinho. Vocês podem não se lembrar exatamente do homem, é a história, 

mas certamente vocês, pelo menos uma vez na vida de vocês, vocês já ouvi-

ram falar dessa história aqui. Vamos lá, tá!(Educador/mediador) 

 

É pequeno, é pequenininho. (Pesquisadora/mediadora) 

 

 Dá-se início a projeção do filme, com a apresentação de cenas que provocam tensão e 

suspense, cumpre-se a maldição/profecia do oráculo, o Édipo mata o pai e casa com sua mãe 

Jocasta. Pode-se perceber certo silêncio, e à medida que vai acontecendo as cenas projetadas, 

ocorre um burburinho entre elas/eles; escuta-se alguns risos e, ao final da exibição, aplaudem. 

 Por alguns instantes as/os adolescentes/jovens pareciam não ter o que falar, levantam-

se, ouve-se um arrastar das carteiras, mudam de lugar entre sorrisos e espanto, e vão apresen-

tando-se abertas/abertos ao diálogo, então, a pesquisadora/mediadora toma a palavra e indaga: 

E aí, o que tem isso a ver com o tema que a nossa amiga tinha proposto na 

semana passada?  Vamos?! (Pesquisadora/mediadora) 

 

Sexo entre mãe e filho. (Pedro)
35

 

 

 Os risos tomam conta do espaço diante da fala direta do Pedro, e este, falando um 

pouco ainda mais baixo, afirma:  

Mas era isso. (Pedro) 

 

Oi? (Pesquisadora/mediadora) 

 

Sexo entre a mãe e o filho.( ouve-se a fala de algumas/alguns) 

 

Pera aí, pera aí, vamos escutar! Vamos escutar um de cada vez, porque aí fi-

ca melhor pra gente poder... Oi? (Pesquisadora/mediadora) 

 

 As/os adolescentes/jovens conversam entre si, vão atropelando a fala uma/um da/do 

outra(o), cada uma/um discutindo a respeito do filme.Emitem opiniões, concordam, discor-

dam, o que leva a crer que este promove reflexões sobre tema proposto.Trazer esta história 

mitológica do Édipo Rei nos remete ao Complexo Édipo/ Resolução do Édipo (Freud...)e 

permite que as/os adolescentes/jovens insurjam-se como sujeito de desejante no espaço esco-

lar, naquilo que lhes faz sentido ao falar,de poder expressar suas próprias questões. 

 Quando a escola abre à escuta para a palavra da/do educanda(o), propiciado pela me-

diação da/do educador, o diálogo acontece e, aos poucos, vai se construindo um fazer junto: 

Fala! Fala, amigo! (Pesquisadora/mediadora) 

 

35
Apesar de tratar-se de um trabalho com as/os mesmas(os) adolescentes/ jovens, optou-se por fazer o uso de 

novos nomes fictícios para cada categoria de análise apresentada.  
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Eu? (Fred) 

 

É! (Pesquisadora/mediadora) 

 

Não tenho nada pra falar! (Fred) 

 

[...] não veio a aula não! Eu já falei. Eu já falei. (Carlos) 

 

E que mais fala esse velho filme... o que mais fala esse filme, tirando o foco 

da relação mãe e filho!? (Pesquisadora/mediadora) 

 

A profecia, história de vida! (Flávia) 

 

A profecia...fala de uma maldição...é... fala de abandono! (Pesquisado-

ra/mediadora) 

 

Fala de crenças antigas, oráculos no caso! (Flávia) 

 

Fala sobre? (Pesquisadora/mediadora) 

 

Crenças antigas, crenças antigas, oráculo no caso. (Pedro) 

 

Histórias antigas, histórias dos mitos! (Fred) 

 

São os mitos, né?!Pra que que serve os mitos? (Pesquisadora/mediadora) 

 

Os mitos, eu acho, que... pra gente poder dar conta daquilo que é muito trá-

gico, ele precisa ser falado em forma de enigmas, né, e essas profecias, né? 

Como se a gente tivesse condenado a alguma coisa! E essa questão dessa re-

lação mãe e filho é o que a gente fala... justamente do poder, ou do filho ou a 

filha, se separar dessa relação pai e mãe, né? Cê parte da separação da vida 

familiar, seja ela pai e mãe, irmão e irmã, tio, primo, pra poder você tá na vi-

da. Pra poder você tá vivendo a sua própria sexualidade. não presa a uma, a 

uma...  simbiose. É que a gente chama simbiose, uma ligação muito forte 

com aquilo que nos prende. E é nesse momento aí que a gente vai pras nos-

sas buscas, né? As nossas buscas da sexualidade. É quando você tá livre des-

sa maldição (entre aspas), né, dessa profecia, é que você pode tá aberto pro 

mundo. Pra poder um outro aí, um terceiro entrar na nossa vida. Que é um 

terceiro na nossa escolha objetal, sexual. (Pesquisadora/mediadora)  

  

E aí, é assim ou, não é assim? Que é que a gente busca quando a gente busca 

um outro, pra ter uma relação sexual, ou pra ter uma relação? (Pesquisado-

ra/mediadora) 

 

 Tesão! (Apesar da fala ter sido proferida em tom bem baixo (inibição!?), 

sabe-se que a palavra partiu de um educando) 

 

Fazer filhos! (Pedro) 

 

Fazer filhos! (Pesquisadora/mediadora) 

 

Mas tem gente que não quer! (Flávia) 

 

Fazer filhos, a questão da procriação, né? Mas essa coisa do anticoncepcio-
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nal, do preservativo, isso tudo... veio a sociedade transformando isso aí, né!? 

A questão era... nascer filhos. Não era isso... não era fazer filhos?! Relação 

sexual era isso, ou não? 

 

Quem mais fez isso foi MC Catra
36

, 39 filhos, nossa! (Flávio) 

 

 Algumas/alguns das/os adolescentes/jovens seguem opinando sobre o número deter-

minado de filhos que o MR. Catra poderia ter tido, 39, 34 e por aí seguiram. 

Quem quer ter filho aqui? Quem é que quer ser pai, quem é que quer ser 

mãe? [...] Meu amigo ali, diz que odeia crianças. (Pesquisadora/mediadora) 

 

Ele quer ser mãe! (Flávia) 

 

Quero! (Francisco) 

 

Mas pera aí, pera aí, ser mãe significa ser só mulher?! 

 

Não! (Flávia) 

 

[...] um homem pode ter um instinto paterno, um instinto materno. Tem pais 

que é muito mãe, maternas, do que algumas mães. Não é isso?! E o inverso 

também. 

 

Vamos socializar melhor essas conversas. (Educador/mediador) 

 

 As(os) educandas(os) conversam entre si, mantendo um som de voz baixo, dialogando 

sobre o filme, mobilizadas(os) pelas questões do incesto.A pesquisadora/mediadora intervêm 

com novas indagações. 

Porque quando a gente fala da relação mãe e filho, a gente tá falando da lei 

do incesto
37

, né?!  

Escuta-se alguém responder: Sim!  

 

É justamente...fala! (Pesquisadora/mediadora) 

 

Acho que hoje em dia não tem como, o filho e mãe... entendeu?! Uma rela-

ção totalmente estranha! (Diogo) 

 

Antigamente também? (Pesquisadora/mediadora) 

 

Oi?  (Diogo) 

 

Antigamente tinha também? Tanto que veio a maldição... tanto que veio a 

 

36
 Trata-se Wagner Domingues Costa, o funkeiro MR. Catra, 49 anos, que  faleceu  no dia 09/09/2018 vítima de 

câncer no estômago. Segundo a nota deixou 32 filhos com três mulheres, de um relacionamento poliamoroso. 

Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-

arte/2018/09/09/interna_diversao_arte,704850/mr-catra-morreu.shtml>. Acesso em: 15 jan. de 2020. 
37

 Freud (2016, p. 148) fala sobre a questão do interdito, ou seja: ‗A barreira do incesto é provavelmente uma das 

aquisições históricas da humanidade, e, como outros tabus morais, já estaria fixada por herança orgânica em 

muitos indivíduos (cf. minha obra Totem e Tabu, 1912-1913)‘. 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2018/09/09/interna_diversao_arte,704850/mr-catra-morreu.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2018/09/09/interna_diversao_arte,704850/mr-catra-morreu.shtml
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maldição, né? O tempo todo tinha uma maldição sobre ele, entre aspas aí, 

né?! E ele tenta fugir disso de qualquer jeito, né? Mas essa profecia... isso 

acaba acontecendo. 

 

Aí também quando ela descobre, ela se mata! (Diego) 

 

Aí ela se mata! (Pesquisadora/mediadora)  

 

Então... isso que é estranho! (Diego) 

 

Porque a lei diz que é incesto, a gente tem isso internalizado em nós! (Pes-

quisadora/mediadora) 

 

Ela transou com o filho! (Diego) 

Quem vai suportar isso de forma racional e consciente? De forma tranquila?! 

Isso mexe com a nossa sexualidade, né? Mexe com as nossas descobertas. E 

o mito vem justamente pra isso, pra gente poder falar dessas coisas e poder, 

de uma certa forma, poder ir para além disso, né? Porque se não a gente fica 

preso nessa relação do amor do pai, do amor da mãe. Perdido nisso. Né? De 

alguém que nos represente, né? Ou alguém que represente isso. Às vezes não 

tem nosso pai, nossa mãe, mas a gente tem alguém que representa de alguma 

forma, esse papel de pai e mãe de alguém que tá ali com essa função materna 

e paterna. Fazer sexo é muito mais complexo do que a gente pensa. 

Né?(Pesquisadora/mediadora) 

 

 Trazer tais reflexões a partir do filme assistido para o esse espaço de diálogo foi de 

fundamental valor, já que para lidar com as questões, material gerador de diálogos, provocou 

um transbordamento de questionamentos, posicionamentos, ideias, fantasias próprias da ado-

lescência/juventude, sendo possível colocar em palavras tantas certezas e incertezas diante ao 

que ali surgia, daquilo que era constitutivo para as/os educandas/educandos em relação à se-

xualidade (sexo), dos seus próprios saberes e do não saberes, das suas fantasias, do enfrenta-

mento ou não das primeiras relações de trocas afetivas,das relações fugidias, das ―transas‖ que 

rolam nos bailes funks, do uso ou não do preservativo, da masturbação, do enamoramento 

com uma/um outra(o), das paqueras, do ―ficar‖numa relação, do querer ou não querer formar 

vínculos afetivos, do desejar ou não ter filhos. 

 Todos esses temas perpassam às questões dessas/desses adolescentes/juventude, o co-

nhecimento humano e daquilo que representa para eles e do que se trata Mito do Édipo com o 

Complexo de Édipo. Para promover um diálogo mais próximo ao das(os) adolescentes/jovens 

fomos em busca da Mitologia Grega para abordar esse tema com as(os) jovens e poder é ir 

além do que está dito, escrito, mas, ainda assim, buscando e reconhecendo o valor da Psicaná-

lise quando se fala da grandeza e, ao mesmo tempo, da pequenez humana. O sujeito do desejo 

(inconsciente) é um humano reconhecido em suas significativas fontes de fantasias, da culpa, 

medo, angústia, aspirações, penúrias, alegrias, superações, impasses.  
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 Recorro ao Sigmund Freud para tentar apresentar e ancorar as questões que suscitam a 

partir do tema exposto, procurando levá-los a certo entendimento, compreensão sobre O Mito 

do Édipo, o Complexo de Édipo, que pela leitura psicanalítica e no trabalho investigatório da 

psicanálise apresenta-nos a luta constante do indivíduo pela tentação do incesto e que muitas 

vezes é sucumbido por ela: ‗[...] sucumbe a ela na fantasia e até mesmo na realidade‘. 

(FREUD, 2016, p. 148). 

 As fantasias da puberdade das quais a teoria psicanalítica Freudiana retrata advém dos 

estudos, ou seja, da pesquisa da sexualidade infantil, que nos apresenta que tais fantasias são 

independentes das experiências vivenciadas por elas/eles. As fantasias da puberdade são aque-

las que foram abandonadas na infância e que retrocedem até ao período de latência, por vezes, 

boa parte dessas mantidas no inconsciente, e é por isso não podem ser datadas com precisão.  

  No contexto do nosso trabalho em círculo de cultura, a pesquisadora/mediadora e o 

educador/pesquisador retomam com as/os educandas/educandos o bate papo descontraído 

sobre o tema da sexualidade e faz uma provocação àquelas/aqueles que se mantinham sigilo-

sos em suas conversas, e ambos as/os convocam para que façam uma fala socializante (faço 

aqui referência a palavra utilizada pelo educador/professor)para que continuemos mantendo 

nosso diálogo, ou seja, colocando a palavra para circular, ainda sobre ao que foi pontuado 

sobre a complexidade do ―fazer sexo‖. 

Fazer sexo é só chegar lá, fazer e acabou? É isso? (Pesquisadora/mediadora) 

Dá um burburinho, esse... o tema dá um burburinho, né?!  (Pesquisado-

ra/mediadora) 

 

Gente, vai dizer que vocês sabem tudo sobre o assunto...não, né?! (Educa-

dor/mediador) 

 

Vai, (fulano). Vai, (fulano)! (Breno) 

(Fulano) você sabe de tudo, (fulano)? (Pesquisadora/mediadora) 

Todas/todas sorriem diante da afirmação daquelas, daqueles que poderiam 

ter uma sapiência sobre o tema da sexualidade, como elas/eles mes-

mas/mesmo, nomearam, o tema sobre sexo.  

 

Olha, eu tenho cinquenta e oito anos de idade e não sei nada ainda. (Pesqui-

sadora/mediadora) 

 

Surge então as representações fantasiosas de que a/o outra/outro sabe tudo 

sobre o tema, ou então seria uma forma dessas/desses adolescentes/jovens 

me colocarem em um lugar de um suposto saber.  

 

Tu, professora?!(Sérgio) 

 

Cinquenta e oito, sei muito pouco, porque o tema é complexo, você sabe tu-

do, professor? (Pergunta a pesquisadora/mediadora, descontraída e entre 

sorrisos) 
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O mesmo responde sorrindo, de forma descontraída: Eu não!  

 

Ah, tá! (Pesquisadora/mediadora) 

 

Tu sabe, professor, tu sabe! (Sérgio)  

 

 O tema promove uma aproximação entre as/os educandas/educandos, promovem certa 

cumplicidade relacional,e entre sorrisos vão dialogando, emitindo opiniões. Este é um mo-

mento de significativa interação, companheirismo e afetividade entre todas/todos.   

 A pesquisadora/mediadora faz uma tentativa de retomada da palavra e fala:  

Porque isso aí ficou muito [...] dá um burburinho, né? Dá um burburinho, 

porque é aquela coisa... [...] (Ao perceber que a sua palavra naquele momen-

to não se fazia necessária, mantém o silêncio por um determinado tempo e 

só retoma a palavra quando percebe-se de que esta poderia se fazer escuta-

da) 

 

Parece que a gente vira criança assustada, quando a gente vai falar de sexo. 

Aí a gente precisa brincar, precisa rir. (Pesquisadora/mediadora) 

 

É uma coisa entre dois. (Patrick) 

 

Isso, isso! É uma coisa entre dois! (Pesquisadora/mediadora) 

Ninguém gosta de falar da vida sexual! (Patrick) 

 

E é preciso falar das coisas pessoais de cada um? A gente precisa falar pra 

todo mundo? (Pesquisadora/mediadora) 

 

Ele falou pra pedir ajuda. (Professor/mediador) 

 

Pra pedir ajuda, pro companheiro que tá com a gente, ou companheira que 

está com a gente? 

 

Pro amigo! (Patrick) 

 

Pro amigo, pro amigo, sim! Porque a gente vai poder falar sobre prevenção 

também, sobre o que é prevenção, o que não é! (Pesquisadora/mediadora) 

 

(Discussão) 

 

Se vai usar, se não vai usar, os riscos que a gente corre, né? De várias for-

mas. Mas eu acho que não é só o risco [...] não é um risco só da prevenção, é 

um risco que você se prender ao outro, de poder se doar pro outro, de poder 

amar o outro, de poder fazer um vínculo com esse outro, isso é que é com-

plicado! Ou às vezes a gente não quer isso também, né?! (Pesquisado-

ra/mediadora) 

 

 A conversa circula de maneira descontraída, e o tema vai se aproximando das questões 

que envolvem laços afetivos, com o outro, com a vida.  

Quem tem uma filha? (Pesquisadora/mediadora) 
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Uma das educandas fala sobre o amigo, Sérgio, ter cara de barbado, pai de 

família e ter mulher e filhos. 

 

Sérgio?! (Pesquisadora/mediadora)     

 

Oi! (Sérgio) 

 

Tu tem uma filha? (Pesquisadora/mediadora) 

 

Uma cachorrinha desse tamanho! (Sérgio) 

 

Ah, tá! (Pesquisadora/mediadora) 

 

Considero ela como uma filha! (Sérgio) 

 

Mas engraçado é que tem a relação de pais e filha! (Educador/mediador) 

 

Uma relação de afeto aí, né?! (Pesquisadora/mediadora) 

 

 As/os adolescentes/jovens seguem conversando e compartilhando com todas/todos nós 

os seus modos de pensar, sentir, se relacionar e o de ter ou não filhos.  

Ele diz que não quer não! Você não quer ou você tem medo, o que requer ter 

um filho? (Pesquisadora/mediadora) 

Lá pro futuro é melhor! (Sérgio)  

 

Lá pro futuro?! (Pesquisadora/mediadora) 

 

 A questão da maternidade/paternidade é colocada em discussão, como seus medos e 

desejos em ser mãe/pai.A conversa se estende sobre esse tema bastante abrangente e comple-

xo, quando se passa a abordar além da maternidade, a paternidade na adolescên-

cia/juventude.Essa questão foi levantada pela pesquisadora/mediadora, quando relata: 

Porque eu acho que tem uma questão nos homens, nos meninos, que às vezes 

botam a questão da responsabilidade de ter um filho. O garoto também se as-

susta com isso, e não se fala disso. Só se fala do susto da mulher ao engravi-

dar, e às vezes esses pais sai fora mesmo, porque é muito, muito difícil 

mesmo, pro garoto ser pai. Porque pra ele ser pai, precisa [...]. (Pesquisado-

ra/mediadora)  

 

 Esta fala explicita que a questão da paternidade/maternidade, tanto para as/os adoles-

centes/jovens, independentemente de gênero masculino ou feminino, deve ser algo que requer 

uma total atenção por parte dos adultos/responsáveis, fazendo-se necessário um aprofunda-

mento do tema na família, na escola, nos espaços sociais e clínicos. Que possamos nos debru-

çar sobre esta temática, pois a/o adolescente/jovem estão exercitando a sua própria sexualida-

de, e que por isso mesmo necessitam da orientação de seus pais/mães e/ou responsável, edu-

cadoras/educadores.Sendo assim, a escola não deve e nem pode se furtar/silenciar diante deste 
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tema tão complexo. 

 É necessário promover o diálogo sobre a sexualidade/sexo tornando este um ato da 

responsabilidade de todas/todos. Daí enveredarmos sobre o tema o compromisso com os afe-

tos e o de ter ou não filhos requer preservação em todos os sentidos da palavra, desde o uso ou 

não do preservativo, e em especial na escolha das/dos suas/seus parceiras/parceiros. A questão 

só passa a ser utópica quando retiramos da/do outra/outra a sua capacidade de discernir sobre 

os seus atos, e isso só se adquire quando nós, enquanto adultas/adultos, aqui vou usar uma 

expressão das/dos adolescentes/jovens, a de que ―é preciso chegar junto‖ e não as(os) aban-

donar em suas desventuras. 

 As educandas/educandos seguem dialogando sobre o que foi dito quando elas/eles 

falam da necessidade da preservação, da necessidade da conversa entre suas/seus parcei-

ras/parceiros, e a pesquisadora/mediadora comenta: 

Sim, sim, ou seja, fazer sexo é um ato responsável?! (Pesquisado-

ra/mediadora) 

 

Sim! (Não foi possível identificar de quem era fala)  

 

 As/os adolescentes/jovens continuam dialogando sobre porque é preciso se preserva-

rem, levantam a questão da ―forçação de barra‖, termo bastante comum para falarem de uma 

relação sexual não consensual. 

 A pesquisadora/mediadora se aproxima de outro pequeno Círculo de Conversa, apro-

ximando-se daquelas/daqueles que estavam mais para o fundo da sala, lembrando que no de-

correr de praticamente todo trabalho esta precisou se manter ora perto de um círculo, ora em 

outro.Os pequenos círculos de conversação representavam pequenos grupos de colegas que 

interagiam com mais intimidade entre elas/eles, ou seja, o que se leva a pensar que este tipo 

de tema convoca a estar com aquelas/aqueles com qual se tem mais confiança e intimidade 

para se falar sobre um assunto tão significante e, ao mesmo tempo, tão receoso para to-

das/todos.  

 Falar sobre esse tema sem se expor requer estar seguro e acolhida/acolhido, sendo as-

sim, serem aceitos em suas diferenças de pensamentos e postura diante destas questões. Daí o 

Círculo de Cultura promover e agregar diferentes pessoas, com diferentes pensamentos, que 

neste trabalho, expõem-se sentimentos, afetos.  

 Ao que diz respeito às escolhas de suas/seus parceiras/parceiros, de aceitar ou não ter 

uma relação de maior intimidade, de rolar (como elas/eles mesmos falam,) ou não uma transa, 

ou seja uma relação sexual, segue o diálogo entre a pesquisadora/mediadora e as/os educan-
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das/educandos: 

Mas tem papo reto... geralmente nas relações tem...nas relações tem papo re-

to? 

 

Elas/eles vão atropelando uma/um a fala da outra/outro, mas escuta-se um 

deles dizer: Você quer, eu também quero! Outra fala: Reza antes, faz uma 

prece!  

 

Então a pesquisadora/mediadora faz uma nova pergunta: Mas quando a bar-

ra é forçada, tanto pro homem quanto pra mulher, tá?! Surge por entre as vo-

zes de alguns rapazes a voz de uma moça, querendo e se fazendo ouvida, e a 

pesquisadora/mediadora fala: Deixa ela falar!  

 

Aí fica feio, aí é feio! (Flávia) 

E os rapazes repetem: Aí fica feio, fica feio!  

 

 As suas falas retratam as questões de vivências e experiências adolescentes/ juvenis, o 

espaço para o diálogo promove o entendimento e a compreensão do reconhecimento toda uma 

gama de variantes que entrelaçam a vida de cada uma/cada um dessas/desses adolescen-

tes/jovens. 

 Para a construção desse trabalho em Círculo de Cultura seria inconcebível falar (es-

crever) para essas/esses educandas/educandos o que seria adolescência/juventude da mesma 

forma em que Donald Winnicott (2005, p. 115) fala a todos profissionais que trabalham na 

área que envolve a psicologia: 

Seria absurdo escrever para adolescentes um livro sobre adolescência; esta é 

uma fase que precisa ser efetivamente vivida, é essencialmente uma fase de 

descoberta pessoal. Cada indivíduo vê-se engajado numa experiência viva, 

num problema do existir. 

 

 Partindo da linha de pensamento Winnicottiano, o que me cabia era tentar construir 

um ambiente acolhedor neste Círculo de Cultura, que nos propusessem um espaço para a es-

cuta das nossas próprias palavras, sem interstícios moralizantes/autoritários que viessem calá-

las. 

 O espaço acolhedor e o laço de confiança que foi sendo construído no decorrer da nos-

sa prosa foi permitindo a fala daqueles mais tímidos, que após indagação da pesquisado-

ra/mediadora sobre a questão de se preservar virgem ou não, um dos educandos nos fala:  

Eu sou virgem! (Vinícius)   

 

Não vou nem tretar! (Sérgio) 

 

O Vinícius quer esperar casamento! (Flávia) 

 

Que isso, que isso!? Tu é... ah, também sou, esqueci!  
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A namorada dele é evangélica, e ele respeita isso! (Pesquisadora/mediadora) 

 

Eu falei pra ele que eu acho bonito isso! (Flávia) 

 

[...] você entende Sérgio, que é o momento de cada um, a sociedade faz isso: 

- ―Você tem que fazer, você tem que ser homem, você tem que ser mulher! 

(Pesquisadora/mediadora) 

 

Professora, eu acho, desculpa o palavrão, mas isso aí é uma hipocrisia do...! 

(Flávia) 

 

Pois é, lógico, lógico. (Pesquisadora/mediadora) 

 

A hipocrisia é de quem? (Pesquisadora/mediadora) 

 

Da sociedade! (Flávia)  

 

Em relação de querer dizer qual é o momento de um, qual é o momento de 

outro?! (Pesquisadora/mediadora) 

 

Sexualidade, momento, qualquer coisa que [...] é seu direito, ninguém tem 

nada a ver com isso! (Flávia) 

 

 Para aqueles que disseram não ser virgem, a reflexão foi a de ser ou não fácil deitar 

com alguém logo da primeira vez, numa boa, ao que as/os educandas/educandos, responde-

ram:  

Não!  

 

Depende da pessoa, se você gosta, vai ser fácil... agora, uma pessoa que você 

conheceu agora...! (Não deu para identificar a autoria devido ao barulho) 

  

 As/os adolescentes seguem conversando sobre manter a performance, sobre aqueles 

que utilizam estimulantes por medo de ―não dar conta‖, utilizando aqui as expressões usadas 

por elas/eles e que estes medicamentos são vendidos em algumas farmácias sem a necessidade 

de uma receita médica. 

 As/os adolescentes/jovens falam sobre a existência de acontecer relações sexuais de 

risco, ou seja, sem os devidos cuidados em com a própria preservação, momentos de encon-

tros com pessoas por vezes totalmente desconhecidas. Abrir espaço para o diálogo sobre todas 

essas questões que envolvem o ser e estar adolescentes requer de todas/todos nós profissio-

nais/adultos uma abertura para escutar o que, por vezes, se faz tão impactantes, como este 

relato dos riscos reais que nossas/nossos adolescentes/jovens vivenciam cotidianamente. A 

dialogicidade construída neste trabalho me permitiu mediar e enfrentar situações desafiadoras 

no sentido de poder acolher a escuta da palavra e problematizá-la.Quando elas/eles próprios 
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reconhecem que os seus comentários se apresentam de forma um tanto quanto inadequada 

àqueles que as escutam, vão colocando limites entre si, e falam para a pesquisado-

ra/mediadora: 

Ela está respirando fundo aqui, assustada! (Esta colocação foi feita pela pes-

quisadora mediadora, em relação a aluna Flávia, que no decorrer de todo 

bate papo interagiu de forma bastante participativa, e a mesma responde):  

 

Eu não, a professora é que está assustada! (Flávia)  

 

Eu não! (Pesquisadora/mediadora) 

 

Quando você escutar isso, vai se assustar!(Fala um dos adolescentes/jovens) 

 

Eu vou ter que digitar isso! [...] O tema que vocês escolheram foi esse! (Pes-

quisadora/mediadora) 

 

Professora, você vai digitar isso que falei? (Pergunta um dos educandos, este 

mesmo que faz essa pergunta é para o qual a colega Flávia, vai colocando 

limites por vezes dizendo que ele era machista) Uma das colocações dela 

para ele foi: Garoto, você não pensa não antes de falar!  

 

Fala-se sobre a questão de rolar ou não agressão física num relacionamento. 

Primeiro, você falou que ia bater nela, segundo, você é um agressor sexual. 

(Flávia) 

 

Ué, eu não falei. Se ela quiser, ela vai querer, se ela não quiser, não vai quer! 

(Educando) 

 

 Em suas falas, alguns excessos de palavrões soavam descontextualizados do diálogo e 

elas/eles mesmos colocavam limites. O tema sexualidade trazido para o contexto escolar pro-

moveu uma abertura para se pensar os afetos e as questões tão íntimas e significativas que 

envolvem a relação com o outro. Chegando ao final do trabalho daquele dia, a pesquisadora 

enfatiza para todas/todos a formação do laço afetivo no relacionamento com o outro. 

Eu tô falando de relacionamento, tá?! Falar da questão sexual, mas de um re-

lacionamento com o outro, respeitar o outro. O que que o outro permite, o 

que é que o outro não permite, onde é que é o meu limite, onde é o limite do 

outro. Porque se não, na hora, vai pode se machucar no relacionamento! 

  

 Assim, os relatos foram ganhando contorno, reflexões para aos sentimentos que en-

volvem amizade e respeito. Ao final foi solicitado pela pesquisadora/mediadora o registro 

escrito daquilo que foi desenvolvido no Círculo de Cultura, e foi sugerida a confecção de um 

cartaz. 
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Figura 13: Sexualidade 

 

Fonte: Acervo próprio, 2018. 

 

#PraCegoVer 

Foto de uma toalha de tecido (chitão) colorido no chão. Em cima do tecido ha cartolina branca e sobre 

ela outras cartolinas coloridas com algumas frases escritas, cortadas em vários formatos. 

Olha só, acho que a gente falou um bocado de coisa aqui, depois a gente fala 

de novo, a gente vai parar agora e vai fazer outra atividade ali. Vamos fazer 

sabe o que...eu tenho papéis ali, tem tesoura, tem cola. E tenho cartolina ali, 

a gente pode fazer um cartaz, que possa falar da relação de respeito com o 

outro. Ok pode ser?!  

 

 As/os educandas/educandos foram se aproximando do centro da sala, onde estava dis-

ponível todo o material para confecção de um cartaz se assim o desejassem.  Pode-se observar 

que no decorrer de todo o trabalho foram se formando dois círculos de diálogos; de um lado 

as/os educandas/educandos da turma do educador/mediador, turma 1010 e 1008; do lado o-
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posto educandas (em sua maioria), da turma do educador que estava de licença médica, turma 

1007.  Chamo a atenção para a participação bastante atuante da educanda Flávia, ao falar de 

maneira clara seu posicionamento com pertencente ao sexo feminino e do seu lugar de oposi-

ção as colocações por vezes, de conotações, machistas de alguns de seus colegas. 

 A finalização do trabalho se deu com a participação de praticamente todas/todos as/os 

educandas/educandos de cada uma das duas turmas, embora a participação maior tenha sido 

da turma 1010, em que o educador/mediador era o regente, embora a pesquisadora/mediadora 

tenha sido bem acolhida por essas duas turmas. A reflexão que fica é que embora tenha sido 

buscado, por parte do educador/mediador e da pesquisadora/mediadora, uma maior e melhor 

aproximação das/dos adolescentes/jovens da turma 1007 não foi o suficiente para que sentir-

se pertencente a esse Círculo de Cultura, apesar disso, pode-se perceber a participação autoral 

na confecção dos cartazes. 

 

Figura 14: Sexualidade 

 Fonte: Acervo próprio, 2018. 
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#PraCegoVer 

Foto de um cartaz com frases autorais. O cartaz encontra-se em cima de uma toalha florido (chitão) 

estendido no chão.  

 

 Trazer ―Édipo para a Escola‖, ou seja, o filme Édipo Rei Complexo De Édipo a Profe-

cia, abriu a discussão, o surgimento da palavra para as questões que envolvem a sexualidade 

das/dos adolescentes/jovens. Sabe-se que os estudos da pisicossexualidade atravessam a vida 

de cada uma/um de nós e que estes têm avançado em várias leituras psicanalíticas, daí ser 

necessário enunciar e reconhecer que este contexto universalista do universo masculino per-

durou, e para tal questionamento trago Birman (2016), que em seus estudos teóricos nos apre-

senta o seguinte pensamento: 

Porém, a construção do conceito do complexo de Édipo realizou-se inicial-

mente tendo na sexualidade masculina o seu paradigma e a sua referência  

exemplares. Era sempre da figura do homem que Freud falava quando se re-

feria ao complexo de Édipo. A polarização erótica do menino entre as figu-

ras do pai e da mãe era sempre o modelo de discrição e de narrativa seguido 

pelo discurso freudiano para falar da pertencia conceitual do complexo de 

Édipo. A epopeia erótica constitutiva do humano era delineada de maneira 

bem simples e esquemática, já havia no início amor e atração erótica pela fi-

gura da mãe, aliados a repulsa e ódio pela figura do pai no percurso do me-

nino [...]. Posteriormente, o discurso freudiano complexificou bastante essa 

narrativa do complexo de Édipo.  (BIRMAN, 2016, p.176- 177). 

 

 Diante ao que é exposto pelo autor, haveria uma necessidade de adentrar por um estu-

do da sexualidade humana, mas como o objetivo inicial deste trabalho com essas/esses ado-

lescentes/jovens seria a abertura do espaço para a palavra para o tema por eles escolhido, ou 

seja, sexo/sexualidade, diante disto caberia somente a elas/eles apresentar seus pensamentos, 

ou seja, para trabalhar com a adolescência/juventude o que nos cabe é estarmos fundamenta-

dos por alguns ―conhecimentos‖ pertinentes ao tema, mas não uma apresentação de teoria em 

toda sua grandeza e complexidade e Pós-modernidade. 

 Escutar, dialogar com adolescentes/jovens é poder acolher, sustentar aquilo que e-

las/eles se permitem a falar.Isso promove em nós o verdadeiro sentido da escuta, em especial 

no espaço escolar em círculo de cultura. 

 

5.4.1 Sexualidade/diversidade/afeto 

 

 Dando continuidade aos conceitos abordados, trago para este trabalho de pesquisa o-

segundo tema da Diversidade, que foi escolhido por uma das educandas, sendo de comum 
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acordo todas/todos deste Círculo de Cultura e que teve como material gestor de diálogo o Ví-

deo Elevação Mental (Triz)
38

. Trata-se de um gênero musical Hip Hop/rap de Triz Rutzats. 

Tomemos ―A/o Triz vai à escola‖ como uma metáfora ao tema da diversidade que chega para 

ser refletido no espaço da escolar. 

 O tema Diversidade, no desenvolvimento deste trabalho, corresponde a uma leitura 

para além do Complexo de Édipo. Como ponto de partida trago um pequeno fragmento da 

obra de Joel Birman e Christian Hoffmann, intitulada de Lacan e Foucault: conjunções, dis-

junções e impasses; quando em um de seus capítulos:  Desconstrução do Édipo, nos apresen-

ta:  

É preciso evidenciar que essa leitura crítica que Foucault realizou da pro-

blemática do Édipo, em ‗ A vontade de saber‘, foi o ponto de chegada e tam-

bém de sistematização da crítica da questão edípica presente no discurso psi-

canalítico e que foi delineada na França pelo discurso filosófico. O que esta-

ria em pauta nesta leitura crítica, era a concepção universal do Édipo, conce-

bido não apenas, mas principalmente por Lacan como estrutura, que conce-

bia a verdade do sujeito na relação estrita desse aos campos do desejo e da 

sexualidade, e que estaria, além disso, no fundamento indiscutível de toda e 

qualquer autoridade. (BIRMAN; HOFFMANN, 2017, p. 152). 

 

 O pensamento desses autores me convoca a apresentar algumas inferências às questões 

da sexualidade/diversidade pelo viés da desconstrução do tema tabu na escola, especialmente 

pelo momento político pelo qual o Brasil atravessa que, segundo depoimentos, já vem sofren-

do cerceamento no espaço escolar, lembrando que nosso encontro se deu no período das elei-

ções de 2018.  

 A abertura para o tema me fez deparar com a naturalidade, desenvoltura e criticidade 

com que as/os educandas/educandos puderam tratar o tema, apresentadas por meio de suas 

falas, palavras e posicionamentos abrindo-nos a construção deste diálogo: 

Garotas e garotos[...]Um prazer imenso tá aqui com vocês hoje, retomando o 

nosso trabalho e tentando atender o pedido da... principalmente da amiga, 

como é que é o nome dela? (Pesquisadora/mediadora) 

Amanda!(Educanda) 

 

 

38
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=npGrq2lFmls&list=RDnpGrq2lFmls&index=1>. Acesso 

em: 18 fev. 2020.  

O vídeo ―Elevação Mental (Triz)‖ foi escolhido pela pesquisadora em diálogo com o educador da turma, pois o 

mesmo afirmou que eles já haviam assistido, sendo assim, a escolha deu-se pela abordagem, correspondência, ao 

tema diversidade, escolhidos pelos adolescentes/jovens. ―Triz é o novo nome do chamado "pop trans", fenômeno 

musical que tem cada vez mais espaço, principalmente na internet, e tem em Pablo Vittar sua maior representan-

te. Aos 18 anos, Triz é transgênero não binário, por isso prefere ser chamado na linguagem neutra que utiliza a 

terminação com a letra "e", substituindo os artigos femininos e masculinos. Há anos estudando canto e violão, 

suas referências vão de Cartola a Sabotage. "Encontrei na música a melhor forma de me expressar" (SIC). 
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Amanda, Amanda, queria falar sobre o tema diversidade, então, a gente vai 

trabalhar nesse momento o tema sobre diversidade de gênero, tá? E, assim, é 

um tema que a gente precisa se debruçar sobre ele porque é algo que é falado 

e,às vezes, vocês não têm possibilidade de falar. [...] E bater um papo sobre 

esse vídeo e ver o que a gente pode fazer a partir dele, tá? Vou me aproximar 

pra ficar mais fácil de assistir também! (Pesquisadora/mediadora) 

 

 O vídeo começa e no decorrer deste, pelo pouco de atenção que este despertou, percebi 

que poderiam já conhecê-lo, o que fica comprovado por meio da extensão do nosso diálogo de 

aproximação. 

Deixa só na primeira tela o nome do filme, o título. Pode voltar um pouqui-

nho, vocês querem que passe novamente?! Já tinha visto, já conhecia?! Vo-

cês querem que passe de novo? (Pesquisadora/mediadora) 

 

  A partir das perguntas feitas pela pesquisadora/mediadora pode-se perceber uma 

conversa entre elas/eles, e em seguida afirmam não necessitar de assistir novamente. Ouve-se 

ao fundo um intenso barulho de carros, motos passando do lado externo do colégio e interna-

mente um barulho extremamente estridente da máquina ―britadeira‖ no pátio da escola. Era 

preciso manter o desejo na construção desse trabalho, pois a obra tornava nosso ambiente de 

trabalho/pesquisa um tanto quanto difícil. Era difícil manter nosso diálogo. As educan-

das/educandos se dispersavam a cada barulho mais intenso e era necessário constantemente 

retomar o diálogo para que pudéssemos promover o nosso laço afetivo de qualidade. O baru-

lho intermitente tinha como resultado pausas de um grande silêncio por parte de todas/todos 

nós.Falávamos quase sussurrando até o momento do próximo barulho da britadeira, e nestes 

pequenos intervalos foi-se organizando a mediação do trabalho por parte da pesquisado-

ra/mediadora, educador/mediador e educandas/educandos.Com a organização final do materi-

al disponível no centro da sala, retomamos o nosso bate papo: 

Então, o tema que a gente escolheu, que trouxe aqui, é da diversidade, né? É 

um tabu ainda pra sociedade. Assim, eu acho, que pros jovens muito menos, 

né?! [...] tentar manter um espaço de liberdade pra que a gente possa discutir, 

falar, abrir temas que de uma certa forma é... algumas pessoas têm dificulda-

de de falar. Então, a palavra é com vocês... já me disseram que assistiram o 

filme, acho que é interessante. E que vocês possam falar sobre isso, à vonta-

de, de forma bem aberta! (Pesquisadora/mediadora) 

 

 No decorrer da fala da pesquisadora/mediadora, as/os educandas/educandos permane-

ceram bem atentas/os ao que era proferido, promovendo uma reverberação para a tomada da 

palavra pela educanda: 

Eu acho que o preconceito, ele é uma coisa, assim, totalmente desnecessária. 

Porque se você parar pra ver, todo mundo também ama, também sente dor, 

também chora. [...]O preconceito não leva a nada. Além do ódio no Brasil, é 
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um dos países que mais mata pessoas homossexuais, transexuais, LGBTs em 

geral. Pelo preconceito, há hipocrisia, a sua forma de pensar, acaba matando 

a pessoa. Independente de você matar ela fisicamente, porque o psicológico 

também é importante. [...] Eu sou a prova viva disso, eu já tomei por isso, eu 

realmente já apanhei por isso. Ninguém sabe disso, mas eu já apanhei por is-

so, e eu sei que eu sou uma pessoa legal. Por eu gostar de uma... do mesmo 

sexo, independente, eu já apanhei por isso na rua.  

 

 A palavrada Amanda soa como um depoimento, uma convocação... e que faz calar 

silenciar a todas/todos nós. Sua fala marca uma passagem de dor, ressentimento, preocupação, 

desilusão e indignação e que se faz acolhida por suas/seus colegas representada pela fala da 

pesquisadora/mediadora, ao dizer-lhe: 

Importantíssimo, importantíssimo, isso, ainda mais nesse momento, né, que 

a gente tá vivendo. [...] Independente do candidato que a gente tenha agora, 

essas questões de preconceito em relação a gênero, identidade, as questões 

das escolhas, né, sexuais de cada um, isso só se apresenta agora, no Brasil? 

Isso é algo que só se apresenta aqui no país? (Pesquisadora/mediadora) 

 

Tem em todo lugar, só que tipo, como a gente tá aqui, a gente tá vendo aqui. 

Muitas reportagens, notícias e tudo, mostrando que a [...] também. Tem mui-

tos ataques, muitos problemas lá fora. (Amanda) 

 

 Diante da veemência das palavras dessa adolescente/jovem, Amanda, que se posiciona 

a partir da sua própria dor, é esta que nos afeta por sua verdade, verdade que se apresenta no 

interior das nossas instituições escolares, em nossos lares, em nosso convívio social, por entre 

tantas ruas, becos, ribeirinhos de nossa cidade, do interior do nosso país. A abrangência de sua 

palavra, da sua voz corta todos os cantos do nosso país, representadas pela voz feminina que 

nos remete a tantas ―Marias, Mahins, Marielles, Malês"
39

 e que pode ser ouvida por sua/seus 

colegas da turma. É preciso, enquanto educadora/educador, profissionais de todas as áreas do 

conhecimento humano, abrir-se a escuta das vozes das/dosadolescentes/jovens. O tema diver-

sidades nos faz rever nossos conceitos e pré-conceitos arraigados pela história da nossa cons-

trução social colonizadora. Trago para esta pesquisa a visão pós-colonialista do mestre Paulo 

Freire, que congrega e agrega o nosso pensar ao relato da educanda Amanda:  

Aprender a escutar implica não minimizar o outro, não ridicularizá-lo. Como 

pode um professor ter boa comunicação com um aluno ao qual previamente 

desvalorizou ou ironizou? Como pode um professor machista escutar uma 

mulher, ou um professor racista a um negro? Digo, se você é machista, as-

suma-se como machista, porém não se apresente como um democrata, você 

não tem nada que ver com a democracia. Se por outro lado você insiste com 

os sonhos democráticos, então vai ter que pensar em ir superando o seu ma-

 

39
 Refrão do Samba Enredo ―História pra Ninar Gente Grande‖, da Escola de Samba Estação Primeira da Man-

gueira-RJ, ano 2019. 



122 

 

chismo, seu classismo, seu racismo. (FREIRE, 2008, p. 37). 

 

 O Círculo de Cultura suscita a escuta da ―palavra com máximo de polivalência‖ 

(FREIRE, 2019, p.14), como no processo de alfabetização, em que a palavra possui uma força 

transformadora. A força transformadora da palavra de uma/um adolescente/jovem, educan-

da/educando, não nos permite silenciá-la e se assim o fizermos. Na verdade estaremos silenci-

ando gerações vindouras dessas vozes que clamam escuta, acolhida, transformação. Ao silen-

ciar-se diante da voz de uma educanda que clama ser acolhida, ouvida como pessoa humana, 

cala-se o sonho de uma juventude.  

 Retomando o diálogo com as/os educandas/educando na mediação reflexiva ao que 

vinha sendo exposto: 

Acho que trazer o tema pra discussão é um tema que diz respeito, que a gen-

te precisa reaprender a questão do respeitar mesmo, de escutar o outro, né?! 

[...] É... quando você me fala, naquele encontro passado, você diz assim: ―Eu 

preciso dizer se eu sou homem ou sou mulher?‖ [...] E que é uma coisa, as-

sim, interessante quando você fala isso. É preciso dizer pra alguém qual é a 

minha opção sexual?! Se eu gosto de homem, se eu gosto de mulher, se eu 

gosto do mesmo gênero, ou gênero diferente. O que é o ser humano? O ser 

humano se resume a essa questão?! Ou essa é uma questão dentro de outras 

tantas que nos coloca na vida como ser humano?! (Pesquisadora/mediadora) 

 

 Faz-se um silêncio na sala. A atenção é voltada para a fala da pesquisadora/mediadora, 

pois o tema é rico, complexo e requer uma ação agregadora de todas e todos presen-

tes.Sabemos o quanto é delicado, mas necessária uma mediação para todas essas questões, 

como uma fala que chegue a desconstrução dos pré-conceitos e respeito às formas diferentes 

de pensar, ser e agir. Uma discussão que nos leve ao respeito às singularidades nas diferenças. 

E seguimos em nossas conversas de maneira aberta e propositiva.  

É... vocês já sentiram essa questão de preconceito em relação a essas ques-

tões [...] de identidade sexual de opção, de opção... desculpa porque não é 

uma opção!(Pesquisadora/mediadora) 

 

 É necessário aqui fazer uma pequena intervenção para este diálogo, já que para mui-

tas/muitos não se trata de opção e nem de escolha e, sim, de condição sexual. Voltemos ao 

diálogo com a fala da Amanda, que nos apresenta o seguinte pensamento:  

O que me assusta agora é o tanto de gente preconceituosa que tá, digamos, 

que ‗saindo do armário‘[...] Isso que é o que assusta mais, porque você não 

pode mais... você tem medo de andar na rua e do nada uma pessoa te atacar 

pelo que ele tá vendo e não pelo que você é de verdade. E isso me assusta 

muito. Não só eu, como várias pessoas, porque você não pode mais ser você, 

porque isso é meio que uma ameaça. Você ser você é uma ameaça e isso é-

horrível! (Amanda)  
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 Recorro a Paulo Freire (2019) para aquilo que ele nos aponta para o que seja o respeito 

às diferenças e, assim, poder escutar e sustentar aquilo que o outro nos traz, como o caso des-

sa adolescente/jovem que em seu momento de vida, vida que como a dela são recebidas como 

ameaças pelas suas diferenças, que essas vidas sejam ouvidas, valorizadas e respeitadas. ―A-

ceitar e respeitar a diferença é uma dessas virtudes sem o que sem a escuta não se pode dar.‖ 

(FREIRE, 2019, p.120). 

 De acordo com o pensamento de Freire, e de forma associativa a figura de um profes-

sor e/ou de um gestor (em todas as instâncias) que não escuta, desdenha, ridiculariza, ao pro-

cederem desta forma estariam deixando de ocupar, para essas/esses adolescentes/jovens, o 

lugar de alteridade já citado aqui neste trabalho; o lugar do Outro (Lacan), aquele a quem a/o 

jovem teria a quem se endereçar e assim formar laço com o social, trazendo para a educação o 

laço com a educação. A indignação e a dor poderão lançar o sujeito ao desamparo, pela figura 

de destituída desse grande outro e/ou ao desalento. 

De fato, se a dor evidencia uma posição solipsista do sujeito e o seu fecha-

mento em face ao outro, o sofrimento seria algo de ordem alteritária, que 

pressuporia o apelo e a demanda endereçada ao outro.  [...] Porém, se o sujei-

to atado na dolorida posição solipsista não pode fazer qualquer apelo ao ou-

tro, é o desalento que se impõe como phatos, destinando-se então a paralisia. 

Em contrapartida, o desamparo, como correlato que é da experiência do so-

frimento, possibilitaria ao sujeito um movimento desejante, que seria a con-

dição primordial para simbolização e a temporalidade. (BIRMAN; JOEL, 

2014, p.9). 

 

 É preciso escutar as/os adolescentes/jovens em todos os espaços em que possa haver o 

acolhimento às suas palavras, sejam estas de alegria e/ou dor. Que possamos escutá-los, que 

estas/estes educandas/educandos possam fazer uso da palavra. Nossos diálogos se fazem pre-

sentes entre relatos de dor e acolhimento: 

Vocês já pensaram sobre a questão racial, né?! A questão de ser negro numa 

sociedade como a nossa, né... o que é isso... o que vem à tona, também, nes-

se momento; essas questões também aparecem, não aparecem? (Pesquisado-

ra/mediadora) 

 

O racismo sempre existiu, as pessoas falam: ―Ah, no Brasil não tem racismo, 

é uma país miscigenado‖, mas tem racismo sim. Porque você tá andando 

numa loja, você é negro já fica o quê, o segurança já fica te olhando, já fica 

te olhando. O mundo é miscigenado porque todos nós viemos do negro. [...] 

Então, o racismo é outra coisa, assim, totalmente desnecessária, todo mundo 

veio do negro. Acho que o julgamento das pessoas, tipo, quando você dá a 

sua opinião, logo você tá se mostrando ali a pessoa, e ela logo te julga! Mas 

falar sobre as questões de gênero e diversidade, isso significa que eu sou 

homossexual, lésbica, heterossexual?! Ou esse tema é um tema que abrange 

todos nós, né? De uma certa forma, que nos toca... no sentido de poder reco-

nhecer que existe no outro uma diferença e essa diferença que faz a gente um 
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ser singular, né?! A minha representação diante a vida, perder a nossa essên-

cia, né, perder o nosso jeito de ser, isso é que é muito sério, isso é que é mui-

to grave! Porque se a gente abre mão daquilo que a gente é..., mas que... re-

almente assim, o cuidado se redobra por uma pressão social, não é?  

Eu acho que as pessoas falam mais isso por conta da religião. (Amanda) 

 

Quais as religiões de vocês?  (Pesquisadora/mediadora)  

 

Acredito em Deus. (Miguel) 

 

Eu não acredito em nada! (Gabriel) 

 

Não acredita em nada?! (Pesquisadora/mediadora) 

 

Soa simpático isso! (Gabriel) 

 

É uma forma de preconceito também, quando eu digo: ―Ah, o outro...tem 

que acreditar em alguma coisa, né?! (Pesquisadora/mediadora) 

 

Não, eu acredito, mas não tenho certeza! Não... eu acredito na vida, se você 

não acredita em nada, você acaba sendo vazio! (Gabriel) 

 

Que outros temas surgem desse filme? (Pesquisadora/mediadora) 

Olha, eu entendi que o ódio mata e só o amor salva!(Amanda) 

 

E só o amor salva?! (Educador/mediador) 

 

Problematizando um pouco mais a pesquisadora/mediadora indaga: 

 

Aquele que ama, respeita?  

 

Sim! (Vários respondem ao mesmo tempo) 

 

Nem sempre! (Amanda) 

Eu acho que quando não respeita, então não ama, entendeu?! (Amanda) 

 

Mas tem gente que diz que no amor tudo vale, tudo vale no amor? [...] Em 

nome do amor, tudo vale? A gente vai entrar em outra ceara aí na questão da 

sexualidade, tudo vale, em nome do amor? 

 

Eu tinha pensado sobre isso!  (Fala da Amanda quase sussurrando, como 

que se estivesse indagando a si própria).Eu acho que sim, se é amor, inde-

pendente de qualquer diferença, de qualquer coisa, o que importa que você tá 

amando e tá tendo o amor! (Amanda) 

 

Nem tudo, ontem mesmo eu ouvi uma história de um casal gay, que o cara 

passou... que ele passou AIDS pro amigo... pro namorado dele, que ele tinha 

medo de contar. [...] Tá, eu percebi que tem muita gente preconceituosa sem 

perceber, tá ligado na maldade, tipo, esse cara é gay, tipo, com ar de brincar. 

Tipo, acaba falando coisa, tipo, nem percebe que a pessoa tem sentimentos. 

Aí acaba ferindo os sentimentos, já vi muito aqui na escola, passa um meni-

no que é gay, aí começam a fazer piada. Umas piadas meias assim... Só que 

nem percebe que tá ofendendo a pessoa. (Carlos)  
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 O assunto promove novamente para a polêmica política partidária; as/os educan-

das/educandos vão falando entre si, não permitindo se escutarem. Retorna-se as provocações e 

certo deboche na fala entre elas/eles e, neste momento,há novamente a intervenção da pesqui-

sadora/mediadora que busca para saída deste confronto de ideias mais acirradas. 

A democracia tá aí.A gente podia ―suportar também‖, entre aspas aí, os ab-

surdos que vem pra cima da gente, né?! Seja pra quem for, né? Às vezes a 

gente escuta coisas que a gente não quer escutar, mas diante de uma deter-

minada situação, a gente tem que parar um pouco pra ver pelo menos o que é 

que outro tem pra dizer, pra gente. Mas a gente fala sobre várias formas de 

diversidade, de raça, de cor, de religião. De várias questões que envolvem 

tudo do ser humano, né, no meio social! (Pesquisadora/mediadora)  

 

 E, assim, a pesquisadora/mediadora vai conduzindo o fechamento deste encontro  do 

Círculo de Cultura, embora tenha-se feito necessário algumas outras tantas argumentações, o 

que faz com que constatemos que muitas outras leituras sobre o tema da diversidade foram 

sendo expostas de maneira criativa e dialógica. 

[...]O objetivo, né, desse trabalho, hoje é justamente fomentar essa discussão 

e esclarecer esse resquício, de não viver com opressão nas adversidades cul-

turais, humanas, no âmbito escolar. Como é que a gente vai discutir sobre as 

questões de inclusão, da inclusão das diferenças dentro do nosso espaço da 

escola, né?! [...] Questão da violência, a questão dos embates muito acirra-

dos, isso tá aí e o que é que a gente vai fazer com isso?! A questão dos este-

reótipos, né? Que a gente viu muito na questão da protagonista do filme, a 

questão da vestimenta, da escolha das roupas.  Então, eu acho que essa é a 

pergunta que a gente tem que se fazer [...]. Na hora que a gente julgar o ou-

tro, na questão do preconceito, a gente num tá praticando exclusão?! [...] E 

essa exclusão trás sofrimento psíquico, emocional, afetivo? Vocês duas já fa-

laram que sim, né? 

 

 O diálogo se estende por outros temas, como o de não se dar conta de que sofrem um 

determinado preconceito, no caso de um dos educandos que diz não sentir preconceito por ser 

negro quando indagado pela a pesquisadora/mediadora.Um dos educandos enfatiza que mui-

tas vezes a pessoa não percebe estar sofrendo preconceito. O que ele enfatiza é a questão de o 

preconceito ser velado. Daí, a partir destas cogitações, surge a fala de um do educando que 

nos diz: 

Tem gente que acaba sofrendo preconceito só que não percebe. Tipo, várias 

vezes eu já passei e vi [..] tipo, uma vez eu passei, uma mulher tava, tipo... 

ela tava no telefone, tipo, eu dei um grito assim, só que eu tava com o meu 

amigo, tipo, ele tava do meu lado, ela passou, cara, ela me viu, ela guardou o 

telefone. Assim, do nada. Comecei a rir. (Miguel) 

 

Já levaram enquadro. (Rafael) 

 

O que, enquadro? (Pesquisadora/mediadora) 
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É... enquadro é polícia. (Rafael) 

 

Vocês lidam com isso como, tiram de letra, traz esse sofrimento aqui...? 

(Pesquisadora/mediadora) 

 

É traumático!!! (Rafael) 

 

É! Já tão acostumada com esse tipo de pessoa, tipo, roubando assim, elas a-

cham que todo mundo vai fazer isso. Não, elas num acham que todo mundo 

vai fazer isso, mas elas se previnem! (Pesquisadora/mediadora) 

 

Isso tem a ver com a nossa história cultural do Brasil, da questão dos negros, 

da colonização do pais?! Por que é uma questão cultural, é isso?! (Pesquisa-

dora/mediadora) 

 

Não sei porque isso, independente de qualquer coisa, eles acham que vai 

roubar! (Rafael) 

 

Não... olharam minha mochila, revistaram minha mochila, falaram que eu 

tava roubando aqui na frente, que era eu que roubava aqui na frente, aí per-

guntou se eu tinha [...]. Aí eu fui embora! 

 

Entendi! (Pesquisadora/mediadora) 

 

Ele tava voltando do trabalho, aí o policial parou ele e falou[...]. Aí o policial 

chamou a mulher que tinha sido roubada, aí a mulher falou: ―Foi esse mes-

mo que me roubou.‖ Só que ele tava voltando do trabalho, ele não tinha nada 

a ver.(Rafael)  

 

 Diante desses relatos a indignação é o que mais transpareceu na fala desses adolescen-

tes/jovens, assim como a indignação sentida pela a Amanda, ela que sofre preconceito pela 

questão da sua orientação sexual, os rapazes pela questão racial, das suas origens culturais, 

adolescentes/jovens negros, pobres. Com a apresentação do material fomos mediando algu-

mas falas sobre as diferenças e igualdades entre os sexos. 

Não, agora as mulheres são empoderadas, só continua acontecendo, não é 

porque elas são empoderadas que parou! (Amanda)  

 

 Seguimos em nosso círculo mediadas/mediados pela pesquisadora.As/os adolescen-

tes/jovens são convocados a fazer uma representatividade, por meio de desenho, escrita, para 

as questões abrangentes ao tema da diversidade, na percepção das singularidades nas diferen-

ças doque é ser homem ou do que é ser mulher. 

Do que eu acho que é ser homem, ser mulher ou do que a sociedade impõe?! 

(Amanda) 

 

Do que a sociedade impõe! (Rafael) 

 

A consigna é essa desenhe algo que represente homem e mulher!  

(Pesquisadora/mediadora) 
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 As/os educandas/educandos aproximam-se do centro da sala onde se encontrava o 

material de desenho e pintura que estavam sobre a toalha e assim vão dialogando entre e-

las/eles sobre o que poderiam construir a partir do que foi solicitado pela pesquisado-

ra/mediadora e, assim, vão surgindo seus registros escritos em forma de desenho ou frases 

escritas.Desse modo esse valoroso trabalho é construído pelo diálogo, pelas palavras. Um 

olhar de respeito para as singularidades e diferenças entre elas/eles: 

A gente fala tanto de desconstruir, né? E porque que na hora que a gente vai 

representar, fica tão difícil? (Pesquisadora/mediadora) 

 

Ah, pra mim, eu sei porque tá difícil, eu sei o que tá aqui, mas eu não consi-

go passar. (Amanda)  

 

 Entre desenhos e palavras as/os educandas/educandos iam representando e apresen-

tando as suas compreensões sobre o tema trabalhado. Tiravam dúvidas, brincavam um com o 

outro, sorriam, iam se autorizando em suas produções. O fazer e o construir as/os mantinham 

mais próximas/os; podia-se ouvir os sorrisos, gargalhadas, uma opinião ou um gesto de com-

partilhamento de uma folha, um lápis, uma borracha. Interações subjetivas ao dizer em pala-

vras,corpos em harmonia com o fazer criativo, potência das/dos adolescentes/jovens, produ-

ção em atos criativos e algumas outras tantas argumentações para suas produções/ representa-

ções: 

Lembremos que o espaço para o diálogo e para a ludicidade se tornou escasso no de-

correr dos anos de ensino escolar. Trazer as falas dessas/desses educandas/educandos, seus 

desenhos e os seus registros escritos são possibilidades de resgatar a participação e o protago-

nismo dos mesmos. 

No artigo: Juventudes e Subjetividade: Imagens de uma possível realidade (GRINS-

PUN; NOVIKOFF; COSTA; RAMOS, 2005), as autoras nos conduz ao reconhecimento do 

valor subjetivo que tem as imagens, quando nos diz que:  

A imagem atua no plano da subjetividade ao trabalhar na produção de cos-

tumes, valores, gostos, interesses, vontades, desejos e modos de pensar. [...] 

ela engloba vários tipos:ela engloba vários tipos de imagem sejam as textu-

ais, as fotográficas, as de múltiplas linguagens e tecnologias, etc. Imagem do 

latim imagem é a representação de alguma coisa ou pelo desenho, pintura, 

escultura, ou pela própria representação interna, que ela produz no indivíduo. 

(IBID., p. 8-9). 

 

Pela mediação da pesquisadora, alguns registros imagéticos são aqui apresentados co-

mo representação da potência das/dos adolescentes/jovens, mudando o cenário escolar pelo 

prazer dialógico e lúdico: 
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Figura 15: O lado ―direito‖ da face 

 

Fonte: Acervo próprio, 2018. 

 

#PraCegoVer 

Desenho que apresenta de um lado uma face e o outro uma incógnita, representada por um ponto de 

interrogação. A imagem é cortada por um X e embaixo há a seguinte frase? ―Sua genitália não te defi-

ne! Somos todos iguais!‖ 

 

 Qual seria o motivo para a escolha deste título, O Lado Direito da Face? O título se 

trata de uma escolha simbólica. Qual seria a completude deste rosto para a representação das 

diferenças?! Quem nos responde é a própria Amanda, quando no decorrer de todo nosso 

Círculo de Cultura vai nos apresentando um olhar inclusivo, de aceitaçãoàs diferenças e 

diversidades. O lado esquerdo, então, seria o lugar do ― proibido‖ do que não pode ser visto, 

dito, falado e contextualizado em todas as suas diferenças.  

 A incompletude do desenho da face deixa ―escancarado‖ que não há completude, que 

não há modelo harmônico, que não há ideal, mas, sim, o que é substancial ao olhar do outro. 

Uma imagem, como num espelho, nos apresenta uma completude somente quando me vejo 

reconhecido pelo olhar do outro. A cena descrita no desenho representaria, então, a imagem 

da falta.É preciso que o outro reconheça a sua singularidade na diversidade. Amanda é única, 

singular em sua forma de ser, agir e diz:  

Eu botei que não existe esse negócio de que uma coisa é de homem e outra é 

de mulher, todos são iguais e todos podem fazer tudo. [...] ―Seu órgãos 
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sexuais não te definem.‖Sua genitália.! (Amanda) 

 

Figura 16: O mal-estar do oprimido
40

  

 

 

Fonte: Acervo próprio. 

 

#PraCegoVer: 

Desenho em branco e preto de um homem carregando o mundo (globo terrestre) em suas costas. A 

imagem é a representação da dor e do sofrimento em ―ter que‖ dar conta da função social que lhe é 

imposta, não podendo cumprir o papel de gênero. Em volta do homem há a frase: ―Sinto necessidade 

de carregar o mundo nas costas, mas de que adianta ser durão e ter um coração vulnerável!‖ 

 

 A cena registrada por um dos educandos afeta todas/todos nós profundamente pela 

representatividade social que ainda estabelece: o homem precisa dar conta de tudo, não pode 

―fracassar‖, e o choro e a dor passam a ser marca deste suposto fracasso. Não poder sentir 

promove a desumanização dos corpos e a submissão do sujeito ao sistema. A escravização 

moderna de homens/mulheres, explorados em suas forças de trabalho, anestesia sentimentos, 

mata seus desejos. Esvazia-se a subjetividade, vive-se atenuado sofrimento psíquico, instaura-

do pelo mal-estar na atualidade. A Figura 16é o retrato do desamparo, da dor, do sofrimento, 

 

40
O Título faz jus a fala de um colega (psicólogo da área da Saúde Mental) sobre este meu trabalho de disserta-

ção, que faz interface entre as obras de Freire (Pedagogia do Oprimido) e Freud (Mal-Estar na Civilização), ele 

me diz: ―E por que, não, O Mal- Estar do Oprimido e a Pedagogia da Civilização?!‖ 
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da exaustão. O mundo lhe diz que é preciso ter para,pelo menos, sobreviver, mas, aonde en-

contrar ―recursos‖ em uma sociedade excludente onde o desejo é subtraído... esvaziado por 

levar ao encontro com o ter, e não com ser. O Homem como metáfora do fracasso, o homem-

capital. Birman (2019), ao abordar o mal-estar na atualidade diz que: ―não se pode falar de 

mal-estar sem que se aluda ao sujeito, já que o mal-estar se inscreve sempre no campo da sub-

jetividade.‖ (IBID., 2019, p. 15). 

 Na atualidade instaura-se novas formas de mal-estar e, assim, novas formas de sofri-

mento psíquico, e uma dessas é a demanda praticamente universal de um mundo globalizado 

que dita as normas para uma ―funcionalidade‖, como este da cena do homem carregando o 

mundo nas costas que, pelo olhar de um adolescente/jovem, deixa transparecer o lugar do 

sofrimento pela ―incompletude‖ do ser, por ―não poder ter‖.  

 As novas formas de subjetivação se constroem ao querer dar conta de todas as deman-

das de mercado e, tanto a mulher quanto o homem, quando percebem que não poderão atendê-

las, se culpam, se frustram, cai em sofrimento, travam uma espécie de campo de forças para 

encontrar o tão ilusório ―bom destino‖, sem se dar o próprio limites. Ela/ele, por vezes, su-

cumbe ao desalento.  

 Na voz de um adolescente/jovem, em diálogo com a pesquisadora/mediadora e o edu-

cador/mediador, fica a marca de uma frustração: 

Tá representando que o homem sente a necessidade de carregar o mundo nas 

costas, carregar tudo, tipo, sustentar a família. Tipo, eles acham... (Gabriel)  

 

Esse papel, essa imposição ao homem ainda, né?! (Pesquisadora/mediadora) 

 

Que nem naquele vídeo que você passou, professor! (Gabriel)  

 

Exatamente, o vídeo que a gente assistiu aqui, chamado: ―Não é fácil não.‖ 

 

Não é fácil não! (Pesquisadora/mediadora) 

 

Isso, mostrando um homem desempregado, não podendo carregar o mundo 

nas costas, não podendo cumprir esse papel de gênero. (Educador/mediador) 

 

 A cena configura O Oprimido. Diante dela vislumbro o saber desse adolescente/jovem 

e me vejo na incumbência de trazer o pensamento do Freire para o reconhecimento de um 

saber compartilhado:  

O que temos a fazer, na verdade, é propor ao povo, através de certas contra-

dições básicas, sua situação existencial, concreta, presente, como problema 

que, por sua vez, o desafia e, assim, lhe exige resposta, não só no nível inte-

lectual, mas no nível da ação. [...] Nunca apenas dissertar sobre ela e jamais 

doar-lhe conteúdos que pouco ou nada tenham a ver com seus anseios, com 

suas dúvidas, com suas esperanças, com seus temores. Temores de consci-
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ência oprimida. (FREIRE, 2019, p. 120). Grifo da autora. 

 

 O pensamento do autor nos convoca ao silêncio da reflexão, tanto quanto ao silêncio 

significante no decorrer das pausas de cada fala. No nosso Círculo de Cultura, o silêncio em 

intensidade nos faziam ouvir nossas próprias vozes. Não havia mais conversas paralelas, mas, 

sim, uma integração, a atenção das/dos educandas/educandos para o que ali surgia. Uma ob-

servação possibilitada pela escuta do áudio (apenas os barulhos dos carros lá fora pois houve 

uma pausa na britadeira) estávamos mergulhados em nossos pensamentos e o barulho antes 

tão ensurdecedor deu lugar ao nosso silêncio do fazer coletivo criativo e o registro da constru-

ção ao respeito às diferenças/diversidades. 

 

5.4.2 O olhar do outro e a afetividade na escola: a interdimensionalidade dos temas gerado-

res no círculo de cultura 

 

Trago alguns registros do nosso Círculo de Cultura que compõem a leitura da trilogia 

do Édito Rei (Sexualidade), Elevação Mental (Diversidade) e Nunca me Sonharam (Afeto). 

Com a apresentação desse terceiro tema gerador, Afeto, este nos lança a fazer diferente, e para 

isso trago-lhes à sessão ―Pipocas Vão à Escola‖e o ―Espelho, Espelho Meu...!‖ 

Apresento-lhes a resenha do Filme ―Nunca me Sonharam‖
41

 como material gerador de 

diálogos, o qual promoveu reconhecimento da palavra sobre o valor da educação para es-

sas/esses adolescentes/jovens, educandas/educandosdo Ensino Médio nas escolas públicas do 

Brasil.  A palavra que nos fala dos desafios na atualidade vividas nossos espaços escolares em 

todo território nacional. A palavra gestada se faz voz na boca das nossas educan-

das/educandos, educadoras/educadores, gestoras/gestores e as/os especialistas, que nos apre-

sentam o retrato e o valor da educação para essas/esses adolescentes/jovens e para toda socie-

dade.  

A temática sexualidade, diversidade e afeto como temas geradores permitiram que e-

las/eles descobrissem/reconhecessem que é pelo olhar do outro que nos tornamos sujeitos, 

portanto, desejantes e desejados, possibilitando-nos olhar por inteiro no espelho da vida. A 

 

41
Disponível em: <https://www.videocamp.com/pt/movies/nuncamesonharam >. Acesso em: 05 fev.2020. Esco-

lha realizada pela pesquisadora, junto com o educador da turma, compondo o encontro com a trilogia em que o 

afeto promove o entrelace dos temas escolhidos pelos adolescentes/jovens, educandas/educando “Os desafios do 

presente, as expectativas para o futuro e os sonhos de quem vive a realidade do Ensino Médio nas escolas públi-

cas do Brasil. Na voz de estudantes, gestores, professores e especialistas, ‗Nunca me sonharam‘ reflete sobre o 

valor da educação. (SIC) Sobre o valor da pessoa humana, no universo subjetivo do espaço da escolar. 
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escola possui valor significativo quando está aberta a lhes ofertar para além dos conteúdos 

programáticos um espaço de escuta e de uso da palavra, possibilitando a construção de laço 

afetivo,acolhimento e esperança. 

É por meio deste gesto simples, como o de uma tolha florida (Chitão), que elas/eles 

fantasiaram ser um convite para um piquenique e que agora se transforma em uma cabana, 

espaço de acolhimento para um olhar-se no espelho, ora desgastado pelo tempo, mas, ainda 

assim, devolvendo para elas/eles suas próprias imagens refletidas no espelho, tornando-os 

reconhecedores do valor das suas existências para si e para o outro, para o mundo. ―Eu acredi-

to é na rapaziada!‖
42

 

O filme ―Nunca me Sonharam‖ teve a duração de mais ou menos uma hora e dezesseis 

minutos, e tem início com a apresentação, em letras garrafais, deste artigo da nossa Constitui-

ção Federal.   

A educação é um direito de todos e dever do estado e da família, será pro-

movida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno de-

senvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988, on-line).
43

 

 

Na primeira cena do filme/documentário há um destaque para o mar da cidade do Rio 

de Janeiro, a Princesinha do Mar, Praia de Copacabana, e, em seguida, um trem se desloca da 

estação Central do Brasil para o subúrbio carioca. A juventude anda pelas ruas representada 

pelas(os) adolescentes/jovens, meninas/mulheres com suas roupas coloridas em cima dos seus 

skates em manobras radicais em uma Metrópole, aparentemente a Av. Paulista, em São Paulo, 

mas deslumbramento ocorre por elas/eles transitarem pelas zonas urbanas das cidades.Uma 

das cenas acontece em um campinho de futebol, com chão de terra batida na periferia de uma 

grande cidade.  

É preciso ser bom de bola para encarar os chutes da vida. É necessário driblar, correr e 

dar o abraço e gritar: — É gooool!!!! O limite do campo é a cerca de arame farpado. No en-

tardecer, anoitecer, o céu ganha uma tonalidade laranja-rosado; o cais do porto localiza-se 

numa cidade do Nordeste ou Norte do país, ou será Sul ou Sudeste?! Aparecem os barcos 

pesqueiros e o mercado central de frutos do mar, um jovem rapaz sentado, cabisbaixo, com 

uma rodilha de pano
44

 na cabeça a espiar, mirar apreciar, quem sabe, aguardando o peso da 

 

42
 E Vamos à Luta, música do cantor e compositor Gonzaguinha. 

43
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 18 fev. 2020 

44
 Trata-se de um pedaço de pano torcido e enrolado para facilitar o transporte, na cabeça, de caixas, latas, tabu-

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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carga para entregar. Tem Hip Hop, na parada tem malabarismo, tranças, dreads em cabelos 

coloridos, uma riqueza e pluralidade de situações e possibilidades de existências. 

 

Figura 17: Um filme e uma cabana 

 

Fonte: Acervo próprio, 2018. 

 

#ParaCegoVer 

Uma tela de TV com a exibição do filme Nunca me Sonharam. Na parte de traz a toalha de chitão 

colorido improvisa uma cabana.Espaço de acolhida para a dinâmica do espelho.
45

 

 A partir do que nos é exposto, começa a pipocar ideias, palavras e diálogos em Círcu-

los de Cultura: 

Eu quero um voluntário, um voluntário e uma voluntária!  

 

Pra que, professora? (Não deu pra identificar quem foi que perguntou) 

 

É uma dinâmica que eu vou fazer... ele vai ali atrás! (Pesquisado-

ra/mediadora)  

                                                                                                                                                                                     

leiros etc.  
45

Dinâmica do espelho: os adolescentes/jovens, educandas/educandos, sentados em círculos foram sendo convi-

dados à ir até o espaço reservado, em um cantinho da sala, onde foi improvisado uma cabana. No espaço interno, 

encontrariam um espelho (objeto ofertado pela escola, um espelho antigo e cuja superfície um tanto quanto de-

gastada pelo tempo) um encontro com sua própria imagem refletida no espelho. A consigna era ir até lá e ficar o 

tempo que achasse necessário, depois retornar e ficar em silêncio sobre o que tinha encontrado lá dentro, e assim 

sucessivamente. Um após outro, e ao final, aquele que se sentia a vontade para falar, dizia o que ali tinha encon-

trado refletido no espelho. A sua própria imagem, o Encontro com si mesmo. 
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Vários: Ih!!! 

 

Presta atenção, você vai ali e vai encontrar uma coisa muito importante, mui-

to importante! [..] Cê vai lá ver o que é, e não fala pra ninguém! [...] fala na-

da pra ninguém, tá?! Pera aí, pera aí, gente, senta ali, fica quietinho, tá! É se-

gredo... não vale contar. [...] tem gente que vai lá, vai olhar e vai sair, tem 

outros que vão demorar um pouquinho, é um encontro muito importante. 

 

Figura 18: Pipocando o bate papo 

 

Fonte: Acervo próprio, 2018. 

 

#ParaCegoVer: 

Registros de dois momentos no auditório. Educandas de um lado e os educando do outro, sentados e 

deitados em suas cadeiras, comendo pipocas e papeando sobre o filme. 

 

É o que, professora? (Cristina) 

 

[...] é segredo [...] vem aqui outra pessoa, fica quietinho depois [...] é pra to-

do mundo, hein! (Pesquisadora/mediadora) 

Professora, seleciona, faz um rodízio! (Educanda) 
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Figura 19: Espelho, espelho meu... 

 

 

Fonte: Acervo próprio, 2018. 

 

#ParaCegoVer 

Foto da cabana improvisada com a toalha de chitão colorido e a imagem do educando Miguel surge 

atrás da cabana.  

 

―Narciso acha feio o que não é espelho.‖
46

 Ao fazer uma referência a Narciso, reporto-

me ao Mito de Narciso
47

 na Clássica versão de Ovídio, nas ―Metamorfoses‖, que nos apresen-

ta a história de um jovem de uma beleza inigualável , bastante desejado e em especial pela 

ninfa Eco, mas essa é recusada por ele. Narciso bastava a si mesmo, fechando-se para o amor 

e a troca com o outro. Orgulhoso com Eros (Deus do Amor) e com aqueles que o amavam, 

rejeita qualquer envolvimento erótico outra pessoa, o que faz dessa sua atitude uma negação 

do amor do outro. A beira do lago, Narciso vê a sua própria imagem no espelho d‘água e, ine-

briado por sua própria beleza, cai no lago e encontra a morte. Para Birman (2019):   

De qualquer maneira, seja pela emergência da flor no lugar do corpo de Nar-

 

46
 Sampa: Um pequeno trecho da música do cantor e compositor Caetano Veloso. 

47
 Ver O Mito de Narciso: https://www.todamateria.com.br/o-mito-de-narciso/. ―Narciso é um personagem da 

mitologia grega, filho do deus do rio Cefiso e da ninfa Liríope. Ele representa um forte símbolo da vaidade. 

Sendo um dos personagens mitológicos mais citados nas áreas da psicologia, filosofia, letras de música, artes 

plásticas e literatura.‖ (SIC) Na Psicanálise, Obra de Sigmund Freud: Introdução ao Narcisismo, Ensaios da 

Meta Psicologia e Outros Textos [1914-1916] 

https://www.todamateria.com.br/o-mito-de-narciso/
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ciso no lago onde esse se afogou, seja pela mudança subjetiva inebriante 

promovida no indivíduo pela ingestão da flor com propriedades narcóticas, é 

a transformação como modalidade de experiência o que está sempre em pau-

ta na narrativa mítica de Narciso. Daí porque Ovídio inseriu a narrativa do 

mito de Narciso numa obra intitulada justamente ―Metamorfoses‖. (BIR-

MAN, 2019, p. 33). 

 

O Mito de Narciso sugere uma percepção do Ser e do Estar dos adolescentes que, em 

alguns aspectos, se voltam-se para si mesmo e, por vezes, se apresentam fragilizados para 

seguir adiante em busca de suas próprias escolhas. Quantas/quantos de nós, de uma forma 

geral, ao falar da/do adolescente/jovens nos remetemos às suas ―questões narcísicas‖ no senti-

do de que elas/eles mantém uma postura ―egoísta‖, autocentrada(o), em seus próprios interes-

ses. Apresentam seus desejos, mas, ao mesmo tempo, seus medos de ir além de si próprio, 

podendo, assim, formar laço afetivo com o outro. É preciso crescer, viver suas próprias me-

tamorfoses/transformações para poder ―se ver por inteiro‖ e diante do ―espelho da vida‖ ob-

servar toda sua grandeza, esplendor e enfrentar as dificuldades, como nos foi apresentado no 

filme ―Nunca me Sonharam‖.   

A prática vivencial neste espaço, nosso Círculo de Cultura, em especial com a dinâmi-

ca do espelho, possibilitou presenciar uma abertura para a troca, mesmo com aquelas/aqueles 

que se apresentavam mais tímidos e com aquelas/aqueles que ―se acham!‖, como dizem em 

suas gírias. Essas/esses que ―se acham‖ em certos momentos se apresentaram um pouco mais 

abertas/abertos para a troca, transpondo o seu ―narcisismo‖ e indo ao encontro do outro. O 

reconhecer-se no espelho provocou um voltar-se para si mesmo após a apresentação do filme, 

em que o espelho vai mostrando adolescentes/jovens em seus impasses e trocas, acertos e de-

sacertos, como o encontro do primeiro amor, do afeto que transparece no gesto daquele que 

cuida e se preocupa com o outro.  

O documentário convoca-nos a olhar para nossas/nossos educandas/educandos reco-

nhecendo suas potências, enaltecendo o valor do jovem e apresentando-nos os enfrentamentos 

e desafios por elas/eles vividos em suas casas, com seus familiares, na escola, na vida 

.Apresenta suas lutas contra o abandono e, por vezes, até com a superproteção, independen-

temente de quaisquer status quo; da dependência criada que impossibilita o outro crescer, e 

também do relacionamento que nega/aprisiona devido ao ―narcisismo‖ de si e do outro,como 

no Mito que esnoba a Eco. É uma visão de si após as reflexões proporcionadas em nosso Cír-

culo de Cultura colocada em palavras àquilo que reflete seus anseios, medos. Assim, de ma-

neira simbólica representam suas próprias imagens:  
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Figura 20: Palavras e o reconhecimento de si  

 

Fonte: Acervo próprio, 2018. 

 

 A proposta da escrita das palavras neste cartaz se deu após a pesquisadora/mediadora 

dizer que estava finalizando o tempo e este seria o último encontro, mas que se comprometia a 

retornar se assim o desejassem, desde que fosse combinado com o educador/mediador da tur-

ma. A seguir um pequeno exemplo de como ocorreu a construção das palavras no cartaz após 

se verem no espelho: 

Com uma palavra, uma palavra só... [...] o piloto,  é só escrever ali, uma pa-

lavra! (Pesquisadora/mediadora) 

 

Qual palavra? (Carlos) 

 

Aí é com você, cara! (Pesquisadora/mediadora) 

 

Futuro. (Felipe) 

 

Gostosão. (Miguel) 

 

Até ganhar um pescoção, Pobreza! (Luís) 

 

 Em uma de suas falas em diálogo com as/os educandas/educandos, a pesquisado-

ra/mediadora diz ter percebido que no filme, ao se dirigirem as/os adolescentes/jovens, sem-

pre lhes perguntavam o que elas/eles gostariam de ser, e não o que elas/eles são no presente. 

Mas na verdade é o seguinte: quando a gente faz uma pergunta pra você, o 

que você vai ser, tão esquecendo o que a gente é! Quem eu sou, o que eu sou 
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agora, o que eu sou nesse momento [...]que cada um falou, foi: ―Eu sou al-

guém, eu sou o futuro, eu sou beleza, eu sou gostosão, eu sou pobre-

za;pobreza (como gíria), eu sou eu, eu sou fundão, eu sou grandeza, eu sou 

união. Eu sou insatisfação! Cara, sabe...quando a gente vê um filme desse, 

em que a gente se depara com a nossa própria fisionomia retratada no espe-

lho: ―Esse sou eu, sou o eu de agora. [...] Isso vocês não podem deixar pas-

sar‖ (Pesquisadora/mediadora) 

 

O diálogo marca a existência da/do adolescente/jovem no momento presen-

te, “o que eu sou agora” cogita a apropriação da sua própria história e a 

partir daí lançar o olhar para o outro.  

 

Figura 21: Para além do espelho 

 

 

Fonte: Acervo próprio, 2018. 

 

#ParaCegoVer 

Construção do cartaz após o olhar-se no espelho: ―Nunca olhe para si mesmo, olhe para além de si.‖ 

 

Diante do que está escrito, ―Nunca olhe para si mesmo, olhe para além de si‖ o autor 

desta frase poderia estar explicitando a superação do seu olhar autocentrado, amor a si pró-

prio, para o amor do outro, transparecendo o reconhecimento ao qual faz parte a cultura da 

alteridade e da solidariedade sociais, nas quais os laços sociais para ela/ele já poderiam ser 

valorados. Para uma maior abrangência e desenvolvimento da questão apresentada, busco 
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referência em Birman, (2019) esclarece que: 

 Em decorrência disso, Rousseau trabalhou diretamente a categoria de narci-

sismo em sua obra literária e teórica para tornar então possível a constituição 

do campo social imantado pelas diferenças, que permitiram a modulação dos 

laços sociais no campo dessas, sem prejuízo para a concepção do sujeito 

marcado pelo amor próprio. (BIRMAN, 2019, p.50). 

 

O registro da frase feita pelo educando promoveu um diálogo entre nós. Quando indagado 

sobre o que ele quis dizer com o ―nunca olhe para si mesmo‖, ele nega estar desvalorizando o 

seu valor, pelo contrário, mas que a partir dele foi possível olhar para o outro. Sendo assim, o 

olhar para além de si transpassa a questão ―narcísica‖ e entra-se na questão da fundamentação 

política de Rousseau, como nos apresenta Birman. 

Na construção deste nosso trabalho, que teve como proposta este Círculo de Cultura, 

reflexões sobre sexualidade (sexo), diversidade e os dois primeiros temas convergiram para o 

tema do afeto. Laços afetivos com a vida, nas relações humanas, laços com a escola, em suas 

narrativas sobre o (des)compromisso sobre as políticas públicas com a Educação: 

Vamos lá, alguém pode me falar do que se trata esse fil-

me?(Pesquisadora/mediadora) 

 

É um documentário que relata a vida dos jovens que moram em vários luga-

res do Brasil. (Marcelino) 

 

Deu pra sacar qual foi essa... O filme? (Pesquisadora/mediadora) 

 

Precariedade das escolas hoje em dia[...] Seria a precariedade dos jovens pra 

chegar a educação. (Marcelino) 

 

Por exemplo, as estrutura das escolas mostra muito bem como o governo 

não... Como o governo não investe na educação, mas pode melhorar no futu-

ro, pode mudar no Brasil. (Márcia) 

 

Mas você viu diferença entre as instituições que apareceram? (Pesquisado-

ra/mediadora) 

 

Tipo, aqui no Rio de Janeiro, como é o Sudeste, é mais investido do que lá, 

na parte norte, nordeste[...] Motivo disso tudo é mais, sei lá, não sei se é cul-

pa do governo, mas o Brasil todo é assim mesmo, fazer o que?! [...] investin-

do na educação, tratando todos iguais, que na frente tudo muda. (Márcia) 

 

Qual a importância da escola pra você? (Pesquisadora/mediadora) 

 

A importância da escola, na verdade, é tudo. O que a gente pode planejar 

nosso futuro, é a escola! (Flávia) 

 

Em suas falas, pode-se perceber o valor, respeito, preocupação e da necessidade do in-

vestimento na educação pública e de qualidade.  
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Outra educanda nos apresenta suas dificuldades e superações e o laço afetivo que ela 

faz com a escola: 

Você sempre estudou em escola pública?  Como que foi o seu desenvolvi-

mento desde as primeiras séries [...]? (Pesquisadora/mediadora) 

 

Sempre [...] O começo foi muito difícil, mas depois que eu aprendi a ler, eu 

nuca mais parei, segui direto! (Flávia) 

 

E como a escola é hoje pra você? (Pesquisadora/mediadora) 

 

É boa, muito boa, eu gosto, eu me encaixei aqui! (Flávia) 

 

São palavras como essas que constatam a construção dos laços afetivos com a escola, 

com seus pares. O diálogo se faz possível no espaço escolar quando se está aberto para a escu-

ta dessas/desses adolescentes/jovens. A escola, apesar de todas as questões que envolvem o 

ato de ensinar e aprender, se torna lugar simbólico para se continuar sonhando. É preciso abrir 

espaço para o afeto, lugar por vezes tão amedrontador para algumas/alguns educado-

ras/educadores, mas como nos diz Paulo Freire: 

Essa abertura ao querer bem não significa, na verdade, que, porque profes-

sor, me obrigo a querer bem a todos os alunos de maneira igual. Significa, de 

fato, que a afetividade não me assusta, que não tenho medo de expressá-la. 

Significa esta abertura ao querer bem a maneira que tenho de automatica-

mente selar o meu compromisso com os educandos, numa prática específica 

do ser humano. Na verdade, preciso destacar como falsa a separação radical 

entre seriedade docente e afetividade. (FREIRE, 1996). 

 

Ao trabalhar nesta pesquisa-intervenção pude, enquanto educadora, vislumbrar o lugar 

da escuta dos ―sonhos‖ das ―utopias‖ dessas/desses educandas/educandos. Um trabalho de 

abertura onde ―rolou‖ afeto, não só como tema, mas como compromisso ético, porque querer 

bem é respeitar o outro. 
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Figura 22: Palavras geradoras de sonhos 

 

 

Fonte:Acervo próprio, 2018. 

 

#ParaCegoVer 

Sobre a mesa escolar encontra-se cartolinas, caneta piloto, tesouras, estojo e um ―celular esquecido‖. 

Sem selfies ―narcísicos‖, as mãos podem fazer o registro de suas próprias imagens. 
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Figura 23: Pequeno Círculo de Cultura 

 

 

Fonte: Acervo próprio, 2018. 

 

#PraCegoVer  

Foto de uma sala de aula mostrando quatro alunos realizando uma atividade em grupo. 

 

Quando as palavras constroem laços afetivos acontece um diálogo sobre o valor da es-

cola como espaço de vida, de liberdade para a palavra, em que temas como sexualidade e di-

versidade não se confundem com palavrões e, muito menos, com pornografia, mas abre-se 

para a confluência do respeito, amor, afeto. Que as/os adolescentes/jovens possam usufruir na 

família, na sociedade e na escola o espaço da abertura para palavra, em que elas/eles possam 

ser vistas(os) e reconhecidas(os) por inteiro e não em ―pedaços!‖ Fica aqui o registro de um 

encontro para o ―Olhar para Si Mesmo‖: 
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Figura 24: Incompletude 

 

Fonte: Acervo próprio, 2018. 

 

#PraCegoVer 

Cartaz representativo da autoimagem com palavras gestadas: EU EM PEDAÇOS, ORGULHO, RE-

FLEXÃO. 

 

Círculos de Culturas, como prática de uma pesquisa-intervenção, vem mostrar o valor 

de um trabalho construído a partir de material gerador de diálogo, em que temas geradores-

como: Autonomia/Confiança; Liberdade/Coerção; Alteridade/Autoridade/Acolhimento; Se-

xualidade/Diversidade/Afeto (estes três últimos, compõe a trilogia) foi promovido pela escuta 

das palavras geradoras/gestadas que foram sendo tecidas pelas possibilidades criadoras, em-

basadas pelas leituras no campo da Educação e da Psicanálise. Teorias que promovem encon-

tros e (des)encontros na mediação para o olhar e a escuta das questões objetivas e subjetivas 

que permeiam educanda/educando no laço afetivo com a escola. O valor da palavra e suas 

narrativas realizadas com o compromisso da alegria, disponibilidade e esperança, mantendo-

se a jovialidade para acolhida à palavra da/do adolescente/jovem para que ela/ele possa se ver 

por inteiro. ―Eu acredito é na rapaziada!‖
48

 

 

 

48
 E vamos à Luta- Canção de Gonzaguinha. 
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6.  CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS 

 

A construção deste trabalho de pesquisa, dissertação de Mestrado, originou-se do de-

sejo em trabalhar com as questões subjetivas que atravessam as/os adolescentes/jovens, assim 

como os laços afetivos que estas/estes vão tecendo em suas relações no espaço escolar. Com 

base no referencial teórico usado, parti do pressuposto que a Palavra, enquanto narrativa e 

expressão de subjetividades, promove enlaces. 

A apresentação desta dissertação ao Programa de Pós-Graduação em Educação da U-

niversidade Federal Fluminense — UFF, da linha de pesquisa em Linguagem, Culturas e Pro-

cessos Formativos, articula as temáticas: Educação, Psicanálise e Adolescências/Juventudes e 

foi fruto da pesquisa com adolescentes/jovens, educandas/educandos, realizado em um Colé-

gio Estadual do Ensino Médio que abriu as portas para que esse projeto pudesse ser efetivado 

por meio da realização de Círculos de Cultura como espaço gerador de diálogos e promotor 

do uso da Palavra, encarnada
49

, dita/escrita com refinado valor simbólico para a construção de 

narrativas, histórias de vidas desses sujeitos, que transgrediram o modelo pronto do encarnado 

no cotidiano escolar.  

A objetividade e a subjetividade são transversalizadas por conceitos educacionais pro-

gressistas e psicanalíticos, de abordagem Freireana e Freudiana, que toma/acolhe a palavra 

como fonte de transgressão e transformação do sujeito diante a vida. Da Pedagogia do Opri-

mido, Mal-Estar da Civilização ao Mal-Estar na Educação e o Mal-Estar na Atualidade, as 

transversalizações teóricas nos apontam aberturas ao entendimento das subjetivações adoles-

centes/jovens no mundo contemporâneo. A Pedagogia da Autonomia é incorporada no espaço 

dialógico do ambiente escolar.  

A pesquisa-intervenção foi a metodologia de cunho qualitativo que melhor se aplicava 

aos objetivos desse trabalho, que fez uso dos Círculos de Culturas (FREIRE, 2019), propor-

cionando a investida do pensamento crítico ao entendimento das questões sócio-políticas e 

culturais que afetam a vida das/dos adolescentes/jovens na Era da Globalização e, em especi-

al, do momento político vivenciado no período das intervenções, que coincidiu com as elei-

ções de 2018. 

O trabalho de pesquisa desenvolvido retratou as questões e inquietações das/dos ado-

lescentes/jovens mediante suas falas no que diz respeito às vulnerabilidades sociais que e-

 

49
 Encarnada que é da cor vermelha, e do que se fez verbo, encarnar. 
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las/eles vivenciam; do sentimento de insegurança para com as questões político-sociais e afe-

tivo-emocionais vividas na nossa contemporaneidade, nos espaços das ruas, na família e na 

escola. A pesquisa respondeu aos anseios a um fazer construtivo no espaço escolar quando se 

abre para a escuta da palavra dessas/desses educandas/educandos.  

O projeto de pesquisa-intervenção fez corpo, tomou forma e delineou o nosso cami-

nhar, o nosso fazer junto, promovendo a garimpagem ao encontro desse Tesouro da Juventu-

de. Para construir esse trabalho foi necessário ir ao encontro dos tesouros da minha própria 

juventude para poder chegar às essas juventudes outras. 

 Da juventude às experiências profissionais e intelectuais, o tempo funcionou com uma 

ponte para busca de novos saberes, discernindo sobre aquilo que nos faz sensível para escutar 

o outro e possibilitando a abertura ao enfrentamento dos conflitos na contemporaneidade, que 

refletem no fazer juvenil, ao qual, por vezes, frustram seus anseios e, ao mesmo tempo, as/os 

lançam para novos desejos os fazendo esperançar. 

A vida desses sujeitos, adolescentes/jovens, me convocou a um novo fazer que pro-

porcionasse as/os educandas/educandos a construção/fortalecimento de um laço afetivo com a 

escola. O diálogo horizontalizado, ocorridos nos Círculos de Cultura, pode acontecer no espa-

ço escolar e este deveria se estender aos seus lares e aos espaços sociais. Uma nova juventude 

se apresenta, e se faz imprescindível à escuta das suas novas narrativas de vida, bem mais 

potentes e menos alienante. O adolescente/jovem da atualidade está em uma outra vibe, como 

nos diz elas/eles, numa outra pegada diferente, ou seja, menos tolerantes aos discursos hege-

mônicos e de modelos sociais, tidos por elas/eles, como sendo ―hipócritas‖ como nos apresen-

tam em uma das falas neste trabalho transcrito.  

Como pesquisadora/mediadora foi preciso rever o meu conceito de adolescên-

cia/jovem na atualidade para poder ―chegar junto‖, como nos dizem elas/eles, na compreen-

são de suas indagações diante a vida. Desse modo, a questão desta pesquisa-intervenção foi 

atendida quando, mesmo diante de algumas dificuldades, especialmente do barulho de uma 

reforma física na escola, a palavra pode circular e se fazer ouvida. 

A palavra, como ponto de convergência entre as teorias de Freire e Freud, possibilitou 

o diálogo horizontalizado e a escuta e reconhecimento da palavra com o máximo de poliva-

lência, potente dos jovens/adolescentes neste espaço escolar. As narrativas das/dos educan-

das/educandos contextualizou suas formas de ser, ver, sentir e se inserir no mundo como su-

jeitos de desejos, expressando suas ideias e assumindo suas palavras, seja na prática dos seus 

registros escritos e/ou nas dinâmicas relacionais propostas. 

O diálogo entre educação e psicanálise permeou o meu fazer como pesquisado-
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ra/mediadora ao me debruçar sobre as análises dos dados da pesquisa, cristal bruto que foi 

sendo lapidado. Neste trabalho fica o registro de uma prática inclusiva no espaço escolar. Os 

conceitos de inclusão/exclusão e subjetividades a partir de temas geradores foram identifica-

dos durantes os Círculos de Cultura. 

A transversalidade entre as teorias Freireanas e Freudianas fez possível a interlocução 

das temáticas entre Educação, Psicanálise, adolescências/juventudes e ao levantamento, acha-

dos da pesquisa em ao encontro das categorias temáticas aqui apresentadas, essas que foram 

sendo identificadas no decorrer processo dialógico vivenciado em cada círculo de cultura. Os 

temas gestores se encontram e se confluem, e palavras gestoras/gestadas constroem as narrati-

vas dessas/desses sujeitos, adolescentes/jovens.  

Temas geradores como: Autonomia e confiança, que tecem possibilidade para os laços 

com o social/escolar e identificação de suas próprias dificuldades/superações no âmbito edu-

cacional/social; Liberdade e coerção, representação do espaço escolar como espaço de liber-

dade e, por vezes, de aprisionamentos dos sujeitos;Alteridade/Autoridade/Acolhimento, en-

contro pela palavra e o reconhecimento da figura de alteridade, o lugar do mestre que torna 

possível o enlace/laço com social/educacional; Sexualidade/Diversidade/Afeto, temas que 

perpassam por entre os três filmes: Édipo Rei, Elevação Mental (Triz) e Nunca me Sonharam, 

as/os adolescentes/jovens e os atravessamentos simbólicos do ser desejado ao ser desejante. 

Reafirmo a potência dos Círculos de Cultura, que fez valer a palavra do/da educan-

da/educando no espaço escolar. A/o adolescente/jovem na escola ocupa um lugar político. 

As/os protagonistas dessa narrativa são essas/esses adolescentes/jovens que em um 

primeiro momento se mantiveram desconfiadas/desconfiados, inquietas/inquietos. A princípio 

estavam ali apenas para cumprir sua carga horária, ou seja, para não levarem ―falta‖, pois, 

afinal quem era essa ―professora‖ que estava ali, e o que poderiam esperar de minha pessoa. O 

que teria para ―dizer‖ para elas/eles? E quais eram as minhas questões em relação a esse tra-

balho, que se apresentava, também, como algo novo. Aminha proposta era a criação de um 

Círculo de Cultura para com aquelas/aqueles que me eram tão ―desconheci-

das/desconhecidos‖. O desafio era para ambos, educandas/educandos, pesquisado-

ra/mediadora. O desejo de estar com elas/eles me fez ser também desejada. 

A cada encontro um leque de possibilidades, por onde começar, esta era uma questão! 

O primeiro encontro, uma barulhada sem tamanho, o tão idealizado círculo (de Cultura) se 

resumiu a pequenos círculos, e um filme para assistir. Um filme de dois minutos apenas, e ao 

término, um espaço vazio a ser preenchido. E agora o que fazer com tantas/tantos adolescen-

tes/jovens a falar ao mesmo tempo, com atropelo de palavras, ideias cruzadas? Era preciso 
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acreditar na mensagem do filme, que falava de Autonomia/confiança, onde encontrava-se a 

minha, e como promover isso a elas/eles?! 

As questões objetivas confluíam-se com as subjetivas, e o ACOLHIMENTO, as dife-

renças, algo tão presente na postura da mãe para com o protagonista do filme, Thomas Edi-

son, tocou imensamente estes adolescentes/jovens. Daí foi possível nos acolhermos: eu no 

meu ―barulho interno‖ e elas/eles em seus ―barulhos externos/internos‖ foi possível silenciar e 

sermos tocadas/tocados pelo desejo de fazermos juntas/juntos. Fizemo-nos desejan-

tes/desejadas(os) e foi possível construirmos este trabalho.  

Fomos nos constituindo como sujeitos em uma pesquisa científica, o que nos difere de 

sermos objetos. Não tínhamos um saber pronto, mas, de certa forma, sabíamos que devería-

mos tentar. Estava aberta ao diálogo, e acredito que ao convocá-las para esse novo fazer, e-

las/eles ―chegaram juntas/juntos‖. De certa forma, a minha representação ali não se detinha ao 

lugar de professora, era para além desse lugar de professora/pesquisadora. Isto nos aproxi-

mou, e estarmos abertas/abertas ao devir, pois não nos retirou a capacidade de construir este 

trabalho.  

A participação efetiva, minha e das/dos educandas/educandos nos Círculos de Cultura, 

veio pelo exercício das suas/nossas próprias palavras que deram sustentação ao nosso lugar de 

sujeito de desejos.  Fomos, assim, nos fazendo vozes, dialogando. Construímos nossa auto-

nomia e confiança, conceitos constituídos em nossa prática dialógica, que nos lançou ao reco-

nhecimento do mal-estar existente na escola, na família e na sociedade. Em suas falas, o sen-

timento de que estão sendo cerceados em suas liberdades, em suas formas de ser e existir co-

mo adolescentes/jovens, na escola ―presídio‖ que de certa forma ―aprisiona ideias e pensa-

mentos‖, mas que poderia ser reconhecido como espaço de liberdade, a escola que pode mu-

dar o mundo; na família que não lida bem com às diferenças no jeito de vestir-se, comportar-

se; que almejam os modelos prontos de comportamentos, a sociedade que julga, discrimina e 

segrega, e aquela/aquele que não se ―enquadra‖ está excluída/excluído. Ou seja, a exigência 

ilusória de que sejam modelos ideias de filhas/filhos, alunas/alunos, cidadãs/cidadãos. 

Saímos das exigências, do ideal, trazendo a ludicidade como possibilidade de forma-

ção de vínculo afetivo entre nós, os risos, as provocações à possibilidade de acolhimento. O 

trabalho de valor simbólico nos possibilita distanciarmos do autoritarismo, construindo, as-

sim, uma figura de alteridade, que comporta, suporta lidar com o que se apresenta sem tomar 

como pessoal algum ato mais imaturo, deslocado. Foi possível nos reconhecermos como pes-

soas dignas de sermos respeitadas/respeitados. 

Esses adolescentes/jovens possuem suas singularidades/diferenças. Estas/estes estão 
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para além dos seus uniformes escolares, se diferenciam por seus tipos de cabelos, crespos, 

lisos, pretos, castanhos, louros ou coloridos; por seus jeitos de sorrirem ou de se fecharem. 

Diferem em suas personalidades, pois tem aquelas/aqueles que são mais afoitas/afoitos, o 

mais/menos falantes, as/os tímidas/tímidos, as/os que ficam sentados no final da sala, as/os 

que permanecem ―fora do círculo‖ aquelas/aqueles que precisam circular, as/os esnobes, as/os 

simpáticas/os, os que vacilam nas palavras (mal) ditas ao ―xingar‖ uma/um amiga/amigo, e as 

que ―manda bem‖ com as palavras, as (bem)ditas que acolhem as/os colegas, tipo, ― foi mal 

aí, tá?‖ 

Tivemos a liberdade para falar sobre ―sexo‖ digo, sexualidade, diversidades até se 

chegar ao tema afeto. Este último perpassou por todos os nossos encontros, foi aquele que 

agregou nossas próprias diferenças. Liberdade/limite foram sendo tecidos no ―chão da esco-

la‖; a liberdade de fazer críticas sociais pelo não acolhimento, por parte significativa da socie-

dade não haver aceitação às diversidades, sejam essas de que ordem for, como gênero, cor, de 

condição social. Estar com essas/esses adolescentes/jovens no espaço escolar me traz o reco-

nhecimento de que elas/eles sempre têm a nos dizer.  

Quando falam dos seus sonhos, recebidos por tantos como sendo ―sonhos juvenis,‖ 

quando estas/estes nos dizem para que todas/todos possam ter acesso à escola de qualidade 

em tempo integral, de não ser preciso a existência de tantas desigualdades sociais, de se ter 

melhores condições de moradias e de trabalhos para todas (os), de poder ser possível lidar 

com as diferenças, de acreditar que cada uma/um tem direito de seguir a sua própria religião, 

de poder fazer suas próprias escolhas sexuais e amorosas, de aceitação a pluralidade das famí-

lias (novas configurações familiares), de respeitar o outro independentemente daquilo que se 

acredita e se toma como verdade. Os diálogos de poder ver as singularidades nas diferenças, 

ou seja, de que tem algo de diferente na/no outra/outra mesmo sendo mulher, homem ou gay, 

ou seja, cada uma/um é único. Diálogos que passam longe do conceito de que as/os adoles-

centes/jovens seriam toadas/todos alienados, pelo contrário, essas suas falam retratam o com-

promisso político e ético que elas/eles têm pela vida. 

O desafio para a construção desse trabalho foi o de promover a credibilidade de inter-

face entre os conhecimentos e saberes da Educação-Psicanálise e Psicanálise- Educação que 

pudesse levar ao entendimento de que as/os adolescentes/jovens, na escola, sendo desejosos à 

escuta de suas palavras, e que o Círculo de Cultura promove o enlace para o diálogo horizon-

talizado.   

A Educação e a Psicanálise em Círculos de Cultura constroem possibilidades para no-

vos saberes e fazeres. O maior desafio transposto nesta pesquisa foi o de aproximar duas teo-
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rias, que em um primeiro momento, parece não haver pontos de convergências, mas ao me 

debruçar pelas obras do Freire e do Freud fui me deparando com a grandeza ainda maior do 

olhar de humanização que esses dois teóricos têm para com os sujeitos, sendo a Palavra a pos-

sibilidade de enlace com a vida.  

Será ainda preciso uma maior abertura para que os Círculos de Cultura (ao qual afirmo 

ser atemporal) possam, efetivamente, fazer parte de um fazer pedagógico mais humanizado, e 

para isso será preciso haver uma transformação dos modelos tradicionais ainda tão arraigados 

em nossa política de educação. Será preciso promover mudanças curriculares na escola, 

―transformar cabeças‖, promover ainda mais o encontro entre a Educação e a Psicanálise, Psi-

canálise e Educação, em que as questões subjetivas tanto das/dos educandas/educandos quan-

to das(os) educadoras/educadores possam ser consideradas.  

Para efeito de esclarecimento, trago aqui um pequeno depoimento que ouvi de um co-

nhecido em um espaço de diálogo na saúde mental, que ao falar desta minha pesquisa sobre 

promover um diálogo entre Freire (Pedagogia do Oprimido) e Freud (Mal-Estar da Civiliza-

ção) ele olha para mim e diz: ―E por que não, O Mal-Estar do Oprimido e a Pedagogia da Ci-

vilização?!‖
50

 Tomei sua fala como uma possibilidade de dar continuidade ao que estiver por 

vir. O meu desejo é permanecer atuando na pesquisa com a temática das Adolescên-

cias/Juventudes.  

Destaco um registro (desenho) construído por um dos sujeitos da pesquisa e que me 

deixou bastante impactada, que foi o da Figura 16, em que o homem segura o mundo nas cos-

tas. Essa cena retrata o homem na figura do Mal-Estar do Oprimido, que faz jus a fala do co-

lega. Daí as considerações provisórias para esse trabalho, porque trabalhar com adolescen-

tes/jovens é poder estar aberta ao devir, e será preciso nos debruçar sobre a (des)pedagogia da 

civilização.  

No processo de trabalho houve a garimpagem, lapidação, ocorrida nos espaços dos 

Círculos de Cultura, e aqui fica o registro do nosso Tesouro da Juventude, adolescen-

tes/jovens, educandas/educandos. Suas Palavras são joias preciosas de valor imensurável. Es-

sas considerações provisórias me lançam para novos Tesouros da Juventude. 

 

 

 

 

50
 Em um espaço de diálogo da área da Saúde Mental em janeiro de 2020, a fala de um colega psicólogo. 
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APÊNDICE 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

Título do Projeto: TESOURO DA JUVENTUDE: INTERFACES ENTRE EDUCAÇÃO E PSICANÁLISE EM 

CÍRCULOS DE CULTURA 

Pesquisadora Responsável: Emília Naura Santos Bouzada (Universidade Federal Fluminense)  

Orientadora: Mylene Cristina Santiago (Universidade Federal Fluminense) 

Telefones de contato- Pesquisadora: xxxxxxxxxxx 

Telefones para contato- Orientadora: xxxxxxxxxxxxx  

            Prezado aluno (a) ___________________________________________________do 1º 

ano do Ensino Médio, turma________________, turno__________________________dotemas 

Colégio Estadual Paulo de Frontinsituado na rua Barão de Ubá, 399- Praça da Bandeira, Rio de Ja-

neiro- RJ, você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa“TESOURO DA JUVEN-

TUDE: INTERFACES ENTRE EDUCAÇÃO E PSICANÁLISE EM CÍRCULOS DE CULTURA”, de responsa-

bilidade da pesquisadora Emília Naura Santos Bouzada, sob a orientação Profª Drª Mylene Cristina 

Santiago.Esta proposta de pesquisa-intervenção tem como objetivo desvelar as concepções de 

jovens do ensino médio no que tange a temas referentes à inclusão e diferenças. No desenvolvi-

mento dessa pesquisa buscaremos identificar e analisar quais os balizadores de reflexões e apren-

dizagens acerca dos diferentes contextos socioculturais existentes e que refletem na educação bra-

sileira. Esse estudo se justifica pela importância que os contextos políticos-socioculturaisvêm as-

sumindo no panorama educacional brasileiros nos últimos anos. A pesquisa será orientada por uma 

abordagem qualitativa, desenvolvida em diferentes etapas:oficinas e Círculos de Cultura com os 

jovens do ensino médio de duas turmas em uma escola pública; análise das narrativas apresenta-

das nas oficinas e/ou Círculos de Cultura; e realização de entrevistas com os alunos e professor de 

sociologia da turma.Esperamos que esta pesquisa nos possibilite conhecer o que pensam estes 

nossos jovens estudantes em relação a temática acima mencionadas e temas decorrentes da mes-

ma, assim como nos permitir,por meio de suas narrativas, conhecer o que pensam sobre às ques-

tões contemporâneas e como retratam seus próprios desejos. Focalizarmos nossas reflexões sobre 

estas narrativas que se apresentam no processo de formação dos jovens estudantes do ensino 

médio a partir dos dados empíricos quantitativos e qualitativos obtidos na pesquisa. 

Esclarecemos que sua participação é voluntária e garantimos a confidencialidade das informações 

adquiridas e a privacidade do participante voluntário na pesquisa. 

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa. Caso queira acompanhar o andamento e os resulta-

dos da mesma, favor enviar e-mail para o endereço eletrônico:emiliabouzada@gmail.com 

Eu,________________________________________________________________RG 

nº_____________________, responsável pelo aluno (a) declaro ter sido informado e concordo que 

este possa participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de 2018 

____________________________________________ 

Assinatura 

mailto:mylenesantiago87@gmail.com

