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Eu acredito é na rapaziada
Que segue em frente e segura o rojão,
Eu ponho fé é na fé da moçada
Que não foge da fera e enfrenta o leão
Eu vou à luta com essa juventude
Que não corre da raia a troco de nada
Eu vou no bloco dessa mocidade
Que não tá na saudade e constrói
A manhã desejada...
E vamos à luta, Gonzaguinha, 1980.
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RESUMO

Tomando como ponto de partida as oficinas de graffiti do Projeto de Extensão Grafipaz,
realizadas entre 2001 e 2004 no Cabula, esta pesquisa tem como objetivo principal
identificar elementos que influenciaram na relação dos graffiteiros, participantes do
Grafipaz, com a escola. A história oral, em sua modalidade de história de vida, é o
método utilizado neste estudo, por viabilizar o conhecimento de um conjunto de
experiências pessoais, mediante a construção de uma relação mais próxima e de
confiança entre entrevistado e entrevistador e por essa metodologia se constituir numa
história que contempla a versão dos excluídos e marginalizados. A partir da interseção
entre as dimensões da casa (família), da escola e da rua (graffitagem, experiências
comunitárias e movimentos sociais) presentes nos fragmentos das trajetórias de vida de
11 graffiteiros, buscamos entender a relação que esses jovens artistas vêm construindo
com a escola. Utilizamos a identificação, as expectativas, a relação com o saber e a
resistência enquanto categorias analíticas capazes de auxiliar na identificação de
aspectos que interferem na relação desses jovens negros com a educação formal.
Enfim, esperamos que este estudo contribua para a construção de propostas
pedagógicas capazes de valorizar e reconhecer a importância da vida social e da
cultura popular dos jovens.
Palavras – chave: jovens graffiteiros, hip hop, identificação, educação e história de vida.
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ABSTRACT

Having as starting point the graffiti workshop of the Extension Project, Grafipaz, that
took place between 2001 and 2004 in Cabula, this research aims in identifying the
elements that influenced the relation between graffiti writters, partipants of Grafipaz, and
the school. The oral history, in the modality of history of life, is the method adopted in
this study because it promotes the knowledge of a range of personal experiences
through the construction of a closer and trustworthy relationship between interviewer
and interviewed because this methodology constitutes a history which considers the
version of the excluded and marginalized ones. Through the intersection between house
(family), school and street (graffite, community experiences and social movement)
present in the eleven graffite writers trajectory of life, we search to understand a little bit
more the relation that these young artists have been building with the school. We used
the identification, the expectation, the relation with knowledge and resistance as
analitical categories capable to help in the identification of facts that interfere the relation
of these black youngsters with the formal education. In short we wish this study could
contribute for the construction of pedagogical proposals which are able to value and
recognize the importance of social life and youth popular culture.
Key words: young graffite writers, hip hop, identification, education and history of life.
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I PARTE: O BOMBARDEIO1

Bombardeio realizado por vários graffiteiros num muro em frente à UNEB

1

Veja o significado atribuído pelos graffiteiros no glossário.
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INTRODUÇÃO
Trocando “uma idéia” 2...

Há seis anos atrás, começamos a perceber que além do limo impregnado nas
paredes manchadas de nossa cidade, alguns contornos, imagens e mensagens
pareciam pulular nos muros. Críticas à corrupção, ao descaso dos políticos com a
saúde, segurança e educação da maioria da população e imagens, retratando as
desigualdades sociais, dividiam o disputado espaço urbano com pseudônimos
inusitados, mensagens positivas de estímulo, valorização, declarações amorosas e
dedicatórias aos amigos. Rapidamente, essas intervenções se propagaram deixando
marcas nos muros da cidade e construindo um cenário paralelo à imagem
comercialmente elaborada dos outdoors que retratam um lugar, quase paradisíaco e
harmônico, chamado Salvador.
Outras vozes, oficialmente ocultadas, vêm se manifestando através dessas
escrituras nas paredes, reivindicando o reconhecimento de sua existência. Vozes
silenciadas se apropriam de espaços restritos, invadindo “pedaços” dessa cidade que
lhe foram negados, criando, assim, uma mídia alternativa que transforma os muros em
espaços de comunicação. Munidos com um rolinho de espuma, com sobras de tinta
látex, pigmentos multicores ou latas de spray quebram o silêncio imposto pelos
supostos donos da cidade. Gritam sem fazer barulho e garantem presença permanente
e simultânea em diversos lugares, não permitindo mais a negação de sua existência.
Essas intervenções, inicialme nte, presentes nas esquinas e fachadas adentram
espaços e instituições como a escola. Suas paredes internas e externas se
transformaram em alvo preferido e constante das inscrições enigmáticas, quase
indecifráveis, mas nem por isso destituídas de significado, conhecidas como pichação.
Inicialmente interpretada como mais um ato de vandalismo na escola, a pichação
extrapola essa definição externa e indiferente às motivações e propósitos dos seus
autores. A necessidade de ser visto, chamar a atenção, de ser reconhecido e popular é
ignorada. A insatisfação diante de uma escola indiferente, destituída de significado para
2

Expressão utilizada pelos jovens colaboradores da pesquisa para se referir a um bate-papo.
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sua vida, desprovida de uma ambiência lúdica voltada para o lazer e de espaços
concretos de participação, é ocultada. A indignação perante uma escola que não
desperta paixão e que tem se mostrado incapaz de desafiá-los é omitida e, assim, a
pichação é, convenientemente, traduzida como uma prática ilícita e marginal.
Tomando Bourdieu (1998) como referência, diríamos que esses “excluídos do
interior” desejam lembrar, através de suas manifestações de resignação, dentro da
escola, que a verdadeira vida está do lado de fora.
O contato com um grupo de jovens rotulados na escola como pichadores foi o
ponto de partida para conhecer mais sobre essa prática a partir da perspectiva de seus
agentes. A aproximação aconteceu numa escola estadual localizada na região do
Cabula, em Salvador, onde acompanhamos uma galera durante um ano letivo e, após
muitos encontros, construímos o Projeto Grafipaz.
O Projeto Grafipaz: ponto de partida
Vamos começar então, por onde tudo começou. Contar, narrar o nosso encontro
com essa cultura de rua protagonizada por jovens graffiteiros do Cabula. Discorrer
sobre a forma como fomos tomados por esse universo, pelas inquietações que o
mesmo nos despertou. Essa história será contada em parceria com jovens graffiteiros
que também são parte dessa experiência. Atitude, Brak, Daniele, D.S, Dunk, Leão,
Leleco, Marcos, Sag, Urina e Zezé são os pseudônimos criados por esses jovens que
colaboraram com essa empreitada.
Ela começa há alguns anos atrás, no ano 2000, ainda como estudante do curso
de Pedagogia na Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Foi nesse ano que tivemos
as primeiras experiências com a pesquisa científica através do programa de iniciação
científica PIBIC - UNEB – CNPq. Ingressamos no Projeto de Pesquisa e Extensão a
Escola e a Educação contra a violência: Professores e Alunos construindo uma cultura
da Paz na escola, na condição de bolsista com orientação da professora Ya ra Dulce
Bandeira de Ataíde. O objetivo do estudo era identificar a origem e a natureza da
violência presente no cotidiano de professores e alunos de 10 escolas públicas
estaduais de Salvador. Nessa pesquisa, escolhemos, no primeiro semestre, uma escola
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de ensino fundamental localizada no Cabula, próxima à Universidade, como unidade
piloto.
A instituição tinha uma estrutura física extremamente degradada, onde carteiras
quebradas disputavam o pequeno espaço do refeitório com os alunos. Uma escola
pouco iluminada, com ventilação precária e espaços restritos de lazer, incluindo uma
quadra improvisada pelos próprios alunos, que apresentava problemas sérios na rede
elétrica e hidráulica. Quando chovia muito, as aulas eram suspensas porque os
corredores de acesso às salas de aula ficavam alagados, intransitáveis.
Além do mencionado, a escola contava com mais um agravante, as pichações.
Elas se espalhavam pelos banheiros, corredores e salas de aula, surgiam
inesperadamente nas paredes sem deixar pistas. Os riscos se multiplicavam em suas
formas diferentes, com seus códigos quase indecifráveis.
Professores e funcionários queixavam-se do comportamento e indisciplina dos
alunos, bem como dessas práticas concebidas como atos de vandalismo. Daniele, uma
colaboradora nesse estudo, ex-aluna da referida escola, acrescenta que:
Tinha muitos pichadores na escola. Eu conhecia bastante pichadores na
escola, isso a partir da quinta série que é quando a gente começa a
estudar com meninos maiorizinhos. A escola não lidava com isso. A
diretora da escola não tava nem aí, até porque eles não deixavam que ela
visse. Mas a escola também não ajudava em nada, não falava nada,
ficava neutra, fazia de conta que aquilo não tava acontecendo dentro da
escola. (DANIELE, 18 anos).

Essa situação despertou nossa atenção no que se refere à compreensão e
entendimento dessa prática. O que esses jovens pretendiam? Qual o significado
daquela ação? E então durante as visitas diárias à unidade de ensino para participar da
vida escolar, além de realizar outros procedimentos da referida pesquisa, começamos a
nos aproximar dos jovens apontados e conhecidos entre os outros alunos como
pichadores.
A busca pela adrenalina era apontada por eles como um dos elementos
motivadores dessa prática, acompanhada da intenção de manifestar insatisfação e do
desejo de ser conhecido, ser popular na escola. Além de pichar as paredes da escola e
de propriedades particulares, muitos desses jovens “morcegavam” nos transportes
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coletivos. Andavam debruçados nas janelas e portas dos ônibus e surfavam sobre o
teto dos mesmos arriscando a própria vida. Dunk fala sobre essa experiência,
destacando as motivações que levavam a essa ação:
Já morceguei umas duas vezes, mas depois que um colega meu parou e
caiu, eu fiquei assim...vi que aquilo ali não é pra mim. Não era nem por
causa daquela adrenalina, a gente morcegava pra não pagar aquele
transporte, pra juntar o dinheiro pra comprar tinta pra poder pintar [...]
(DUNK, 22 anos).

Diante desse quadro, onde a escola se mostrou incapaz de lidar com a referida
situação, propomos aos alunos da unidade de ensino a realização de oficinas de graffiti
e consultamos a instituição sobre a possibilidade de realizá -las no prédio escolar.
No entanto, o que se percebia era a omissão da maioria do corpo docente que
demonstrava pouco interesse em participar do projeto, como nos revela D.S, educador
do projeto:
A primeira escola do Grafipaz parecia um presídio. A diretora e os
professores não participavam, achavam que não ia da certo, achavam
que era pichação, isso em 2001. (D.S, 29 anos)

Ficava muito claro que o interesse do gestor e do corpo docente da instituição
era acabar com a prática da pichação e de alguma forma conter a indisciplina dos
estudantes que participavam das oficinas. Não tínhamos uma sala fixa para nossa
atividade. Durante alguns sábados encontramos a escola fechada e sem a devida
autorização que garantisse nosso acesso às suas dependências. Entraves que
demonstravam o descaso e rejeição da escola às práticas culturais diferentes,
destoantes do modelo cultural hegemônico que a orienta. Iniciamos as oficinas em maio
de 2001 e concluímos essa primeira experiência em setembro do mesmo ano.
Essas dificuldades nos levaram a “ocupar” a Universidade do Estado da Bahia –
UNEB. No ano de 2003 encaminhamos o projeto do Grafipaz3 à direção do
Departamento de Educação e conseguimos a autorização para ocupar uma sala aos
sábados à tarde.
3

Veja algumas fotos das oficinas nos Apêndices A, B e C e algumas reportagens referindo ao Grafipaz
em anexo.
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Estávamos, dessa forma, convidando a comunidade para dentro do campus
acadêmico, tão próximo geograficamente, mas, ao mesmo tempo, distante e, em alguns
momentos, indiferente ao seu entorno. Aqueles jovens moradores das “quebradas” da
Engomadeira, do Cabula I e do Beiru estavam deixando de ver a universidade apenas
por entre as vielas e o intervalo estreito entre as casas da comunidade, para estar nela,
marcar presença, incomodando-a ou não.
A instalação da oficina de graffiti na universidade despertou o interesse de jovens
de diversas escolas espalhadas pela região do Cabula e outros locais da Cidade.
Meninas voltaram a marcar presença nas oficinas, algumas acompanhadas por uma
pessoa responsável, outras acompanhando os namorados graffiteiros. A realização de
oficinas de graffiti dentro da universidade contribuiu para legitimação dessa arte de rua,
refutando o estigma de marginalizada a ela atribuída.
Pra mim foi uma revolução dizer que a UNEB foi à primeira
universidade do Brasil a dar oportunidade à cultura do Graffiti. Imagine
o impacto disso para jovens marginalizados pela arte, pelo estilo, pelo
dialeto, tratados como um bando de vagabundos [...] (D.S)

Dunk demonstra, no trecho a seguir, a satisfação em está fazendo parte da
universidade, revelando através de seu discurso o sentimento de pertencimento a uma
instituição que lhe parecia tão distante:
Eu falava pra todo mundo que eu tava na UNEB. Conheci mais pessoas
em função do trabalho lá na UNEB, tive a oportunidade de ter colocado
meu nome aqui nesses trabalhos, como a exposição, a pintura no mural.

Com muito mais freqüência, tornou-se possível visualizar a presença desses
jovens na universidade, quer freqüentando a biblioteca, jogando basquete na quadra,
quer interagindo com os estudantes na rádio do campus universitário e nas salas de
informática. Como sujeitos de direito e camuflados como alunos da instituição, esses
jovens burlavam as restrições aos de fora e adentravam os departamentos marcando
presença.
Para Zezé, o que chamamos aqui de ocupação do campus universitário poderia
ser substituído pela “idéia de invasão” . Segundo ele , o graffiti tá invadindo esses
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espaços, tomando conta do que é seu por merecimento. Porque se toda arte existe é por
conta do graffiti, literalmente.
A idéia de invasão, sustentada por Zezé, revela o distanciamento da instituição
acadêmica em relação à vida cotidiana, as atividades e práticas culturais do seu
entorno. Essa idéia denuncia a indiferença de uma instituição que, apesar de encravada
entre o Beiru, a Engomadeira e a Narandiba, revelava-se pouco atuante nesses
espaços, mantendo-se fechada para os mesmos.
Através das oficinas discutíamos as diferenças e semelhanças entre graffiti e
pichação e incentivávamos os participantes a aprender mais sobre o graffiti, suas
técnicas, além de se constituir em espaço de debate e discussão de temáticas
relevantes ao exercício da cidadania.
As atividades envolviam visitação a ateliês de artistas e observação de muros
graffitados no Cabula para que algumas técnicas utilizadas por graffiteiros fossem
visualizadas. Destacamos, também, a participação de MCs do Movimento Hip Hop
soteropolitano convidados para falar sobre o hip hop que se faz em Salvador. Emerson
MC e Heider, rapper do RBF (Rapaziada da Baixa Fria) do Cabula participaram das
oficinas cantando Rap e discutindo sobre o movimento hip hop.
Em 2004, culminamos esse trabalho com a realização de uma exposição coletiva
no espaço da Galeria Solar Ferrão no IPAC – Pelourinho. O título da exposição foi O
Graffiti no Século XXI4, onde a técnica do spray fora utilizada em diversos
eletrodomésticos e objetos de decoração 5.
O olhar desses jovens sobre o Grafipaz.
O Grafipaz se constitui num ponto de encontro, um espaço de interação entre
esses jovens. A maioria deles já se conhecia, estudava na mesma escola, morava no
mesmo bairro ou já “sacava” o traço, o graffiti do colega, mas ainda não tinham

4

Algumas fotos dessa exposição podem ser encontradas no Apêndice D.
Esse evento contou com o apoio da Pró -Reitora de Extensão da UNEB que financiou a compra dos
materiais necessários. A maioria das peças foi elaborada coletivamente na sede do Projeto Cidadão no
Cabula I por conta das exigências burocráticas que dificultavam a entrada de materiais como latas de
tinta e spray na universidade.
5
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constituído um ponto de encontro, um espaço capaz de agregar artistas do Cabula.
Dunk avalia positivamente os encontros e trocas mediadas nesse espaço:
O grafipaz foi bom pra reunir os graffiteiros tudo aqui do Cabula e de
longe também pra trocar experiências, pra troca de informações sobre o
graffiti. A gente aprendeu muita coisa com a galera sobre o graffiti, que
eu não sabia. ...Eu saia do lugar que tinha pintado e ia para o Grafipaz
todo cheio de lata, sujo de tinta, só pra chegar lá e ouvir a palestra. Iag,
Zub, o pessoal da crew ia comigo. (DUNK)

A troca de idéias e experiências é apontada como elemento essencial nas
oficinas. Atitude reitera o discurso anterior no que se refere à importância do Grafipaz
como ponto de parada:
Eu achei o Grafipaz legal porque era um meio da gente parar assim pra
conversar, pra discutir, mas o que eu não gostava é que não era muito
prático, era teórico. Deveria ter aulas mais práticas assim, pra pintar livre
[...] (ATITUDE, 22 anos)

Mas, no enta nto, avalia que essa parada não pode ser destituída da prática, nem
condicionada a determinações. A discussão, a conversa é importante, mas o fazer
torná-se essencial nesse processo. As técnicas utilizadas, o estilo de cada graffiteiro é
construído no faze r cotidiano.
Apesar de não se constituir em uma proposta educativa de caráter formal,
semelhante àquela organizada e sistematizada por uma instituição escolar, com todas
as suas normas e disciplinas, os jovens que vivenciaram essa experiência reconhecem
o potencial pedagógico da mesma. Eles avaliam os impactos desse projeto em suas
vidas mencionando o que foi aprendido a partir dessas oficinas.
Destacaria no Grafipaz, o lado do graffiti assim, como é que se diz,
pedagógico que não tem em lugar nenhum. As pessoas vão pra rua
graffitar só, e aqui não, tem toda uma discussão em cima do graffiti, é
passado informação. Eu achei a experiência assim, meio que diferente, de
uma universidade tá abrindo portas pra uma arte que era tida como
marginal, sei lá, da universidade tá dando oportunidade pra uma galera
que malmente tem uma instrução, sei lá, através do graffiti ter uma
discussão legal, educação e, eu acho que mudou muita coisa na vida de
muita gente aí, muita gente começou a mudar através desse projeto.
(URINA, 26 anos)
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Com uma lógica diferente da perspectiva formal, essa proposta foi construída
com o grupo. As oficinas eram ministradas por graffiteiros mais experientes
pertencentes à galera, o que favorecia uma relação equilibrada entre aquele que
ensinava e aquele que aprendia. Tratava -se de um espaço democrático, onde todos
podiam contribuir, acrescentar e questionar. As discussões propostas tinham entre suas
finalidades estimular o senso crítico e valorizar a fala do outro, como destacou Zezé:
Eu gostei muito da proposta, ela é maravilhosa. Dentre os aspectos
positivos destacaria desde as reuniões até o produto. O produto foi
muito bom. Deu para as pessoas aumentarem o senso crítico porque era
tudo pautado nisso, senão não tinha sentido esse trabalho. (ZEZÉ, 24
anos)

Aquela motivação para aprender desejada pelos professores na educação formal
era visível nas falas, comportamento e presença dos participantes. Tratava-se de uma
experiência centrada no desejo de aprender mais, de aperfeiçoar as técnicas e o
potencial criativo manifestado pelos jovens graffiteiros. Como podemos constatar a
partir de um trecho do relato de Leleco:
Eu queria saber mais porque eu não sabia o que sei hoje, não sabia
desenhar como sei desenhar hoje. Tinha uns desenhos bons, mas tinha
que aperfeiçoar e fui em busca disso aí ... Eu gostei muito da experiência
porque não foi só um aprendizado de desenho, foi de informações que
eu não sabia e que ele tinha isso tudo. Passaram muitas informações que
muita gente não conhecia. Claro que outras pessoas não aproveitaram.
Tinha aquelas aulas, mas D.S fazia trabalhos por fora. Pegava aquela
galera que trabalhava ia pra aquele projeto e fazia intervenções lá no
bairro que ele morava. Muita gente ia porque queria aparecer na
televisão, ele dizia logo assim “vá lá que o pessoal da TVE, da TV Bahia
vai tá lá pra gente trocar uma idéia”. Foi marcante, eu gostei muito...
(LELECO, 28 anos)

Esses jovens não recebiam bolsas, não eram obrigados a participar das
atividades, não ganhavam pontos, seus trabalhos não valiam notas como na escola,
mas, ainda assim, continuavam assíduos nas oficinas, realizadas em pleno sábado.
Mediante contato permanente com esses jovens, possibilitado pelas oficinas,
começamos a perceber que esses sujeitos tinham algo de diferente, apesar de
estigmatizados pela sociedade como pichadores, vândalos e marginais, perseguidos
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pela polícia, esses sujeitos apresentavam comportamentos que pareciam subverter as
representações e estereótipos negativos que lhes eram imputados. Esses jovens
negros, moradores das quebradas, apresentavam-se como sujeitos dotados de um
grande potencial criativo, portadores de um talento singular para a produção de
desenhos, engajados em projetos e movimentos sociais, críticos e contestadores da
realidade social que buscavam, com bastante determinação, um lugar ao sol.
Ao longo da experiência do Grafipaz, isso se tornou instigante para mim,
enquanto educadora em formação, que não conseguia, naquele momento, identificar o
porque desses comportamentos difere nciados, despertando um interesse de conhecer
um pouco mais esse segmento diferente da juventude que ainda é estigmatizado,
excluído da escola, rejeitado pela comunidade e pela família, tentando compreender
como se dá à construção de vida desses jovens.
Começamos a construir um problema de pesquisa que tomava como objeto de
análise as histórias de vida desses graffiteiros, adotando a vida escolar como ponto
central de observação dessas narrativas, tendo em vista que a escola é um dos
grandes espaços onde ocorrem os processos tanto de exclusão como de encontro
desses jovens.
Diante dessa problematização, nos perguntamos sobre as causas que
influenciaram nessa relação deturpada dos jovens graffiteiros com a escola. Buscando
identificar, através das narrativas desses jovens, os elementos que influenciaram na
relação deles com a escola.
A experiência de campo nos fez levantar como suspeita inicial das causas que
poderiam justificar a relação desses graffiteiros com a escola, o pressuposto de que a
instituição escolar não estaria preparada para lidar com esses jovens graffiteiros, e que
fatores como a relação familiar, a condição socioeconômica e o ambiente cultural onde
eles viviam, poderiam ter influenciado na relação deles com a instituição escolar.
Com a intenção de buscarmos uma outra versão sobre a relação desses jovens
com a escola, diferente da versão convencional que os mantinha na condição de
estigmatizados, optamos pelo método da história oral, em sua modalidade de história
de vida, pelo fato do mesmo possibilitar a construção de uma outra história que
contemple as experiências e versões desses jovens graffiteiros, colocando-os em uma
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outra posição, legitimando-os como autores de suas narrativas, também responsáveis
pela construção da história.
A estrutura da dissertação

O primeiro passo foi conhecer a trajetória escolar desses jovens e para tanto
recorremos ao caminho das quebradas, optando pelo método da história oral em sua
modalidade de história de vida. A discussão em torno da perspectiva metodológica que
sustenta essa pesquisa, bem como a descrição das curvas, manobras e desvios do
caminho escolhido são desenvolvidas no primeiro capítulo dessa dissertação, intitulado
Pelas Quebradas: o caminho percorrido.
Nessa caminhada, descendo e subindo por entre os caminhos estreitos e
sinuosos da vida desses jovens, nos deparamos com modos de vida diferenciados
adotados por essa galera, capazes de balançar definições cristalizadas sobre a
condição juvenil. No texto Que Galera é essa: juventude (s), hip hop e resistência,
buscamos nos aproximar dessa juventude que apresenta modos diversificados e
controvertidos de ser jovem, capazes de subverter teorias universalistas sobre esse
segmento, restritas à perspectiva da psicologia do desenvolvimento ou à sociologia da
juventude (DAYRELL, 2005) que vêm modificando, significativamente, o teor das
análises sobre esse segmento heterogêneo, ampliando, inclusive o número de
pesquisas contemplando essa categoria (ABRAMO, 1997).
Os fragmentos das trajetórias de vida contados por esses jovens trouxeram à
tona o processo contínuo de construção histórica e social de suas identidades, aqui
concebido como processos de identificação com determinadas práticas culturais,
valores e comportamentos que se apresentaram como pistas para o entendimento da
relação desses sujeitos com a escola. Entender o processo de identificação desses
jovens com a pichação e com o graffiti, sinalizando as motivações por detrás dessas
escolhas (O pano de fundo) foi o segundo passo do caminho percorrido para
compreender o desinteresse desses jovens pela escola.
O terceiro passo foi buscar identificar no espaço da casa, capítulo III, as
influências do ambiente familiar na relação desses jovens com a escola, considerando
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as peculiaridades dessas famílias populares destacadas em suas narrativas. A família é
um elemento bastante significativo nas histórias desses jovens, ela está diretamente
relacionada tanto à identificação com práticas culturais quanto à experiência escolar de
nossos colaboradores.
Em seguida, no capítulo IV, buscamos conhecer um pouco dos significados que
esses jovens atribuem à escola, visando identificar na vida escolar desses sujeitos,
experiências que possam ter influenciado na relação deles com a instituição escolar.
Concluindo nossa caminhada, voltamos às quebradas, “Lá nas Área”, capítulo V,
recorrendo à ambiência comunitária desses jovens nas periferias de Salvador com o
propósito de identificar nesse espaço de vivências das suas práticas culturais,
elementos que, também, nos ajudem a refletir sobre a relação dos graffiteiros com a
escola.
A intersecção entre essas três dimensões da vida desses graffiteiros (a casa, a
escola e a rua) consideradas como as grandes unidades de análise da pesquisa,
consiste na estratégia utilizada para tentarmos compreender a relação desses jovens
com a escola, a partir de um outro lugar de enunciação, identificando elementos que
justifiquem o tipo de relação construída.
Depois de trocarmos “uma idéia” sobre alguns passos desse caminho,
convidamos os leitores e leitoras a continuar seguindo nessa caminhada.
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CAPÍTULO I - PELAS “QUEBRADAS”: O CAMINHO ESCOLHIDO

Neste capítulo pretendemos discutir a perspectiva metodológica que sustenta
esta pesquisa refletindo sobre suas bases epistemológicas e o contexto em que se
desenvolvera até então, bem como os desafios atuais enfrentados por pesquisadores
que fazem essa opção. Almeja-se discorrer sobre o caminho escolhido, ou melhor, os
caminhos possíveis, percorridos e que foram compatíveis com a realidade. O que
implicará numa descrição da trajetória incluindo suas curvas, manobras e desvios, além
das motivações para seguir em frente, mesmo sem a certeza da chegada.
Trata -se de uma história contada, uma versão diferente, sobre outra juventude,
com a preocupação primordial de legitimar os narradores das histórias, o que implica
em fazer uma história dessa juventude contada por ela mesma. Não se quer aqui
reproduzir estudos sobre a juventude a partir de uma perspectiva de adultos brancos
pertencentes às classes dominantes, utilizando como referência um modelo de
juventude uniforme e hegemônico, incapaz de contemplar as diferentes formas e
possibilidades de ser jovem que se configuram em outros espaços, construídas em
meio às limitações econômicas, sociais, às condições de exclusão e discriminação
impostas a essa juventude e às praticas culturais criadas pelos sujeitos que a constitui.
Esses outros jovens moradores das “quebradas 6” soteropolitanas, que ocupam
bairros periféricos aglomerados na região do Cabula são os contadores dessa história.
São as autoridades para falar do significado do graffiti em suas trajetórias, para falar de
suas identidades, para contar suas versões sobre as relações construídas com a
escola. No entanto, para legitimar essas outras vozes, até então inaudíveis, garantindolhes respeito e veracidade, faz-se necessário repensar e discutir a função social do
conhecimento, o sentido e significado de fazer história, reconhecendo a participação de
diferentes atores sociais e a validade de outros saberes.
6

Quebradas é uma expressão muito presente nas conversas dos jovens graffiteiros colaboradores da
pesquisa. Refere-se a uma das formas usadas por esse segmento para chamar as ruelas estreitas e
irregulares dos bairros periféricos onde estão concentrados. Trata-se de uma metáfora construída nesse
ambiente que procura traduzir a composição desordenada dos inúmeros becos entrecortados por lances
de escadas improvisadas e o chão de barro escorregadio. Uma referência construída pelo próprio grupo
que sobe, desce e caminha por essas trilhas desbravadas por aqueles que precisam construir, criar um
lugar para viver, encontrar um espaço que não lhes fora garantido. Pessoas obrigadas a conquistar,
mesmo que precariamente, o direito negado à moradia.
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Discutindo a finalidade social do conhecimento histórico, Thompson (1992)
destaca que o mesmo foi reduzido à produção restrita de acadêmicos, voltado para o
estudo do passado remoto e indiferente às questões atuais. A história prepotente e
orgulhosa limita-se a justificar guerras, dominação de uma classe ou raça por outra,
conquista territorial, enfim, pretende legitimar o processo civilizatório ocidental.
O que se configura como um modo conservador de fazer história do passado
isentando-se do presente e perpetuando os mesmos heróis e versões absolutas dos
acontecimentos. Essa produção do saber centrada, exclusivamente, no documento
escrito arquivado e oficial serve à manutenção das relações hierárquicas e assimétricas
que se perpetuam ao longo da história.
Por outro lado, pontua Joutard (2005), a história africana desde os primórdios
sempre utilizou as fontes orais para fazer a história do cotidiano, para contar e
preservar suas tradições, saberes e ciências. Essas sociedades ágrafas conseguiram
perpetuar tradições, princípios e valores por milênios através da oralidade, da memória.
O mundo ocidental, no entanto, só reconheceu a história como ciência no século
XVII, mediante crítica e recusa da tradição oral e, mais genericamente, do testemunho.
Logo, o status de ciência concedido à história estava condicionado a negação da
oralidade enquanto elemento característico e central na transmissão e conservação do
conhecimento africano, avaliado pelas sociedades ocidentais como inferior e primitivo
(JOUTARD, 2005).
A partir da Revolução Francesa, século XVIII, a história científica constitui -se em
história nacional, negando a legitimidade de outras versões, e a profissão do historiador
é instituída. A escola é apresentada como local oficial de formação e transmissão desse
saber único e absoluto. Essa história feita, exclusivamente, a partir de documentos
escritos transforma-se em terreno de arquivistas, ávidos por documentos escritos
relacionados ao tempo passado (TREBITSCH, 1994).
Essa história guiada pelo pensamento racional iluminista estabelece uma
hierarquia entre as ciências e as fontes, determinando quem são os incluídos, os
protagonistas da referida história nacional. A tradição oral, bem como, as sociedades
sem escrita são destituídas de importância, classificadas como primitivas e inferiores
(TREBITSCH,1994)
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Com o propósito de questionar a exclusão da tradição oral do campo científico,
busca-se na antiguidade milenar grega a legitimidade questionada. Recorre -se às
experiências de Heródoto e Tucídides como precursores de outra forma de fazer
história. Segundo essa genealogia mítica7, Heródoto foi o primeiro a realizar o seu
inquérito a partir da observação direta e do testemunho. Em seguida, aparece
Tucídides com uma técnica de cruzamento dos testemunhos.
No entanto, essa estratégia de garantir legitimidade à tradição oral, ainda
encontrada nos textos contemporâneos como a genealogia da história oral, nega as
contribuições do continente africano, enquanto referência para construção dessa
perspectiva metodológica. Se os historiadores modernos ignoraram o continente
africano destituindo-o da merecida importância como referência para trabalhos com
fontes orais, cabe aos pesquisadores contemporâneos repensar sobre mais essa,
dentre tantas outras contribuições dos povos africanos. Reconhecendo-os como
autoridades milenares no que se refere à produção e transmissão de saberes e
conhecimentos que transcendem as paredes institucionais e o código da escrita.
Antes do século XX o enfoque da história era político, dedicava-se,
exclusivamente, a narração dos feitos heróicos de personagens importantes do
passado. Os historiadores, pertencentes às classes dirigentes, se recusavam a
reconhecer a relevância das histórias de gente comum, até porque os documentos
oficiais utilizados como fontes não faziam qualquer referência à participação desse
segmento da população (THOMPSON, 1992).
Ferreira (1994) denuncia o quanto a história contemporânea, do tempo presente,
era marginalizada e criticada em relação à história antiga e medieval. Acreditava-se que
“a história só nasce para uma época quando já está totalmente morta” (p.02). O
passado é compreendido como fixo e determinado. Acrescenta que no plano
metodológico, as fontes orais vivas são questionadas em virtude da diversidade e
singularidade das mesmas, dos limites legais para a consulta, do arquivamento e
conservação das mesmas.

7

TREBITSCH, Michel (1994). A função epistemológica e ideológica da História Oral no discurso da
História Contemporânea, in: MORAES, Marieta. História Oral. Diadorim Editora.
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A partir da primeira metade do século XX esse modelo de história centrada em
um passado fixo entrou em processo de declínio. A fundação da Revista Annales, em
1929, e da École Pratique des Hautes Études, em 1948, sinaliza um movimento de
transformação no campo da história. Segundo Ferreira (1994) uma nova geração de
historiadores conhecida como a École des Annales, influenciada pelo paradigma
estruturalista desse período, questionava a hegemonia da história política em prol de
uma história mais ampla, onde os aspectos econômico e social também fossem
contemplados. Um modelo que pregava o estudo das estruturas em detrimento da
participação do indivíduo. Um projeto de mudança que ainda não atingia, não
questionava a primazia das fontes escritas e a restrição ao estudo do passado.
Esse modo de fazer história, centrado numa perspectiva estruturalista,
desvalorizava o papel do sujeito e as versões individuais, desqualificando o uso dos
relatos pessoais, das histórias de vida, das biografias. Condenava a subjetividade,
levantava dúvidas sobre as visões distorcidas que apresentavam, enfatizando a
dificuldade de se obter relatos fiéis, verdadeiros. As fontes orais eram excluídas do
campo de pesquisa do historiador estruturalista.
Essa ainda não era a história desejada, mas já anunciava o desejo de produzir o
conhecimento histórico de outras formas. Segundo Thompson (1992), a introdução da
evidência oral, antes não disponível, e a mudança de enfoque provocada pela mesma
marcam o início de um processo cumulativo de transformações. A partir da utilização
das fontes orais, a produção histórica se amplia, a finalidade social da história se
modifica. Segmentos sociais antes ignorados são reconhecidos. A história se torna mais
democrática, o conteúdo e a forma de produzi-la é transformada.
Trebitsch (1994) apresenta a história oral como aquela que propõe um projeto
utópico de democratização da história. Trata-se de uma contra-história apoiada em
pilares como a oralidade, a memória e a revolução. Contrária à instituição do
conhecimento positivo, único e hegemônico, à história que contempla apenas a versão
dos vencedores, responsáveis pela imposição de um processo civilizatório exploratório
e violento, e, a favor, de uma história viva, do cotidiano, do presente que prega a
devolução da palavra, reconhecendo a autoridade do povo.
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A história oral constitui parte integrante desse debate sobre a função do
conhecimento histórico. Ela questiona a historiografia oficial centrada na documentação
escrita e reduzida ao estudo do passado como algo separado do presente. Esse
conhecimento produzido dentro da academia serve para quê, ou melhor, para quem? A
História oral traz à tona saberes historicamente ocultados que questionam as verdades
absolutas da História. Outras versões ganham vida, significado, participação na
produção do conhecimento histórico. Essa perspectiva alternativa de fazer uma história
do presente, de pessoas comuns pode se constituir em instrumento de contestação de
estereótipos e preconceitos, bem como de desnaturalização das desigualdades sociais.
(MEIHY, 1998)
A história oral através de suas abordagens modifica a forma de produzir
conhecimento, promovendo redefinições metodológicas capazes de alterar e ampliar
significativamente os resultados da investigação, bem como os impactos sociais,
econômicos, culturais e políticos do estudo.
Trata -se de uma mudança substancial que envolve comprometimento político,
social e ético do pesquisador, bem como exige uma mudança das instituições que
fomentam pesquisas, considerando que as mesmas ainda hierarquizam as áreas de
conhecimento e de produção de saber ao apoiarem determinadas investigações em
detrimento de outras. Pensar outras formas de produção do conhecimento histórico
implica, necessariamente, na construção de outros instrumentos metodológicos que
possibilitem um fazer história diferente, capazes de caminhar por essas “quebradas”
sem a pretensão de determinar e definir a direção a ser seguida. Uma metodologia
pautada numa perspectiva que reconheça o valor e a credibilidade de saberes
produzidos fora da academia. Para Pollak (1989):
Ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e das
minorias, a história oral ressaltou a importância de memórias
subterrâneas que, como parte integrante das culturas minoritárias e
dominadas se opõem à memória oficial, no caso a memória nacional.
Num primeiro momento, essa abordagem faz da empatia com os grupos
dominados estudados uma regra metodológica e reabilita a periferia e a
marginalidade (...) Ela acentua o caráter destruidor, uniformizador e
opressor da memória coletiva nacional (p.04).
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Thompson (1992) destaca que além do novo conteúdo, da riqueza de outras
versões, as narrativas anunciam a capacidade de expressão das pessoas comuns.
Através delas tem-se acesso à diversidade presente no vocabulário e às marcas das
identidades reveladas através da fala. Acrescenta que o pesquisador ao citar trechos
das narrativas e ao utilizar as histórias de pessoas comuns em documentos e
produções escritas contribui para o fortalecimento da auto-estima e autoconfiança
dessa gente comum que perceberá a validade e importância da própria fala. Sugere
que “o que se requer é uma história que leve à ação, não para confirmar, mas para
mudar o mundo” (THOMPSON, 1992, p.43).
Discutir a função social da história implica, necessariamente, no reconhecimento
dos outros sujeitos, daqueles outros que também fazem história na condição de
autores, e para tanto se torna primordial a opção por uma perspectiva metodológica
capaz de garantir a visibilidade dos mesmos para além da condição de subalternizados.
1.1 Da história dos lembrados à história dos esquecidos.

As histórias em torno da história oral revelam que em seus primórdios a história
oral, assim como a historiografia oficial, debruçava -se, restritamente, sobre histórias dos
homens importantes, dos políticos e empresários fordistas influentes. As pessoas
comuns,

mulheres,

trabalhadores,

negros

e

imigrantes

continuavam

sendo

negligenciados, inclusive por essa outra forma de fazer história que se pretendia
alternativa e objetivava, num determinado momento, completar as lacunas do
conhecimento histórico oficial.
Segundo Trebitsch (1994) em 1948, Allan Nevins cria a história oral moderna
quando, juntamente com Louis Starr, funda o Columbia History Office, uma organização
que se propunha a obter por parte dos americanos vivos que tiveram vidas
significativas, de modo oral ou escrito, o mais completo e sistemático relato de sua
participação na vida política, econômica e cultural dos últimos sessenta anos. As
primeiras entrevistas datam de 1948, graças ao gravador. Nos anos 50 alguns centros
foram criados seguindo o modelo proposto por Nevins. Nos anos 60, mais precisamente
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a partir de 1964, amplia-se substancialmente o número desses centros chegando a mil
organizações em 1977.
Além das histórias dos homens públicos e empresários bem sucedidos, os
centros dispersos pela América e Europa Ocidental ao longo dos anos 70 começaram a
incluir cautelosamente outros atores da história. Essa tendência propunha uma
recuperação, ou melhor, um resgate das histórias de movimentos sociais e políticos
perseguidos e, praticamente excluídos, ou destituídos de sua real importância na
historiografia oficial. No entanto, é válido destacar que apesar do olhar voltado para os
silenciados, essa perspectiva ainda estava centrada na recuperação e reconstituição do
passado.
Trebitsch (1994) acrescenta que essa expansão da história oral nos anos 70
pode ser explicada pela emergência dos movimentos sociais que questionam as
relações assimétricas no campo econômico, social, político e cultural da sociedade,
bem como a forma de fazer ciência e produzir história. Eles pleiteiam, através da luta, o
lugar de protagonistas da história e atribuem ao saber a função de transformar a
realidade. Ferreira (1994) ratifica que:
A guerra do Vietnã e as lutas pelos direitos civis, travadas pela minoria de
negros, mulheres, imigrantes etc., seriam agora as principais
responsáveis pela afirmação da história oral, que procurava dar voz aos
excluídos, recuperar as trajetórias dos grupos dominados, tirar do
esquecimento o que a história oficial sufocara durante tanto tempo. A
história oral se afirmava, assim, como instrumento de construção de
identidade de grupos e de transformação social – uma história militante
(p.04).

Trata -se de uma perspectiva engajada e voltada àqueles invisibilizados na
historiografia oficial cujo propósito seria a construção de uma história alternativa
incluindo as mulheres, os operários, os negros e os jovens no elenco de protagonistas
da história. Uma história, à margem da universidade, que questiona a função social da
produção

histórica

acadêmica.

Uma

outra

história

paralela

às

construções

historiográficas baseadas no escrito.
No entanto, apesar da significativa ampliação do número de centros voltados
para essa atividade, a história oral continuava sendo desacreditada por grande parte
dos historiadores e questionada pela academia. Ferreira (1994) destaca que nos
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colóquios anuais da American Oral History Association, em 1973 e 1975 os debates em
torno da validade dos testemunhos relacionados à Guerra do Vietnã e das narrativas de
representantes de movimentos sociais contestatórios eram intensos.
Esses debates refletiam as relações de poder que permeiam a produção de
conhecimento nas sociedades ocidentais. A negação de outras versões da história e da
participação popular consistia em estratégia para conservar o controle da produção do
conhecimento histórico exercido pela elite, uma forma de perpetuar antigos
personagens, legitimar verdades e garantir privilégios aos supostos detentores do
saber. A legitimidade do testemunho de gente comum simbolizaria o reconhecimento de
sua participação e protagonismo na história, contrariando a historiografia oficial.
Representaria, também, a democratização do conhecimento histórico ao reconhecer
que existe saber e conhecimento válido fora do campus universitário.
Segundo Ferreira (1994), essa história oral militante, essa história dos excluídos,
encontrou adeptos em países europeus como a Inglaterra, a Itália, a Alemanha e a
França. Para a referida autora, a obra de Paul Thompson, A voz do passado (1978),
simbolizou um marco na história oral inglesa que influenciou pesquisadores de todo
mundo. A idéia central de que a história oral tem por função devolver a história do povo
e, dessa forma, promover a democratização da história em si mesma, gerou uma
mudança radical nos métodos e objetos até então consagrados. O reconhecimento
dessa obra como referência pode ser justificado pelo fato de ter sido uma das primeiras
tentativas de sistematização de um trabalho com fontes orais.
Além dos países europeus e dos Estados Unidos, sempre lembrados, faz-se
necessário destacar a participação da América Latina, quase sempre esquecida, na
construção do legado teórico e metodológico da história oral. O fascínio de
pesquisadores latinos pela história oral emerge no final dos anos 70, mais precisamente
nos anos 80, mediante abertura política com o fim de regimes ditatoriais que marcaram
a história de paises como o Brasil. O contexto histórico que marcou seu advento fez
com que a história oral latina firmasse um compromisso natural com a democratização.
Esse ponto, segundo Meihy (2000), diferencia o papel da história oral brasileira, latina,
da história oral da Europa e dos Estados Unidos.
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Nesse primeiro momento, os textos utilizados pelos pesquisadores eram
importados da Europa e dos Estados Unidos. As produções latinas não eram nem ao
menos selecionadas. Até mesmo os procedimentos para fazer entrevistas e transcrevêlas eram estabelecidos pela literatura estrangeira. Ferreira (1998) acrescenta que, no
Brasil, as experiências e projetos envolvendo história oral foram orientados a partir de
cursos ministrados por especialistas norte-americanos e mexicanos patrocinados pela
Fundação Ford.
Amado (2000) caracteriza a história intelectual latina como sendo constituída por
uma identidade partida. Dividida entre a reprodução e imitação do estabelecido
segundo pensamento europeu e norte-americano, por um lado, e, a negação do seu
próprio pensamento estigmatizado como inferior, por outro. Trata-se de uma identidade
inferiorizada estabelecida ao longo de um processo histórico de colonização,
exploração, expropriação de nossas riquezas e genocídios. Uma identidade dicotômica
entre ser o outro ou ser o mesmo deformado.
A análise desse processo histórico de dominação e colonização é fundamental
para compreensão da condição de subordinação aos aportes teóricos e metodológicos
dos antigos colonizadores. A referida autora (2000) aponta a necessidade de
valorização do nosso jeito de ser, de agir e, acrescentaríamos, de produzir ciência e
história como única alternativa de superação da referida dicotomia.
Meihy (2000, p.87) denuncia uma espécie de “colonialismo cultural” que dificulta
o reconhecimento da produção latina no campo da história oral. Apesar desses países
serem considerados como campo privilegiado para o trabalho com história oral e do
respaldo teórico e metodológico construído nos centros de pesquisa e universidades, a
história latino americana ainda permanece submetida aos critérios analíticos e
procedimentos metodológicos determinados pelas “metrópoles culturais”. Cometendo
verdadeiras “heresias” utiliza-se dos mesmos aportes teóricos e metodológicos
europeus e norte-americanos para compreensão de realidades ímpares de países
latinos como o Brasil.
No entanto, Schwarztein (2000), ratifica que nossa preocupação não pode ficar
restrita apenas a dominação teórica européia ou norte-americana; segundo a autora, é
preciso levar em consideração as relações de dominação assimétricas internas que
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podem existir entre aquele que dá o depoimento e o outro que está mediando a
narrativa. Acrescenta que devemos ficar atentos ao fato dos depoimentos dos
marginalizados serem produzidos dentro de campos bem definidos de poder. A
compreensão sobre a forma como é construída uma narrativa, sob que condições, é
mais importante que a busca por novas fontes e pela elaboração de marcos teóricos
distintos e nacionais. Apresenta como desafio da história oral latino americana:
Desarticular as lógicas de dominação e restituir aos grupos, às classes
subalternas, sua condição de sujeitos plurais que habitam de pleno direito
à história de nossos países. O que implica no reconhecimento de que
muitos desses sujeitos não têm acesso a suas próprias representações e
que suas experiências, suas vozes não podem ser ouvidas simplesmente
como tal. Porque, como diz Homi Bhabba, não se trata de vozes
inocentes, estão mediadas pelo diálogo que têm com o entrevistador
através de suas próprias ideologias. Portanto, são sempre vozes
construídas, vozes produzidas. Escutar as vozes nessa perspectiva nos
permitirá questionar o que entendem os por nação, por cultura, indagar
sobre a cidadania e a comunidade.(Schwarztein 2000, p.102)

Meyer (2000) destaca que o nosso papel, enquanto historiadores latinoamericanos, está na recuperação da história não-oficial, da história que foi ocultada ou
silenciada, aquela que vem contradizer os discursos esgotados de ditadores e
governantes circunstanciais ou espúrios. Para a referida autora, faz-se necessário
integrar os velhos e novos tempos e encontrar uma lógica seqüencial. Se a todos nós
preocupam os mecanismos de que se valem as classes no poder para imprimir um selo
à história, isto nos insere na construção permanente de uma história clandestina e
rebelde, um quilombo da história; uma história enfim de denúncia e inconformismo.
Em se tratando, especificamente, do caso brasileiro, Ferreira (1998) afirma que
até o começo dos anos 90 a história oral encontrava forte resistência no campo
acadêmico. A indiferença de sociólogos e antropólogos e a rejeição da maioria dos
historiadores diante das fontes orais e da possibilidade de fazer uma história do
presente eram facilmente notadas. Uma oposição à história oral justificada pela forte
influência que o paradigma estruturalista exercia sobre o campo da história brasileira.
Nesse momento, a história oral brasile ira não estava presente nos currículos dos
cursos universitários, nem aparecia, com freqüência, como tema de congressos. Ainda
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era confundida com a prática de entrevistas utilizadas por jornalistas, antropólogos,
sociólogos e psicólogos. (MEIHY, 2000)
Apesar dos mencionados obstáculos e dificuldades para o desenvolvimento e
aceitação da história oral no início dos anos 90, esse quadro foi modificado diante das
transformações ocorridas no campo da história desde então. Ferreira (1998) define
esse momento como “boom da história oral”. Em linhas gerais, a referida autora aponta
a revalorização da análise e pesquisa qualitativas, a recuperação da importância das
experiências singulares e a aceitação do estudo da história do presente como
mudanças no campo da história imprescindíveis para a emergência de projetos de
história oral.
A insatisfação de pesquisadores diante dos resultados das pesquisas que não
provocavam quaisquer mudanças sociais impulsionou o interesse e a ansiedade pela
utilização de outras perspectivas metodológicas que pudessem dar conta de universos
de pesquisa ainda pouco estudados garantindo resultados com maior impacto social, é
destacada por Meihy (2000). O mesmo cita a experiência do CERU 8 como exemplo de
uma outra perspectiva da história oral brasileira que amplia o trabalho, antes centrado
na vida política da elite brasileira, realizado desde a década de 70 pelo CPDOC 9,
trazendo à tona experiências de pesquisas inovadoras que buscavam garantir
visibilidade e voz às mulheres trabalhadoras e aos demais grupos excluídos e
silenciados de modo a promover resultados de pesquisas capazes de contribuir para
criação de políticas públicas e transformações sociais.
Segundo Gattaz (1998), os projetos de história oral surgidos no Brasil,
envolvendo segmentos marginalizados como crianças em situação de risco, imigrantes
e favelados propõem uma história oral mais militante. Uma história viva de sujeitos
comuns, centrada no presente. Uma tendência, que segundo ele, “ventila a História,
tirando-a de sua torre de marfim e do contato asséptico com documentos e sujeitos da
elite, levando-a até a lama das favelas e ao contato com o lumpesinato”.
A década de 90 é destacada como um momento bastante singular para a história
oral. Ela desperta o interesse de pesquisadores das mais diversas áreas do
8

Centro de Estudos Rurais e Urbanos – USP – São Paulo.
Centro de Pesquisa e Documentação da História Contemporânea – Fundação Getúlio Vargas – Rio de
Janeiro.
9
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conhecimento em todo o mundo. Essa perspectiva metodológica acumula uma
produção científica que vem sendo engendrada desde a década de 70 com um número
cada vez maior de experiências, centros de pesquisa e documentação voltados para
trabalhos com fontes orais.
A emergência de diferentes segmentos sociais, antes silenciados, que lutam
cotidianamente pela visibilidade de suas histórias, identidades e práticas culturais
impõe à história oral outros desafios que colocam em xeque procedimentos
metodológicos e até mesmo referências teóricas já consagradas.
Joutard (2005), a partir do balanço da metodologia e da produção da história oral
feito até os anos 90, constata que , desde os primórdios, a história oral é dupla. Existe,
segundo ele, uma história oral política, uma tendência na qual a entrevista serve de
complemento para lacunas detectadas em documentos escritos oficiais, e uma história
oral antropológica voltada à pesquisa de temas presentes nas diversas experiências
nacionais e que, a julgar pelo número de trabalhos, é predominante em relação à
primeira tendência.
Gattaz (1998) vai além dessas duas tendências da história oral e apresenta uma
outra perspectiva chamada pelos seus autores de metalingüística. Trata-se de uma
tendência que valoriza muito mais o depoimento oral como tal do que o conteúdo das
narrativas. As lacunas, as reticências, contradições e supostos lapsos de memória não
são encarados como problemas; pelo contrário, legitimam a singularidade das fontes
orais como documentos históricos. Segundo Portelli, apud GATTAZ (1998):
A história oral não se restringe a uma técnica para recolher informações
precisas sobre o passado. O mais interessante é a subjetividade dos
colaboradores, a forma que suas memórias tomam quando são narradas
para outra pessoa, as maneiras como falam de si mesmos nas narrativas
(p.29)

Esta tendência que trouxe muitas contribuições às anteriores, principalmente no
que se refere às análises e interpretações das narrativas. Fazer uma história centrada
na vida política ou uma história militante implica indistintamente no respeito à
subjetividade desses indivíduos, às formas e estratégias utilizadas para contar, à
linguagem própria, particular do grupo que marca justamente a identidade de quem
conta.
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Percebe-se então, ao longo dessa trajetória, uma mudança de foco da História
Oral, de reprodutora e conservadora do modelo historiográfico oficial para uma história
do presente, viva e militante, capaz de conferir legitimidade a outras vozes e diferentes
versões da História.
1.2 História oral à base de tinta spray
1.2.1 A escolha do método
Para alcançar os objetivos da pesquisa e tentar responder as indagações em
torno do objeto de estudo, optou-se por uma abordagem qualitativa, centrada nas
narrativas dos próprios colaboradores da pesquisa, reconhecendo-os como sujeitos da
história e autoridades na referida temática.
O universo dessa pesquisa é constituído por onze jovens graffiteiros, dentre eles
uma garota, todos moradores do bairro do Cabula e participantes das oficinas de graffiti
do Projeto Grafipaz.
Para escolha dos referidos colaboradores adotou-se como critério geral a
participação freqüente dos mesmos nas oficinas, realizadas sempre aos sábados. São
jovens negros com idades entre 18 e 29 anos, moradores de bairros como o Beiru,
atualmente conhecido como Tancredo Neves, Engomadeira, Timbalada (Amazonas do
Cabula) e adjacências. Vivem com suas famílias em comunidades encravadas em
conhecidos bairros da periferia soteropolitana. Alguns continuam, após muitas
reprovações, estudando em escolas públicas, outros concluíram o ensino médio e
vivem de “bicos 10”, à procura de um “trampo 11”, apenas um dos entrevistados está na
universidade.
São jovens com grande potencial criativo, alguns atuantes em movimentos
comunitários e sociais que desejam seu próprio espaço e um emprego digno que
respeite e valorize suas habilidades. Uma juventude quase adulta, tamanha seriedade e

10

Expressão constantemente utilizada pelo grupo para se referir ao trabalho temporário e informal sem
qualquer vínculo empregatício.
11
Vocábulo empregado pelo grupo para se referir, em algumas situações, a um trabalho mais formal e
com vínculo empregatício. Também uma forma de fazer referência às produções expostas nos muros da
cidade.
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dramaticidade de suas experiências de vida que recorre às culturas juvenis como
alternativa de lazer, trabalho e espaço de sociabilidade 12.
Identificar os caminhos utilizados por esses jovens para construção de suas
identidades pressupõe conhecer as quebradas, aproximar-se das ruelas manchadas e
escuras da periferia, conhecer suas experiências pessoais, incluindo sua trajetória
escolar e sua participação e envolvimento com práticas culturais juvenis. E a história
oral apresenta-se como uma metodologia qualitativa capaz de dar conta desse
universo.
Mais do que uma simples técnica, a história oral através de sua
perspectiva interdisciplinar possibilita interpretações qualitativas de
processos histórico-sociais. Fazer história oral significa produzir
conhecimentos históricos e científicos e não simplesmente coletar relatos
sistemáticos e ordenados da vida das pessoas. (LOZANO 2005, p.17)

Para Meihy (1998) a história oral como método concebe as narrativas e
depoimentos como pontos centrais das análises. O método da história oral começa
desde o estabelecimento de critérios de elaboração do projeto, da gravação das
entrevistas, da transformação das narrativas orais em documentos escritos até a
discussão dos resultados da investigação. Para legitimar o estatuto de método as
entrevistas devem ser consideradas como cerne da pesquisa e é sobre elas que os
resultados deverão ser efetivados.
A história oral assume nesse trabalho o status de método científico a medida em
que todo o trabalho está centrado nas narrativas dos jovens graffiteiros, colaboradores
do referido estudo.
A história oral de vida é a modalidade da história oral que melhor se adequa à
proposta de investigação desta pesquisa por viabilizar o conhecimento de um conjunto
de experiências pessoais, mediante construção de uma relação mais próxima e de
confiança entre entrevistado e entrevistador. Através da história oral de vida é possível
reconstituir a história dos graffiteiros que fazem parte das oficinas, garantindo, assim, a

12

Na sociabilidade o encontro, a relação e o desejo de estar junto é o fim da própria relação. A
sociabilidade está relacionada à necessidade que esses jovens têm de associação contrariando a
tendência à despersonalização nas sociedades contemporâneas (DAYRELL, 2005).
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visibilidade dos relatos desses sujeitos de modo a conhecer as influências do graffiti em
suas trajetórias pessoais. Segundo Meihy (1998):
Uma das alternativas da história oral de vida é dar dimensões aos
aspectos pouco revelados pela percepção de outros registros:
sonhos, expectativas, frustrações, fantasias devem compor os
eixos das entrevistas de história de vida.(p.46).

Essa modalidade da história oral faz emergir subjetividades, expectativas e
sonhos de pessoas comuns até então invisíveis. Os colaboradores passam a sentir a
história mais próxima, mais presente e cotidiana, eles passam a se reconhecer como
sujeitos responsáveis, também, pelo processo histórico.
Joutard (2000, p.33), discutindo o mérito da história oral, acrescenta que “o oral
revela o indescritível”. Realidades que dificilmente são encontradas nos documentos
escritos, seja porque são consideradas irrelevantes ou porque são impossíveis de
traduzir para o código da escrita, são contempladas por esse método.
O olhar sobre a subjetividade e as histórias individuais como centrais e válidas
em suas singularidades, a relação de colaboração exigida entre pesquisador e sujeitos
da pesquisa, ambos envolvidos e responsáveis pela proposta de estudo, permitem
garantir a legitimidade e a visibilidade de outras histórias, permitem conhecer outros
universos que a história oficial silenciou.
A relação entre pesquisador e colaborador é de confiança e respeito. Ambos
precisam estar envolvidos e comprometidos com os objetivos da pesquisa, pois, do
contrário, o colaborador pode se aproveitar do poder que lhe é conferido, enquanto
sujeito da história, para distorcer informações, ou até mesmo, se abster da participação.
O colaborador conta a sua versão e o pesquisador, dotado de um certo respaldo social,
garante a visibilidade dessas histórias, trata-se de um processo de diálogo e de
colaboração mútua, onde ambos aprendem com a experiência. Meihy (2006)
acrescenta que
a moderna história oral delega muito mais atenção ao depoente, dandolhes direito de veto e censura da própria fala, além de possibilidades
mais amplas de participação no andamento da pesquisa. Assim, o
narrador assume papel de personagem essencial no projeto e isso
implica um jogo de autoridades em que o poder de uso da entrevista não
depende apenas do diretor do projeto (p.153).
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O pesquisador se despe da condição de observador distante e do autoritarismo
acadêmico que lhe confere uma suposta credibilidade para analisar, avaliar e
conceituar fenômenos e vivências singulares e subjetivas como se fossem objetos
mensuráveis e inflexíveis.
Pesquisadoras como Mello (2000) e Ataíde (2000a) destacam os ganhos
pessoais que tanto o pesquisador quanto o depoente adquirem durante a realização de
um trabalho com a história oral. O primeiro desenvolve suas capacidades de escuta,
sensibilidade, percepção e acolhimento. O segundo vai construindo uma nova
consciência sobre si mesmo e sobre sua realidade, reconhecendo-se como sujeito da
história.
Depois de discutir e apresentar a opção metodológica para conduzir essa
pesquisa, considerando suas singularidades, é chegado o momento de contar, narrar
como foi construído esse caminho, resultante de outros confluentes e sinuosos, para
percorrer o universo da pesquisa adaptando-os às nuances desse território ocupado por
jovens graffiteiros definido pelos mesmos como quebradas.
1.2.2 Caminhando pelas quebradas...
A cidade do Salvador, capital da Bahia, conhecida como terra da festa e das
belas praias, também traz em sua história marcos concretos e edificados do processo
de colonização portuguesa baseado na exploração, genocídio e, porque não, etnocídio
das populações negras e indígenas aqui escravizadas. A primeira capital do Brasil é
uma cidade bipartida, apresenta -se para o mundo através de belos cartões postais que
divulgam a imagem de um elevador que une a Cidade Baixa à Cidade Alta, negando
qualquer bipolaridade que possa existir entre esses desníveis espaciais.
Uma divisão que vai muito além do aspecto físico determinado pelo terreno
acidentado que caracteriza essa localidade. A cidade baixa, outrora centro de Salvador,
desenvolveu-se no entorno do porto baiano de comercialização de mercadorias e
produtos. Trata-se de uma área repleta de belezas naturais exuberantes como a
Península Itapagipana, o Parque São Bartolomeu, a praia da Boa Viagem e a Ribeira,
antigamente reservada às classes abastadas da sociedade soteropolitana. No entanto,
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a valorização e o status atribuídos à mesma foram sendo, gradativamente, deslocados
para a parte alta da cidade. Áreas como o Bonfim e a Ribeira tornaram-se menos
burguesas, e a Península e o São Bartolomeu passaram a ser ocupados por casebres e
construções precárias do povo desprovido de condições materiais para adquirir um
imóvel.
A rua Chile, que abriga o Palácio Rio Branco, tornou-se centro de Salvador e a
partir daí ampliou-se à distância entre esses andares da capital baiana. Surgem bairros
residenciais nas imediações da orla marítima da cidade que se transformam em áreas
valorizadas e caras reservadas para poucos. As populações descendentes dos negros
e indígenas sobreviventes dos açoites, da escravização da força de trabalho e da
privação do direito à liberdade vão sendo empurradas e deslocadas para localidades
distantes das áreas centrais.
Esses afrodescendentes desprovidos de qualquer herança econômica ou
privilégios sociais começaram a ocupar os outros espaços distantes e destituídos de
qualquer prestígio, utilizando, para tanto, uma engenharia e uma organização próprias
do espaço. Construindo pequenas casas apoiadas umas às outras, compartilhando
paredes e tetos, reservando estreitas trilhas para o deslocamento, esse segmento
marginalizado vai configurando o seu ambiente mediante as condições físicas e
estruturais possíveis. Eles foram transformando os terrenos acidentados, constituídos
de solo massapê, nas quebradas que se expandiram por toda cidade adentrando
inclusive às margens de localidades valorizadas nessa cidade entrecortada e
multipartida.
O Cabula se configura como um desses espaços. Distante da orla marítima e do
centro da cidade, agrupa nesse espaço multifacetado um conglomerado de diferentes
bairros que inevitavelmente se encontram. Apesar das divisões, todos que ali habitam e
transitam parecem ser do mesmo lugar. Antes de serem da Engomadeira, do Beiru, da
Mata Escura, Narandiba ou do São Gonçalo, são do Cabula, o que sugere a existência
de uma unidade nesse território. Antigo quilombo da cidade do Salvador, o Cabula
carrega em seu nome banto a marca dessa origem, da sua ancestralidade afrobrasileira. Nome de um ritual (A Cabula) de matriz africana, essa localidade parece ter
conseguido perpetuar ao longo do tempo o sentido de unidade construído pelos
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ancestrais que ali viveram. O que não significa alimentar uma visão romântica que
procura negar ou ocultar as relações conflituosas e divergentes travadas nesse espaço,
trata-se da intenção de valorizar o sentimento de pertencimento ao Cabula
compartilhado por aqueles e aquelas que ocupam ou já fizeram parte desse espaço.
Esse sentido de unidade e de resistência é notado a partir do convívio com
pessoas que constituem esse lugar. Essas populações excluídas do grande centro,
confinadas às referidas quebradas do Cabula, lutam cotidianamente pela sua dignidade
e sobrevivência tentando superar as dificuldades e privações provenientes das
desigualdades sociais sustentadas por um Estado omisso diante dos direitos e
necessidades do povo empobrecido.
Apesar dos restritos espaços de lazer, das reduzidas oportunidades de trabalho,
da violência, da criminalidade e do tráfico de drogas que estão no seu entorno, esses
jovens graffiteiros têm subvertido previsões, quase apocalípticas, que os condenam à
criminalidade, ao desemprego, à falta de perspectivas e sonhos. Eles vêm criando
alternativas de lazer, de trabalho e de educação dentro das suas comunidades. Estão
descobrindo através dos seus traços e desenhos, das suas próprias mãos, talentos de
artistas com grande potencial. A pintura de um painel é um evento social, transforma-se
num momento de encontro, de troca, onde os poucos materiais são compartilhados, as
idéias discutidas em conjunto e onde sempre há tempo para aprender outras técnicas
com um graffiteiro mais experiente. Como resultado desse encontro cristaliza-se por
algum tempo um painel que transforma a paisagem de um determinado lugar.
A branquitude fria dos muros recém -pintados e o mofo das pinturas
desgastadas pela umidade vêm recebendo um colorido diferente. Os
muros são transformados ora em galerias de arte que expõem belos
murais, ora e concomitantemente em porta-vozes de desejos, de
insatisfações e protestos dos excluídos e silenciados (PENA, 2003, p.20).

Mas o que poderia explicar essa contramão? O que contribuiu para que esses
jovens imersos em uma situação de risco social com raríssimas oportunidades de
trabalho e de educação recusassem um destino, quase que definitivo, em virtude das
situações concretas em que vivem, e construíssem uma alternativa diferente para suas
vidas? Como esses jovens negros, rotulados como vândalos e vagabundos,
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socialmente discriminados puderam construir identidades positivas como artistas
plásticos autodidatas?
Essas perguntas começaram a permear minhas reflexões desde o primeiro
momento em que conheci esses jovens artistas do Cabula. A beleza de seus trabalhos,
a auto-estima de sujeitos que reconheciam suas habilidades e potenciais e o
posicionamento crítico e político de componentes desse grupo eram visíveis e chamava
muita atenção. Uma altivez, uma concentração, um interesse e dedicação que não
passavam pelas carteiras escolares.
Como o caminho escolhido para buscar essas respostas foi a trajetória de vida
desses jovens, por suas quebradas, o recorte tornou-se inevitável. Mais de 30 jovens
chegaram a participar do Grafipaz e o número de narrativas instituído não deveria
exceder ao total de 10 histórias de vida de modo a garantir a conclusão do mestrado
em tempo hábil, tendo em vista o tempo dispendido para a realização das outras etapas
do trabalho metodológico. Depois de definir o grupo com os colaboradores para o
estudo, chegou-se a um total de 11 narrativas. As entrevistas foram orientadas a partir
de um roteiro semi-estruturado, dividido em blocos que representavam etapas da vida
desde a infância até o momento atual, levando em consideração as perspectivas
futuras.
As etapas seguintes, incluindo a definição dos critérios para seleção dos
colaboradores, a gravação das histórias, transcrição, textualização e análise das
mesmas serão descritas nos tópicos a seguir:
a) Definição dos colaboradores (a)13 da pesquisa.
Depois de elaborar um roteiro semi-estruturado para nortear as narrativas, foi
necessário definir os critérios para seleção dos colaboradores. Inicialmente, pensou-se
em contemplar apenas os mais experientes, aqueles com significativo tempo de
dedicação a essa atividade. Porém esse critério não se mostrou tão relevante para o
que se pretendia identificar com esse estudo. Diante disso, optou-se pela seleção dos
13

Para Meihy (2006) colaborador é um termo importante na definição do relacionamento entre o
entrevistador e o entrevistado. A colaboração é fundamental porque estabelece uma relação de
compromisso entre as partes.
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jovens que mantinham uma freqüência regular nas oficinas, tendo em vista a
rotatividade que caracterizava o grupo. Definido o critério, elaborou-se uma lista com o
nome dos colaboradores em potencial para consultá-los quanto à possibilidade de
participar do estudo. As respostas afirmativas foram unânimes. Dez rapazes aceitaram
participar da pesquisa, mas, no entanto, a invisibilidade feminina constituía um
problema que comprometeria os resultados do trabalho.
A presença das meninas sempre foi minoritária em relação ao público masculino.
Elas apareciam nas oficinas, mas logo desistiam, paravam de freqüentar. Algumas
eram conduzidas e até mesmo acompanhadas por mães ou responsáveis que
chegavam a participar das atividades na universidade. Outras apenas acompanhavam
os namorados em alguns encontros. Essa ausência e evasão precisavam ser
questionadas. As motivações que justificam a participação das meninas ou que as
faziam desistir precisavam ser apuradas.
Diante dessas considerações a presença de pelo menos uma graffiteira tornouse inevitável. Três meninas poderiam ser contempladas nesse estudo. No entanto, uma
delas foi morar definitivamente em outra cidade, outra teve que se ausentar
precocemente das oficinas por conta de uma reação alérgica a tinta do spray, restando
apenas uma delas que tem uma longa história com o Grafipaz, participante desde a
primeira turma das oficinas quando ainda eram realizadas em uma escola pública, isso
em 2001.

b) Entrevista piloto
Após seleção dos colaboradores para o estudo, caberia, antes da gravação das
narrativas no trabalho de campo, realizar uma entrevista piloto para verificar a eficácia
do instrumento de pesquisa construído. Saber se o mesmo contempla as questões da
problemática em discussão. Meihy (1998) acrescenta que:
Em um trabalho de história oral, principalmente de história oral de vida, as
sugestões dos colaboradores são de fundamental importância. Por isso a
entrevista inicial não deve ser determinada aleatoriamente. Em geral dáse preferência para as pessoas que possuem um conhecimento
abrangente sobre a história do grupo ou que tenham condições de,
juntamente com o oralista, indicar futuros entrevistados. Essa entrevista
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denominada ponto-zero, pode vir a constituir-se na primeira de uma rede
de colaboradores, que constituirão um grupo orgânico e auto (ou inter)
selecionado. (p.54)

Essa proposta foi feita a um dos colaboradores da pesquisa que prontamente a
aceitou. Esse sujeito foi indicado em virtude da relação de confiança mútua construída,
o envolvimento com o grupo e diante da disponibilidade apresentada pelo mesmo.
A entrevista, que durou pouco mais de 60 minutos, serviu de referência para
avaliar o posicionamento da pesquisadora, as dificuldades enfrentadas, as lacunas do
instrumento e a relevância de questões do roteiro para as respostas perseguidas.
Mediante análise da referida entrevista e identificação das lacunas do roteiro,
previamente elaborado, algumas alterações no instrumento se fizeram necessárias. O
entrevistado trouxe, através de sua narrativa, elementos que poderiam ser abordados e
incluídos no roteiro.

c) Fazendo entrevistas
A partir daí iniciou-se o agendamento das outras gravações. Optou-se pelo
período de dezembro (2005) a fevereiro (2006), correspondente às férias escolares,
para garantir maior disponibilidade daqueles que estudavam. No entanto, algumas
entrevistas só foram realizadas nos meses de março e abril do mesmo ano.
A primeira dificuldade foi relacionada à operacionalização. Como fazer uma
história de vida? Como orientar esses jovens que jamais foram convidados a falar sobre
suas trajetórias? Será que bastaria solicitar que contassem suas histórias?
Antes de iniciar a gravação, os objetivos da pesquisa, o roteiro e os
procedimentos do trabalho com história oral foram apresentados aos colaboradores. Os
mesmos

solicitaram

nossa

participação

na

mediação

da

entrevista

fazendo

intervenções necessárias para obter as informações requeridas pelo instrumento.
Talvez nossa ansiedade para encontrar respostas tenha interferido muito na
mediação das narrativas. É válido pontuar, dentre as observações sobre as mesmas,
que algumas intervenções foram desnecessárias, determinadas questões induziram, de
certa forma, as respostas dos entrevistados. A precoce crença de que os colaboradores
não teriam condições de orientar suas próprias histórias também pode ter influenciado
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na forma com as entrevistas foram conduzidas. No entanto, acredito que nossos
deslizes, naturais de um processo de formação, não prejudicaram o andamento do
estudo. A seriedade e preocupação teórica e metodológica com esse trabalho não
foram abaladas por esses percalços presentes no caminho.
Apesar de conhecer muitos colaboradores, da relação de confiança construída
com o grupo, os primeiros minutos de gravação foram marcados pelo nervosismo de
ambas as partes. A presença do gravador inibia um pouco o entrevistado e nossa
preocupação em acertar e fazer uma boa entrevista gerava uma grande ansiedade.
Depois desse momento inicial, as narrativas tomavam o caráter de um diálogo franco,
aberto e até mesmo, descontraído. Segundo Meihy (2006)
As implicações de uma colaboração ditam formas de condução das
entrevistas O diálogo se torna uma decorrência natural da interação. A
cordialidade e o compromisso com a construção da conversa ou
entrevista devem ser abertos para gerar a franqueza capaz de dar
forma, ritmo e rumo ao tema. Consagrando, assim, a lógica que afirma
que a história de vida é mais espontânea e não comporta questionários
fechados (p.136).

A análise das primeiras entrevista s foi importante para perceber que o caminho,
o como fazer história de vida é, inevitavelmente, através do diálogo. O caminho para
construção dessas narrativas é negociado, conversado entre os envolvidos nesse
processo. O bate-papo, “trocando idéia”14 foi a via encontrada para mediar, orientar o
colaborador no contar das suas histórias. Uma situação de troca, onde pesquisador e
pesquisado em alguns momentos trocavam de lugar, mudavam os papéis.
O momento em que eram convidados a falar da infância pontua a referida
barganha de papéis entre pesquisador e pesquisado. Geralmente os entrevistados
alegavam esquecimento, poucas lembranças relacionadas a essa fase da vida. Nessas
circunstâncias, nos colocávamos na situação contando um pouco das nossas
experiências infantis como estratégia de mediação e estímulo para que os
colaboradores pudessem lembrar e contar fatos marcantes dessa etapa da vida. Uma
estratégia que legitima, mais uma vez, a importância do diálogo nesse processo.

14

Expressão utilizada por esses jovens quando se referem a uma conversa informal.
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Todas as entrevistas foram gravadas na Universidade do Estado da Bahia em
algumas salas do Departamento de Educação no Cabula. A escolha desse ambiente 15
foi sugerida pelo próprio grupo que alegava proximidade com suas residências.
d) Transcrição das narrativas

Partindo da concepção de que o documento final do trabalho envolvendo fontes
orais é o texto escrito, resultante da interação entre o autor das narrativas orais e o
pesquisador, faz-se necessário após gravação dos relatos orais traduzi-los em um texto
escrito, considerando as diferenças entre a oralidade e o código da escrita.
Segundo Meihy (1998, p.66), a transcrição é a primeira etapa de passagem da
entrevista oral para o texto escrito. “A partir de uma audição cuidadosa capaz de
apreender o ritmo da narrativa e a intenção”, prossegue-se, então, a uma transcrição
fiel ao acontecido.
Thompson (1992) destaca que a transcrição deve ser integral, incluindo tudo que
está gravado:
O gaguejar em procura de uma palavra pode ser eliminado, mas outro
tipo de hesitações e de muletas, como “você sabe” ou “veja bem” devem
ser incluídos. A gramática e a ordem das palavras devem ser deixadas
como foram faladas. Se não conseguir compreender uma palavra ou
frase, deve deixar-se um espaço na transcrição para indicar isso. (p.293)

A transcrição de cada história de vida foi realizada minuciosamente. Um trabalho
exaustivo que exigiu muita atenção, cuidado e respeito à fala do outro incluindo seu
sotaque e suas expressões particulares. A fidelidade ao que foi dito e como foi dito
constituiu o princípio norteador desse trabalho. Os risos, as pausas, os silêncios não
deixaram de ser contemplados. Tentou-se, até mesmo, traduzir para o código escrito,
através de alguns sinais legendados, as entonações mais elevadas e o inaudível. Por
exemplo, os trechos com entonação mais aguda e dramática foram destacados em
negrito no texto. As frases e palavras incompreensíveis foram substituídas por dois
colchetes [....]. As lacunas e pausas foram traduzidas pelas conhecidas reticências (....).
15

Segundo Meihy (2006) deve-se, sempre que possível, consultar o colaborador sobre onde gostaria de
gravar o depoimento, de modo a produzir melhores condições para as entrevistas.

49

Reconhecemos,

entretanto,

que

essas

estratégias

são

paliativas,

não

conseguem traduzir, literalmente, aspectos próprios da oralidade para o código da
escrita. Indicadores não-verbais como movimentos faciais, dentre eles, o franzir da
testa, expressões corporais (o tônus muscular), a direção do olhar são elementos
visíveis ao pesquisador, mas que infelizmente escapam ao gravador que é um recurso
cego. Essa incompatibilidade entre o oral e o escrito é, inclusive, um dos pontos
centrais nas discussões em torno das transcrições para a produção do documento
escrito.
Uma outra estratégia para tentar traduzir o indescritível foi a solicitação feita aos
colaboradores para que elaborassem um desenho ou escolhessem um de seus
trabalhos que pudessem traduzir suas experiências, bem como suas identificações. Um
trabalho que pudesse falar deles mesmos utilizando como linguagem o graffiti, a
imagem.

e) Um desenho no meio do caminho
Alguns dos colaboradores optaram por produzi -lo logo após a entrevista. Outros
sugeriram que essa produção fosse feita em momento posterior. Dessa forma, essa
solicitação foi também negociada entre os envolvidos no processo. A entrega das
produções ficou acordada para o momento de conferência e textualização conjunta das
narrativas.
Essa estratégia foi pensada levando em consideração que não poderíamos fazer
uma pesquisa envolvendo jovens artistas sem contemplar de alguma forma suas
produções. Acreditamos que esses trabalhos contribuirão significativamente para o
entendimento dos processos de identificação vivenciados por cada um desses jovens
graffiteiros.

f) Textualização conjunta: produção a dois
A textualização seria uma edição da primeira versão do texto transcrito. Nessa
etapa retiram-se os excessos e repetições característicos da oralidade. As perguntas
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são suprimidas, ficando apenas o discurso do colaborador que pode ser organizado
tanto a partir de indicações cronológicas como de acordo com blocos temáticos. Meihy
(1998) acrescenta que:
Editar uma entrevista equivale a tirar os andaimes de uma construção
quando esta fica pronta...Porque uma gravação não abriga lágrimas,
pausas significativas, gestos, o contexto do ambiente, é impossível
pensar que a mera transcrição traduza tudo que se passou na situação
do encontro. (p.66).

Nesse trabalho a textualização foi realizada em duas etapas. A primeira delas foi
chamada de textualização inicial que consiste num esboço do texto transcrito sem os
excessos, as repetições desnecessárias e as intervenções do entrevistador. Essa
versão provisória é apresentada ao colaborador (a) junto ao texto transcrito para que as
informações sejam comparadas, conferidas conjuntamente e, até mesmo, alteradas se
for esta a vontade do autor das narrativas. Esse momento dos ajustes finais para
versão definitiva do texto, feito em parceria, é chamado de textualização conjunta,
segundo Ataíde (1995).
Meihy (1991) destaca no processo de textualização uma grande preocupação
quanto à construção de um texto compreensível e de leitura agradável tanto para os
leitores quanto para o próprio autor da narra tiva que não verá mais o seu texto como
um amontoado de idéias incompletas, frases incoerentes e por isso de difícil
entendimento, registradas na etapa anterior.
A partir de uma perspectiva afirmativa desses sujeitos, optamos por realizar a
textualização de suas narrativas fazendo as correções necessárias do ponto de vista
ortográfico e de concordância tendo em vista que a importância do discurso não se
reduz à forma como o mesmo é enunciado, mas sim ao significado da enunciação.
h) Carta de cessão
Após a construção conjunta de uma versão definitiva parte-se para a etapa
seguinte referente à autorização para o uso e possível publicação do documento, onde
a autoria do texto produzido é compartilhada entre o colaborador e o pesquisador.
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A carta de cessão é indicada como documento essencial para garantir
legalmente ao pesquisador ou instituição o direito de uso das narrativas em publicações
de textos e artigos referentes à pesquisa e, também, para preservar os colaboradores
de abusos por parte de entrevistadores inescrupulosos e sensacionalistas.
Apesar de reconhecer a importância dessa carta sentíamos um certo
constrangimento

em

apresentá-la

aos

colaboradores

da

referida

pesquisa.

Imaginávamos uma reação contrária, de rejeição dos mesmos diante daquele
documento. Interpretávamos a carta de cessão como um elemento que burocratiza uma
relação onde a confiança mútua fora, anteriormente, estabelecida. Mas, após leituras
convincentes dos trabalhos de autores como Meihy (1991; 1998) e Alberti (2005),
percebemos a relevância em utilizar o referido documento.
Alberti (2005) define o momento da autorização como sendo bastante
embaraçoso. Segundo ela:
Essa carta pode fazer com que o entrevistado sinta o peso da
responsabilidade de tudo o que tenha dito e hesite em permitir que
aquilo se torne público. E por mais que a entrevista tenha ocorrido em
clima agradável e de cumplicidade mútua, havendo poucas razões para
o entrevistado desconfiar dos pesquisadores, o momento de assinar a
carta de cessão pode ser desconfortável para o depoente (p.133).

Optamos por utilizá-la depois da fase de textualização conjunta e construção
definitiva do texto. No momento de conferência do documento, incluindo os ajustes
solicitados pelos depoentes, a carta de cessão foi apresentada e analisada pelos
colaboradores para ser devidamente preenchida e assinada ou para possíveis
alterações indicadas e negociadas pelos entrevistados. A carta de cessão foi construída
tomando como referência os exemplos apresentados nos manuais de história oral de
autoria de Meihy (1998) e de Alberti (2005).
i) Análise das histórias de vida

Depois de textualizar as histórias de vida dos jovens colaboradores dessa
pesquisa, iniciamos uma etapa de “depuração” do conteúdo das narrativas mediante
identificação de aspectos comuns, recorrentes nas histórias registradas, que indicavam
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uma repercussão grupal da experiência com o graffiti na vida dos sujeitos que, segundo
Meihy (2006, p.126), “constituía uma memória coletiva capaz de caracterizar o grupo
como uma comunidade de destino”16. “As histórias pessoais passavam a ser filtradas
por uma experiência comum” (Idem, p.143).
Levando em consideração os blocos temáticos estabelecidos no roteiro semiestruturado, bastante comum nas entrevistas de história de vida, contemplando a
infância, a relação familiar, a vida escolar, as experiências profissionais e cotidianas,
bem como os sonhos e projetos de futuro, identificamos alguns aspectos que
preferimos chamar, nesse momento, de elementos recorrentes, por se constituir numa
categorização bastante ampliada. Organizados, a princípio, da seguinte forma:
I – Relação familiar
a) Ausência paterna;
b) Sentimento de rejeição;
c) Centralidade da figura materna;
II – Transgressão e Subversão
d) Troca do nome (uso de pseudônimo)
e) Reprovação escolar e abandono;
f) Uso de drogas;
g) Busca do estilo próprio, valorização da diferença;
h) Envolvimento com a pichação e o graffiti;
i) O princípio da territorialidade;
III – Rede de solidariedade
j) Relação de irmandade (broder);
k) A importância da galera;
l) O princípio da respeitabilidade;
m) Compartilhando latas e oportunidades;
n) Sentimento de pertencimento;
16

Comunidade de destino seria um grupo que apresenta uma experiência comum (seja uma doença,
uma prática cultural) que congrega coletivos com vivências semelhantes, e que o diferencia de outros
grupos. (MEIHY, 2006).
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IV – Auto -estima
o) Identificação positiva com a negritude;
p) Como me vejo/ me identifico;
q) Autoconfiança e determinação.
V – Formação política e cidadã
r) Participação em movimentos sociais;
s) Pensamento crítico;
t) Autonomia.
VI – Sonhos e projetos de futuro
u) Fazer uma faculdade;
v) Conquistar um “trampo” estável;
W) Mudar a realidade.
Numa

tentativa

de

sistematização

dos

conteúdos

dessas

entrevistas,

construímos após leitura das narrativas uma legenda dos pontos recorrentes nas
histórias capaz de auxiliar no agrupamento das experiências similares que foram
organizadas em quadros. Observem:

Legenda para análise e organização do conteúdo
Cor

Categoria empírica (ampla)

Laranja

Rede de solidariedade

Azul escuro

Comunidade e bairro;

Verde

Perspectivas futuras

Amarelo

Auto-estima, autoconfiança, determinação;

Marrom

Respeitabilidade

Violeta

Territorialidade ou territorialismo;

Vermelho

Estilo e diferença

Rosa

Família / Rejeição e indiferença familiar

Verde brilhante

Cultura de rua / Hip Hop
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Azul

Rua: Participação em projetos sociais
Movimentos sociais

Ameixa escuro

Trabalho e consumo

Azul claro

Tag e seus significados

Marrom claro

Envolvimento com o Graffiti

Azul pálido

Identificação com a Pichação

Laranja claro

Trajetória escolar

Lima

Infância

Amarelo escuro

Drogas, bebidas alcoólicas.

Vermelho escuro

Sobre o Grafipaz

À medida que determinado aspecto aparecia nas narrativas individuais, nós
alterávamos a cor da fonte do trecho a ser destacado de acordo com a coloração
indicada pela legenda. Em seguida, organizamos em 18 quadros as informações
correspondentes para facilitar na manipulação e compreensão dos conteúdos.
Essa primeira leitura do teor das histórias nos possibilitou identificar, dentre as
recorrências pontuadas, elementos que nos ajudaram a demarcar o problema de
pesquisa, bem como o objeto de estudo. As reprovações seqüenciais, bem como a
referência dos jovens a situações de abandono temporário da escola, presente nas
trajetórias escolares, nos conduziram à indagação a respeito das relações construídas
por esses jovens com a experiência de escolarização.
Visando identificar elementos que influenciaram nessa relação construída com a
escola ao longo de suas trajetórias de vida, pontuamos, mediante leitura de referencial
teórico (BOURDIEU; CHARLOT; DAYRELL; NOGUEIRA), alguns aspectos recorrentes
e singulares presentes nessas histórias que pareciam determinantes do tipo de
experiência escolar construída por esses sujeitos. Concebidos como as três dimensões
(Em 3D) presentes nessas experiências, nós identificamos tais elementos na relação
familiar, na escola e nas experiências comunitárias da rua, como unidades de análise,
assim sistematizadas:
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Quadro 01 A influência das famílias na relação com a escola.
Unidade de análise I

1.0 O ESPAÇO DA CASA

Categorias

1.1 - As famílias
1.2 - O incentivo e investimento familiar;
1.3 - As expectativas e projetos familiares

Quadro 02 – A escola e seus significados
Unidade de análise II

2.0 A ESCOLA

Categorias

2.1 A CULTURA ESCOLAR E A NEGAÇÃO DAS DIFERENÇAS
2.1 1 O autoritarismo (cultura escolar e poder)
Disciplina dos corpos X resistência
Constrangimento e violência na/ da escola;
Vigilância e controle dos espaços e ações;
Gestão escolar centralizadora, sem participação.
2.1.2 O lugar do diferente na escola
Apelidos depreciativos e rótulos;
Preconceito racial na escola;
Desvalorização e falta apoio p/ outras linguagens
2.1.3 O currículo alienígena
Os conteúdos são desligados da vida, sem sentido e
desinteressantes.
Arrogância do saber escolar
Estudo como obrigação e sacrifício

Categorias

2.2 A ESCOLA PÚBLICA COMO PONTO DE ENCONTRO
O baba, o lazer, a brincadeira.
A galera, as amizades.
O apoio de professores
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Quadro 03 – “Lá nas área”: A rua e as experiências culturais juvenis
Unidade de análise III

3.0 A RUA E AS EXPERIÊNCIAS CULTURAIS JUVENIS

Categorias

3.1 A RUA COMO OUTRO LUGAR DA APRENDIZAGEM

Os significados da rua
Aprendizagens na rua
Graffitagem: uma pedagogia da resistência
Princípios:
a) Transgressão e subversão;
b) Rede de solidariedade;
c) Respeitabilidade e territorialidade.
A partir dessa tentativa de sistematização do conteúdo das narrativas iniciamos a
produção de nossa dissertação que representa um texto de autoria coletiva na medida
em que estabelecemos um diálogo entre a enunciação das experiências dos nossos
colaboradores e a fundamentação teórica.
Os trechos das narrativas presentes no corpo do texto foram recortados do
conjunto de cada “história de vida” com o propósito de destacar algumas passagens da
história contada, garantindo visibilidade à riqueza das experiências compartilhadas por
esse grupo, sem deixar de colocar “holofotes” sobre fragmentos que traduzam, também,
as singularidades de cada um dos sujeitos que constituem essa comunidade.
Além da indicação de elementos que influenciaram na relação desses jovens
com a escola, os conteúdos dessas narrativas indicaram aspectos que nos ajudam a
compreender a identificação desses sujeitos singulares com práticas culturais
socialmente marginalizadas. O acesso aos dados que motivaram a identificação desses
sujeitos com culturas juvenis, como o Graffiti, foi de fundamental importância para
compreendermos o que há de atrativo e interessante nessas práticas que não parecem
ecoar na escola. Garantindo assim, a possibilidade de pensar, a partir desses atrativos,
outras perspectivas pedagógicas.
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CAPÍTULO II - PANO DE FUNDO

Atrás de cada graffiti existe um pano de fundo, uma motivação particular ou
coletiva, um desejo. Fazer um protesto, decorar, chamar atenção podem subsidiar essa
ação. Paredes enrrugadas, lisas, desgastadas e recém construídas, postes e pontos de
ônibus funcionam como suportes para exibição de painéis. Até mesmo o limo das
paredes e o reboco incompleto são incorporados como parte do cenário onde mais uma
cena cotidiana será exibida.
É justamente o que se descortina atra vés dessa prática cultural, os processos
subjetivos implicados nessa congregação de jovens em todo o mundo e, mais
especificamente, na região do Cabula na cidade do Salvador que pretendemos discutir
nesse capítulo. Desejamos compreender mais do que a suposta identidade coletiva do
graffiteiro, tarefa bastante escorregadia diante da sua dinamicidade e incompletude,
pretendemos aqui refletir sobre as motivações, representações e experiências que
conduziram esses jovens “artistas da lata” a esse tipo de identificação. Que aspectos,
fatores contribuíram para que sujeitos singulares se engajassem em práticas culturais
como a graffitagem.
Para tanto, buscamos compreender, também, que juventude é essa que emerge
com bastante vigor nos anos 90 apresentando modos diversificados e controvertidos de
ser jovem, que subvertem as teorias universalistas sobre esse segmento, restritas à
perspectiva da psicologia do desenvolvimento ou à sociologia da juventude (DAYRELL,
2005) que vêm modificando, significativamente, o teor das análises sobre esse
segmento heterogêneo, ampliando, inclusive, o número de pesquisas contemplando
essa categoria (ABRAMO, 1997). A juventude deixa de ser vista apenas como mais
uma etapa do desenvolvimento humano, posterior à infância, anterior à fase adulta e a
maturidade, e passa a ser concebida como uma categoria histórica e social,
discursivamente construída.
A partir do estudo sobre os significados dessas identificações juvenis que vêm
questionando as representações sobre esse segmento diverso e descentrando suas
identidades, discutiremos a condição subalterna imposta a esses jovens negros
oriundos das periferias soteropolitanas. Que, além de destituídos de políticas públicas
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voltadas ao suprimento de suas necessidades e carências específicas, aind a são
concebidos como problemas sociais, relacionados à violência. O debate sobre o fim da
maioridade civil, em curso, no Congresso Nacional Brasileiro reflete a associação desse
segmento juvenil com a criminalidade. O projeto de redução da maioridade penal dos
18 para os 16 anos não está sendo votado em virtude do reconhecimento de uma
maturidade, independência financeira e autonomia precoce dos jovens aos 16 anos,
mas como a possibilidade de submetê -los mais cedo aos rigores da legislação penal.
Entender o processo de identificação é fundamental para compreendermos as
relações

que

esses

jovens

colaboradores

construíram

com

a

escola.

Para

apreendermos porque alguns estudantes se identificam e se enquadram à rotina e à
cultura escolar e outros não. O que tem levado esses jovens a se agregarem a práticas
culturais como o Rap, o graffiti, o pagode. Um processo que pode refletir tanto a
incorporação de estereótipos negativos como a subversão e recusa de suas
representações.
2.1 - Que galera é essa: Juventude (s), Hip Hop e Resistência.

2.1.1 De juventude às juventudes
De uma indistinção, a princípio, entre adultos e crianças, anterior à modernidade,
onde os mais novos aprendiam o que era necessário mediante coexistência com o
adulto, ajudando-o na realização de algumas tarefas, passaremos à cristalização das
“idades” da vida e à construção sociocultural de modos de ser jovem contemporâneos,
numa tentativa de reproduzir, brevemente, a construção histórica do conceito de
juventude para, então, pensarmos uma outra noção para esse significante que
contemple a condição juvenil17 dos 11 jovens graffiteiros do Cabula.
Em seu estudo, a respeito da história social da criança e da família, Philippe
Ariès (1981) destaca a inexistência de espaços e lugares distintos reservados às
crianças e aos adultos no período pré-moderno. De modo geral, a transmissão do
17

Segundo Weller (2006) a condição juvenil é concebida como espaço-tempo – no qual estilos de vida
são descobertos e vivenciados, experiências são construídas, identidades são construídas e/ ou
reconstruídas.
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conhecimento e dos valores de uma geração para outra ocorria mediante participação
das crianças na vida dos adultos, não ficando restrita ao núcleo familiar. A família era
mais uma realidade moral e social do que sentimental. As crianças eram levadas a
conviver com outros adultos desde muito cedo, a partir dos 07 anos de idade, em toda
parte onde se trabalhava, onde se jogava ou brincava, mesmo em casas de reputação
duvidosa, as crianças se misturavam aos adultos.
Não havia qualquer separação entre o universo familiar e o universo social mais
amplo. Nessa sociedade pré-moderna, a família não se constituía em núcleo central de
socialização, pois esta se processava no espaço externo, coletivo.
A partir do século XV com a extensão da freqüência escolar na Europa, antes
restrita aos clérigos, a escola se tornou responsável pela iniciação social de alguns, da
passagem da infância para a vida adulta. Áries (1981) acrescenta que a substituição da
aprendizagem pela escola:
Correspondeu a uma necessidade nova de rigor moral de parte dos
educadores, a uma preocupação de isolar a juventude do mundo sujo
dos adultos para mantê-la na inocência primitiva, a um desejo de treinála para melhor resistir às tentações dos adultos. Correspondeu, também,
a uma preocupação dos pais de vigiar seus filhos mais de perto, de ficar
mais perto deles e de não abandoná-los mais, mesmo que
temporariamente, aos cuidados de uma outra família. Exprime, também,
uma aproximação da família e das crianças, do sentimento da família e
do sentimento da infância, outrora separados. (p.159)

A juventude, enquanto categoria social18, emerge na era industrial da
modernidade

como

resultado

de

novas

condições

sociais,

dentre

elas

as

transformações na família, a generalização do trabalho assalariado e o surgimento de
novas instituições como a escola. Representa uma condição atribuída aos indivíduos
em formação que ainda não fazem parte da estrutura da divisão social do trabalho,
como nos assegura Abramo (1994); Ariès (1981); Dayrell (2005) e Peralva (1997).
No entanto, é válido ressaltar que a extensão do acesso à escola não foi
generalizada. As meninas continuaram sendo submetidas ao sistema de transmissão
de conhecimento anterior, sendo educadas pela prática e pelo costume, mais do que
pela escola, e, muitas vezes, em casas alheias, tendo em vista que a expansão da
18

Defi nida além dos critérios biológicos e / ou de idade.
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escolaridade às meninas não se difundiu antes do século XVIII e início do século XIX.
No caso dos meninos, a escolarização ficou restrita à camada média da hierarquia
social, os rapazes de outros segmentos permaneciam submetidos às antigas
aprendizagens a que tinham acesso, acrescenta Ariès (1981).
O referido historiador destaca que, apesar da sobrevivência das antigas
aprendizagens ao longo dos séculos XVII e XVIII, a escolarização foi se estendendo
mediante intervenção do Estado no que se refere à proteção do indivíduo e a
conseqüente ampliação de unidades escolares, e consolidou, a partir de uma base
escolar, nossa civilização moderna ocidental. É a escolarização que institui a separação
entre pessoas adultas e pessoas em formação.
A educação se tornou fundamento para ordenamento do mundo moderno
hierarquicamente estruturado de cima para baixo, das classes dominantes para as
dominadas; dos adultos para as crianças e os adolescentes. Para cumprir seu papel
domesticador, o período escolar foi ampliado, retirando as crianças e os adolescentes
do mundo do trabalho de modo a torná -los mais aptos e preparados para as novas
exigências do mundo do trabalho na sociedade industrial (MAGRO, 2002). A partir
desse momento, a cristalização social das idades da vida aparece como elemento da
consciência moderna.
Dayrell (2005) sintetiza a cristalização das “idades” da vida, apontada por Ariès
(1981) e Peralva (1997), quando define a infância como momento da brincadeira, a
juventude como etapa de preparação e formação para o futuro e a idade adulta para o
trabalho, a ocupação de espaços e cargos previamente determinados.
Essa noção de juventude moderna é definida a partir de um modelo de
comportamento burguês e por uma noção de tempo linear e contínuo onde as etapas
da vida são cristalizadas devido à determinação prévia dos destinos, onde os fins
justificam os meios.
É justamente no período da escolarização dedicado à preparação para a vida
adulta que a fase intermediária dessa transição vai ganhando visibilidade, constituindose na adolescência e na juventude. A juventude é vista, a partir dessa perspectiva,
como uma fase transitória, se constituindo num vir a ser, tendo no futuro o sentido de
suas ações contemporâneas.
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Sob essa ótica, a categoria social da juventude é concebida a partir de sua
negatividade, daquilo que ainda não é, denegando, assim, a importância e a validade
do tempo vivido no presente para sua formação. Outras questões e preocupações
imediatas desses jovens que vão além da preparação para um futuro distante são
negligenciadas.
Essa transição da juventude para a vida adulta, além do critério etário, pressupõe
o alcance de alguns pré-requisitos definidos como condição para efetivar a passagem
para o mundo adulto. A conclusão dos estudos básicos, a inserção estável no mundo
do trabalho, a independência financeira e a constituição de um núcleo familiar são
apresentados como principais requisitos dessa passagem (DAYRELL, 2005 e
GALLAND, 1991, apud SPOSITO, 1997).
No entanto, a fixidez dessas exigências não dá conta da heterogeneidade que
constitui o universo juvenil. No caso dos jovens colaboradores dessa pesquisa, é válido
ressaltar que, apesar de alguns já terem concluído a educação básica, e, no caso de
Leleco, ter constituído família, decorrente de uma gravidez precoce, estas não se
constituem, muitas vezes, em condições necessárias, ou melhor, suficientes para o
abandono da condição juvenil. A latência19 e descristalização 20 geradas por essas
situações reais reforçam a idéia de que não há uma única forma de transição para a
vida adulta, nem uma única forma de ser jovem ou adulto. A precariedade dos
trabalhos, dos “bicos” a que têm acesso, bem como a escassez de emprego, alarmante
em nossas sociedades atuais, subvertem essa transição, essa fronteira.
Diante dessas especificidades que legitimam a heterogeneidade do universo
juvenil, não podemos pensar os jovens do grupo pesquisado apenas a partir de uma
classificação etária, dessa forma a categoria jovem-adulto parece se aproximar da
condição juvenil desse segmento pesquisado por simbolizar a possibilidade de
deslocamento desses sujeitos por entre as categorias, jovem e adulto. Esses jovens

19

A latência corresponde ao alcance de alguns pré-requisitos em detrimento de outros. Ela poderia ser
ilustrada pela situação em que o jovem adquire uma habilitação profissional oferecida pelo sistema
escolar sem o imediato ingresso no mercado de trabalho. (SPOSITO, 1997)
20
A descristalização seria a subversão de comportamentos cristalizados atribuídos às categorias de
jovem e de adulto, ou seja, a dissociação no exercício de algumas funções adultas como, por exemplo, o
exercício da sexualidade já na puberdade dissociado das funções reprodutivas e familiares. (SPOSITO,
1997)
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transitam entre esses lugares, podendo assumir papéis do mundo adulto numa dada
situação e retornar à condição juvenil em outra.
O fenômeno do alongamento da juventude e o conseqüente retardo da inserção
na vida adulta, em virtude da continuidade dos estudos e extensão da permanência na
casa dos pais, identificado em pesquisas realizadas na Europa, contribuem para a
fluidez da noção de juventude, antes cristalizada (SPOSITO, 1996; 1997 e DAYRELL,
2005).
Um alongamento que ganha novos contornos em nações localizadas fora da
Europa. Esse fenômeno marcado pela manutenção das relações de dependência pode
ser compreendido em virtude das taxas elevadas de desemprego que retardam a saída
dos filhos da casa dos pais, bem como do alcance da estabilidade financeira
necessária.
Diante das incoerências e contradições que emergem do caráter transitório
atribuído à juventude, essa passa a ser definida por uma faixa de idade específica,
substituindo a idéia de fase intermediária destituída de significado próprio. Dayrell
(2005) cita a emergência do Welfare State, cuja ampliação do papel do Estado na vida
pública garantiu a criação de uma base social voltada para a juventude e o
florescimento do mercado de consumo dirigido ao segmento juvenil, sem grandes
distinções de classe, como fatores que influenciaram essa outra concepção de
juventude difundida como modelo universal.
Novas imagens são criadas para representar a condição juvenil. A juventude
passa a ser concebida como uma fase de suspensão da vida social, ganha o status de
tempo do divertimento, do prazer, da autonomia e da liberdade. Isento das
responsabilidades impostas pela vida produtiva. Ao jovem é permitido expressar
comportamentos destoantes e experimentar, trata-se de um momento destinado ao
ensaio e ao erro.
É válido ressaltar, entretanto, que tais imagens de juventude estão circunscritas
aos grupos de jovens brancos pertencentes às classes altas e médias, tendo em vista
que a referida condição juvenil não pode ser atribuída, da mesma forma, aos jovens
negros das camadas populares. A esses sujeitos não é permitido nem assegurado
experimentar

esse

tempo

de

liberdade,

divertimento

e

prazer,

isento

de
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responsabilidade,

haja

visto

que

os

mesmos

são

inseridos,

muitas

vezes,

precocemente, na vida produtiva como condição de sobrevivência.
Além dessas imagens que reforçam a busca pelo prazer imediato (hedonismo) e
constante, protagonizada pelos jovens, a juventude também é representada como fase
de distanciamento e de difícil relacionamento entre pais e filhos e como momento de
crise em meio às alterações hormonais e mudanças corpóreas que assolam esses
sujeitos nesse período da vida (JOVINO, 2006).
Dayrell (2005) destaca a importância da expansão dos meios de comunicação de
massa no que se refere à propagação, através do rádio e do cinema, de
comportamentos e valores centrados na liberdade, na autonomia e no prazer imediato,
constituintes de um modelo de juventude.
Uma propagação que favoreceu o surgimento de grupos juvenis que se
diferenciam através de uma identidade própria expressa por meio de um determinado
estilo, constituído através da associação de uma escolha musical a uma estética
específica, bem como a formação de outros agrupamentos juvenis com uma proposta
alternativa de sociedade como os hippies 21.
A juventude só se transforma em preocupação a partir de meados do século XX,
quando sua presença emerge no mundo ocidental através de movimentos
protagonizados por jovens que contestavam e se rebelavam contra a ordem
estabelecida utilizando-se de expressões como a música e a arte, de modos de vida
diferenciados e subversivos e até de posturas niilistas (ABRAMO, 1994, apud
MARQUES, 1997 e ABREU, 1997).
A juventude só se torna objeto de atenção enquanto representa uma
ameaça de ruptura com a continuidade social: ameaça para si própria e
para a sociedade. Seja porque o indivíduo jovem se desvia do seu
caminho em direção à integração social, seja porque um grupo ou
movimento juvenil propõe ou produz transformações na ordem social ou

21

O movimento Hippie, de essência pacifista, tenta romper com padrões estéticos, incluindo formas de
vestir tradicionais, o tipo de alimentação e moradia. Critica o consumismo supérfluo, propondo uma vida
mais comunitária e integrada à natureza (NASCIMENTO, 2002). Segundo Arce (1999) os adeptos desse
movimento eram influenciados pelo existencialismo da década de 50 e pelas filosofias orientais no que se
refere às novas concepções sobre as relações matrimoniais e a espiritualidade. Eles desejavam sabotar
o modelo capitalista tomando como referências as tentativas de realização do socialismo em Cuba e na
China.
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ainda porque uma geração ameaça romper com a transmissão da
herança cultural (ABRAMO, 1997, p.29).

Nos anos 50, a juventude era tematizada enquanto problema social em função
da “tendência” e predisposição generalizada para a transgressão e a delinqüência,
tratadas como se fossem ca racterísticas inerentes à condição juvenil.
Quando os atos de “delinqüência juvenil” se tornaram comuns entre os
jovens de setores operários integrados à classe média, a juventude
aparece como uma categoria social potencialmente delinqüente, por sua
própria condição etária. (ABRAMO, 1997, p.30)

Entre as décadas de 60 e 70 os estudos do campo da sociologia da juventude
brasileira ficavam restritos ao comportamento político dos jovens, restringindo a
condição juvenil aos jovens universitários pertencentes à classe média 22. A juventude
recebeu o status de ser portadora da possibilidade de transformação da sociedade
(ABRAMO, 1997).
No Brasil é particularmente nesse momento que a questão da juventude
ganha maior visibilidade, exatamente pelo engajamento de jovens da
classe média, do ensino secundário e universitário, na luta contra o
regime autoritário, através de mobilizações de entidades estudantis e do
engajamento nos partidos de esquerda; mas também pelos movimentos
culturais que questionam padrões de comportamento _ sexuais, morais,
na relação com a propriedade e o consumo. (ABRAMO, 1997, p.31)

Essa visibilidade, entretanto, excluía parte significativa da juventude brasileira
pertencente às camadas populares e ao segmento étnico-racial negro. Os estudos
relacionados a esse segmento reduziam suas experiências às relações de trabalho,
desemprego e violência, estigmatizando-os como marginais, acrescentam Abramo
(1997); Marques (1997), e Herschmann (1999).
Tomando como referência dados relativos a um levantamento feito em 1970,
pelo Estado Maior do Exército brasileiro a respeito dos presos políticos a sua
disposição, Abreu (1997) sinaliza o número majoritário de homens em relação às
mulheres e de estudantes que alcançavam mais de 50% do número de pessoas presas.
22

“A juventude revolucionária dos anos 60 que aderiu à luta armada era filha de uma classe média
ascendente, e herdou da família sistemas de valores e atitudes que a levaram a construir um projeto de
vida segundo o qual ela ocuparia, mais tarde, os postos de liderança da sociedade”.(ABREU, 1997, p.
187)

65

Outros dados indicavam a inexistência de analfabetos e de pessoas submetidas a
condições miseráveis no grupo, onde “praticamente” não existiam pretos entre os
presos.
Além da atenção voltada para os movimentos contra -culturais e estudantis que
permearam essas duas décadas, Sposito (1997) destaca a preocupação com os
problemas de emprego e de entrada na vida produtiva desses jovens, a partir da
década de 70, que tomou dianteira dos estudos sobre a juventude.
A invisibilidade de outros segmentos juvenis se estende aos meados da década
de 80, quando a referência utilizada para análise das práticas juvenis desse momento
são os movimentos juvenis dos anos 60. Resultando em interpretações que
caracterizaram a juventude da década de 80 como sendo individualista, desencantada
e carente de idealismo quando comparada à valorizada juventude “revolucionária” da
década de 60 (ABRAMO, 1997; HERSCHAMNN, 1999; MARQUES, 1997 e MISCHE,
1997).
A juventude desacreditada é justamente aquela constituída por jovens das
camadas populares que ganhavam visibilidade colocando, em cena, a diversidade de
seus estilos e as contradições vividas por eles cotidianamente. Desde os punks até
outras tendências, esses movimentos juvenis trazem a estetização do cotidiano 23 e a
escolha de um determinado ritmo musical como elementos comuns na constituição de
suas práticas culturais.
A visibilidade social dos jovens muda um pouco nos anos 90 em relação à
década anterior. O que chama atenção nesse período é a presença de jovens das
camadas populares envolvidos em diversas ações individuais e/ ou coletivas. No
entanto,

a

maior

parte

dessas

ações

continuavam

sendo

relacionadas

ao

individualismo, ao desvio e à violência. Os jovens aparecem com vítimas e promotores
de uma espécie de “desintegração do social”, passaram a ser concebidos como a
encarnação de todos os dilemas e dificuldades enfrentadas pela sociedade, acrescenta
Abramo (1997). A referida autora destaca que diante da representação que os mantêm
como problema e ameaça à suposta integridade social:
23

Refere-se ao propósito, comum a esses movimentos, de “romper com as fronteiras entre arte e vida
cotidiana, questionando a suposta aura em torno das obras de arte com o projeto de transformar a vida
em obra de arte”.(DAYRELL, 2005, p. 39)
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eles nunca podem ser vistos, ouvidos e entendidos como sujeitos que
apresentam suas próprias questões, para além dos medos e esperanças
dos outros. Permanecem assim, na verdade, semi-invisíveis, apesar da
sempre crescente visibilidade que a juventude tem alcançado na nossa
sociedade, principalmente no interior dos meios de comunicação.
(ABRAMO, 1997, p.32)

Apesar de protagonistas em suas representações, os jovens “revolucionários”
dos anos 60 e 70, “desencantados” dos anos 80 e “vítimas e algozes” da violê ncia dos
anos 90, quando tematizados, não passam de vítimas das lógicas do sistema,
assumindo a condição heterônoma de alguém que sempre foi manipulado em suas
ações. São representados, dessa forma, como sujeitos incompletos, incapazes de se
tornarem

sujeitos 24,

destituindo

suas

histórias

de

qualquer

atributo

positivo,

minimizando suas intervenções a ponto de invisibilizá-las (ABRAMO, 1997). O que vêm
sendo modificado, desde meados da década de 90 e início do século XXI, quando
outros sujeitos, até então, invisíveis, emergem das quebradas, descem os morros e
invadem a cena, marcando presença no asfalto de nossas cidades, questionando sua
invisibilidade e subvertendo os modelos de juventude impostos como universais.
Segundo Herschmann (2000):
Assistimos hoje a uma complexa conjunção de fatores _ sociológicos,
demográficos, produtivos _ desmontar aquela unidade conhecida como
“condição juvenil”. A noção de juventude vem sendo considerada cada
vez menos estável e vem perdendo prestígio no imaginário social. A
crescente presença de “manifestações juvenis proscritas”, em geral
protagonizadas por agentes sociais dos segmentos populares,
arremessou os jovens no centro de um importante debate político
intelectual, que os situa, em geral como um dos obstáculos à “paz” e à
“ordem social” (p.57).

Diante do descrédito atribuído à escola e ao trabalho que tinham seus lugares
socialmente definidos como vias de mobilidade e transformação social, da escassez de
espaços públicos e seguros para o lazer e da expropriação de suas perspectivas

24

Sujeito nessa perspectiva é concebido como uma condição a ser alcançada, definindo-se a partir de
alguns pré-requisitos como sugerem autores como Touraine e Morin, apud Dayrell (2005). Diferente da
concepção defendida por Charlot para quem o sujeito é um ser humano aberto às possibilidades do
mundo, possuidor de uma história, portador de desejos e movido por eles, além de estar em relação com
outros seres humanos que da mesma forma são sujeitos (DAYRELL, 2003).
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futuras em virtude da violência e do desemprego, jovens negros, moradores das
quebradas, vêm criando espaços de sociabilidade, onde esperanças possam ser
alimentadas e novas formas de reação ao medo e à falta de perspectivas construídas.
Organizados em grupos diversos, participando de movimentos sociais exigem a criação
e o fortalecimento de políticas públicas que os contemplem.
Enfim, trata-se de uma juventude subversiva porque, através de suas atitudes e
do seu perfil, questiona as imagens e representações construídas a seu respeito. Uma
juventude que não pode ser enquadrada em definições hegemônicas e soberanas.
Para Dayrell (2005) a noção de juventude não pode estar presa a critérios
rígidos. Não pode ser reduzida a uma etapa, com um fim predeterminado, muito menos,
ser definida como um momento de preparação a ser superado mediante entrada na
vida adulta, como uma fase marcada e definida pela transitoriedade.
O grupo de jovens graffiteiros colaboradores desse estudo é constituído por
jovens negros que vivenciam em seu cotidiano as mais diversas formas de
discriminação e preconceito. E essas experiências influenciam e constituem o modo de
ser jovem construído por esse grupo. Dayrell (2005) denuncia que:
Muitas vezes arraigados nesses modelos, construídos quase sempre
espelhados nos jovens das camadas médias e altas, não conseguimos
apreender os modos pelos quais os estratos juvenis das camadas
populares constroem sua experiência como tais. Corremos o risco de
analisá-los de forma negativa, enfatizando as características que lhes
faltam para corresponder à imagem de jovens, ou mesmo questionar se
entre os pobres existiria de fato o momento da juventude (p.27).

Essa “galera” que grita e se posiciona politicamente através dos muros nas
cidades não é positivamente reconhecida, não é glorificada como fora outrora a
juventude “revolucionária” dos anos 60, representante das camadas médias e altas.
Essa outra juventude ainda está fora das universidades, é formada por negros, o que a
diferencia do perfil daqueles jovens retratados em mini-séries como Anos Rebeldes,
exibida pela TV Globo, em 1992.
Todos devem lembrar que no início dos anos 90, mais precisamente em 1992,
aparecem no cenário político, nos jornais, revistas e meios de comunicação de massa
jovens com rostos pintados de verde e amarelo, portando bandeiras do Brasil e
cartazes exigindo fim da corrupção e restabelecimento da ética e moralidade na política
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brasileira. Muitos deles filhos dos “revolucionários” da década de 60, brancos e
herdeiros do patrimônio da classe média, experimentaram uma versão mais segura dos
anos rebeldes. Mas, nesse elenco, entre secundaristas e universitários das grandes
cidades do país, os negros e negras da periferia não foram contemplados nas
fotografias, não apareceram nas entrevistas e coberturas das emissoras de TV. Foram
ocultados dos registros referentes a esse momento histórico de participação política
(MISCHE, 1997).
A juventude negra que “não tem a cara pintada” aparece nos jornais de grande
circulação e nos noticiários televisivos protagonizando outra história. Eles foram
estigmatizados como vândalos e delinqüentes responsáveis pelo episódio que ficou
conhecido como arrastão, também ocorrido em 1992. Foram responsabilizados pela
situação de pânico generalizado que amedrontou banhistas e moradores num dia
ensolarado na praia de Ipanema, Rio de Janeiro.
Cenas exibindo correrias desenfreadas, brigas, gritos e confusões
envolvendo jovens e a polícia criaram um clima de histeria junto à
população. O fenômeno dos ‘arrastões’ não era propriamente novo ou
inusitado, mas aqueles, particularmente, foram fundamentais para a
reificação de uma certa imagem estigmatizada dos jovens dos
segmentos populares do Rio. (HERSCHMANN, 2000, p.14)

Os arrastões, decorrentes de atrito entre galeras rivais que se encontraram num
mesmo espaço de uma cidade partida como tantas outras, refletem, antes de qualquer
coisa, o medo diante da presença do outro que nunca fora contemplado ou aceito
nesse lugar, nessa praia que nunca foi sua. Situação bastante similar a do graffiteiro,
morador da periferia, que marca sua presença nos bairros centrais e nobres da cidade,
registrando seu trabalho nos mesmos paredões que os excluem. Suas intervenções são
definidas como atos de contravenção, executado por jovens rotulados como pichadores
e delinqüentes.
Questionando essa invisibilidade e lacuna referente à presença da juventude
negra, a pesquisa nacional Perfil da Juventude brasileira25 apontou um percentual de
47% de negros, aproximadamente 16 milhões de jovens pretos e pardos em nosso
25

BORGES, Rosangela; SANTOS e Gevanilda; SANTOS, Maria José P (2005). “A Juventude Negra”, in
ABRAMO Helena W & BRANCO, Pedro Paulo M, Retratos da Juventude Brasileira: Análises de uma
pesquisa nacional. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2005.
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país, um percentual que chega a ser superior à totalidade de negros brasileiros
apontado no Censo do IBGE no ano 2000, de 45,3% de pretos e pardos.
Essas juventudes constituídas por funkeiros e funkeiras, rappers, graffiteiros e
graffiteiras, escritores e escritoras, b boys 26 e Djs subvertem um modelo hegemônico
imposto como condição juvenil através de atitudes diferenciadas, da criação de outros
espaços capazes de promover o encontro, a integração e garantir a visibilidade de suas
produções, legitimando, dessa forma, a positividade de sua existência. Segundo
Sposito (1996):
Os espaços hoje capazes de propiciar essas formas de agrupamento
são raros e, neste campo, há um enorme vazio por parte do Estado em
oferecer políticas públicas, especialmente destinadas aos setores
jovens. Na maioria das vezes, as relações sociais mais significativas são
gestadas fora da escola e da família, as tradicionais instituições
socializadoras. (pgs. 100 - 101)

Diante da referida ausência de espaços concretos de participação e de
engajamento político dentro das escolas e na sociedade de uma maneira geral, esse
segmento juvenil foi impulsionado a criar alternativas de lazer, sociabilidade e
participação em outros espaços, fora das modernas e convencionais instituições
socializadoras como a escola e a família.
Subvertendo a imagem de apatia, indiferença e desencantamento que lhe fora
imputada como condição juvenil, esses jovens vêm construindo formas próprias de
viver, modos diferenciados de interagir e ser jovem em seu cotidiano, como alternativas
capazes de modificar a condição de subalternidade que lhe fora imposta. Peralva
(1997), apud DAYRELL (2005) acrescenta que
na ótica da diversidade, existem diferentes modos de ser jovem,
resultado, em parte, das próprias condições sociais nas quais esses
sujeitos constroem sua experiência. Mas tal diversidade nem sempre
corresponde às representações existentes na sociedade sobre a
juventude, numa dissociação entre determinados “modelos” socialmente
construídos e a realidade concreta dos jovens (pgs.26-27)

A partir dessa perspectiva da diversidade, os modelos impostos às juventudes
soteropolitanas, estabelecidos mediante padrões destoantes da realidade de jovens

26

Dançarinos de Break.
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negros e moradores das periferias, são questionados por modos de ser jovem
construídos pelos próprios sujeitos a partir de suas experiências num dado momento
histórico.
O que caracteriza o processo de construção de novas identidades individuais e
coletivas ressignificadas. Ciampa (1987); Erikson (1987) e Loureiro (2004), em seus
estudos sobre identidade na perspectiva da psicologia social, compreendem a
identidade como um processo de construção histórica. Logo, na construção da própria
história, o indivíduo constrói e reconstrói continuamente suas identidades. Através das
experiências vivenciadas e das aprendizagens conquistadas, esses sujeitos modificam
a auto -imagem, descobrindo-se como sujeitos responsáveis pela história. É justamente
sobre as estratégias criadas por esses jovens que pretend emos nortear a continuidade
do texto.
2.1.2 – Tá rolando movimento 27...

A relação da juventude com o movimento, o deslocamento, discutida por Loureiro
(2004) e Uriarte (2002) reflete a busca incessante desses sujeitos pelo entendimento do
mundo em que estão inseridos, das relações que nele são estabelecidas, dos lugares
que ocupam, ou melhor, dos “não-lugares” ocupados por eles (as). Movimentar-se é
uma condição para o desenvolvimento integral dos mesmos, é uma forma de
experimentar o mundo, interagir e conhecer.
Daí entende-se o entusiasmo e envolvimento dos jovens com práticas e
atividades que proporcionem esse deslocamento como, por exemplo, as conhecidas
gincanas, feiras de ciência e de conhecimento, abertas à comunidade, realizadas em
algumas escolas. Estas são atividades de grande valor para os jovens porque
possibilitam a interação entre a escola e a rua, o que implica em movimentação. A ida
para a escola e a volta para casa também ilustram a importância e significado do
movimento para os jovens. As idas e vindas são momentos vivenciados como instantes
lúdicos de liberdade. Durante esse percurso, é possível fugir do controle e da vigilância
que os perseguem em casa e na escola, como pode ser evidenciado no trecho a seguir:
27

Veja o significado atribuído pelos graffiteiros no glossário.
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O momento que eu mais gostava na escola era quando eu voltava pra
casa (risos). Eu era pequeno e pegava o ônibus Engomadeira que era um
irmão, um senhor religioso, quem dirigia. O ônibus dele apitava, então
eu já ia pra escola imaginando o momento de voltar pra casa no ônibus
que apitava, o único ônibus que apitava era o dele. A gente até falava
que o nome dele era irmãozinho, a gente vinha batucando no ônibus e
tal, sempre foi à volta pra casa. (SAG, 18 anos)

Essa espécie de predisposição juvenil para o movimento também nos ajuda a
compreender o engajamento desses jovens em práticas culturais dinâmicas onde eles
são os protagonistas que podem mover, modificar através de suas criações. Ao se
referir as suas produções D.S ratifica essa relação juvenil com o movimento:
Eu criei um carinha em 2002, ele é a imagem de um cara, pode ser um
adolescente ou uma criança que tá sempre em movimento. Tanto que
através dele surgiu a logomarca do Projeto Cidadão. Sua criação envolve
a minha personalidade também, na maioria dos meus desenhos gosto
de colocar pulseira, bonés, elementos meus e o movimento porque eu
sou um cara que gosto da dinâmica. Você tem que lutar, ir em frente,
sacou. Tem que representar a dinâmica, meus personagens são
inquietos, estão em movimento e isso tem a ver com minha
personalidade, isso é legal porque as pessoas passam a identificar sua
obra, por mais que você não assine, através das imagens, é legal ter essa
personalidade...28

Dayrell (2005) acrescenta que o mundo cultural ocupa uma centralidade no modo
de vida juvenil. Em toda sociedade humana as experiências juvenis são marcadas por
rituais de passagem e iniciação, além da forte relação dos mesmos com as festividades.
O conjunto dessas práticas protagonizadas pelos jovens começou a ser definido
como cultura juvenil a partir do pós-guerra. Numa perspectiva geracional, concebia-se a
cultura juvenil como um todo homogêneo constituído por uma geração que consumia
sem produzir. Já, a partir da década de 60, impera-se uma outra perspectiva definida
como classista 29, que concebe essas práticas juvenis como subculturas, se referindo às
intervenções culturais que têm como propósitos, ainda que simbólicos, questionar e

28

O destaque (em negrito) do trecho da narrativa é de responsabilidade da mestranda.
Essa perspectiva classista é referendada pela Escola de Birmingham e o Center for the Contemporary
Cultural Studies nos estudos sobre os fenômenos culturais contemporâneos (DAYRELL, 2005 e
WELLER, 2006).
29
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resolver as contradições provenientes das desigualdades entre as classes sociais
(DAYRELL, 2005 e HERSCHAMNN, 2000).
Como essas definições não contemplam a diversidade das produções culturais
juvenis, bem como a variedade de seus propósitos, até porque o termo subcultura pode
sugerir a existência de uma cultura superior (WELLER, 2006), os autores mencionados
optam e legitimam a designação de culturas juvenis no plural, referindo-se ao conjunto
de significados e símbolos compartilhados por um determinado grupo que o caracteriza
como tal, incluindo a linguagem, um ritual próprio, um estilo que dê um sentido à vida
daqueles sujeitos.
Entretanto, ao nos referirmos à composição dos estilos juvenis, precisamos
tomar cuidado com a tendência em essencializar suas características lançando um
olhar purista sobre os diferentes estilos juvenis, concebendo-os como símbolos dotados
de significados originais como nos alerta Herschmann (2000) ao afirmar que:
Se um referencial purista já era questionável até bem pouco tempo
atrás, tornou-se na “era da velocidade, da comunicação e da
globalização” totalmente anacrônico. Não só as expressões culturais se
“desessencializaram” ou “desnaturalizaram” no imaginário social, como
perderam a relação de fidelidade com os territórios originários. As
expressões culturais tornaram-se um processo de montagem
multinacional, uma articulação flexível de partes, uma colagem de traços
que qualquer um, de qualquer classe, religião, cor, ideologia pode utilizar
(pgs, 62-63)

A transcendência dos limites territoriais e a propagação desses estilos por
diferentes localidades enquanto conseqüências de processos globalizantes podem
gerar uma diluição dos significados originais, porém o deslocamento desses estilos não
implica, necessariamente, na pulverização e superficialidade de seus significados.
Apesar de ganhar novos contornos culturais, tornando-se multifacetada e ainda mais
híbrida, essas práticas culturais não podem ser genericamente concebidas como uma
cultura universal.
Diante desse dinamismo e do processo de fragmentação das sociedades
contemporâneas, em curso, acreditamos ser mais coerente optar por uma noção mais
flexível de modo a não permitir que essas práticas protagonizadas pelos jovens sejam
enquadradas em definições homogêneas. Para tanto, atribuímos às culturas juvenis a
noção de produções coletivas, protagonizadas por jovens de diferentes etnias, gêneros,
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opções sexuais, idades e classes sociais, ressignificadas cotidianamente, que se
constituem em modos diferenciados de viver, se relacionar, se ver, sentir, agir e
compreender o mundo.
Mais importante que defini-las, faz-se necessário reconhecer as culturas em sua
diversidade, de modo a subverter as hierarquizações classificatórias determinadas por
um olhar etnocêntrico, próprio dos narcisos30, que não vêem nada além do reflexo da
própria imagem. Dessa forma, a cultura deve ser entendida como:
Toda atividade ou produto da atividade exercida por um povo, bem como
a herança coletiva de uma sociedade, conjunto de objetos materiais que
asseguram ao grupo a sua vida cotidiana e das suas instituições, as
suas representações coletivas e concepções de mundo, de moral, suas
artes (MUNANGA, 1986, apud SILVA, 2001, p.20).

Contrariando uma perspectiva ocidental que define cultura a partir do modo
europeu de agir, ser, sentir, interagir e representar o real, como uma espécie de regime
de verdade capaz de referendar seus valores e princípios atribuindo aos mesmos a
qualidade de universais, a noção de cultura com a qual nos identificamos nesse
trabalho subverte essa concepção na medida em que pluraliza os atores e produtores
culturais, sinalizando a coletividade de referências e concepções de mundo que
constituem um legado cultural.
A composição de estilos se constitui em manifestações simbólicas das culturas
juvenis, envolve a escolha de elementos materiais como os adereços e roupas e
imateriais como a linguagem, que são utilizados pelos jovens como marcas de seu
pertencimento a um determinado grupo. Os graffiteiros, por exemplo, são reconhecidos
através de símbolos como o boné e a mochila usada nas costas para carregar as latas
de spray. O que não deve se constituir em uma imagem fixada, tendo em vista que os
estilos se dissipam e se confundem com outros, haja visto que esses são formados por
símbolos retirados do próprio cotidiano e que existe uma preocupação constante
desses sujeitos em agregar novos elementos a sua composição. Apesar de compor um
mesmo grupo constituído em torno de uma arte de rua, cada graffiteiro esforça-se para

30

LUZ, Narcimária C. do P. (2002). Opa Aiyê Orun: urge uma ética do futuro para a educação
contemporânea. Sementes: Caderno de Pesquisa , Salvador, v.3, n.5/6, p. 75-87Jan./Dez, 2002.
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criar um estilo próprio que é expresso na sua maneira de vestir e, principalmente, nos
traços de suas produções.
A partir da análise das narrativas dos 11 jovens graffiteiros do Cabula,
percebemos o quanto o envolvimento com o graffiti abarca uma articulação com
movimentos sociais e comunitários. Experiências envolvendo a participação em
movimentos estudantis, projetos sociais da comunidade, no movimento punk (anarcopunk) e no movimento negro são destacadas em suas histórias.
As referidas experiências são apresentadas enquanto bases que alicerçam suas
intervenções urbanas, como espécie de fundamentos que orientam e justificam
algumas atitudes e a presença de determinados símbolos em suas produções,
destacando assim o valor formativo dessas experiências. Como nos esclarece Zezé ao
se referir ao seu envolvendo com o movimento anarco-punk:
[...] sempre gostei de movimentos relacionados à coisa social, tanto que
foi no colégio que tive contato com o movimento anarco-punk, um
movimento que agradeço muito. Eu ainda mantenho alguns conceitos
anarquistas, não o anarquismo em si, porque acredito que hoje seja uma
utopia, mas ainda preservo muita coisa, foi por conta desse movimento
que surgiu esse meu novo olhar sobre o graffiti, meu novo olhar para a
vida. Hoje tudo que eu faço, todos os movimentos que passei e que eu
estou hoje surgiram daí do movimento punk31 .

Uma experiência também compartilhada por Urina que acaba abandonando o
movimento anarco-punk devido à distância percebida entre os conceitos do anarquismo
europeu e sua realidade concreta, revelando seu posicionamento crítico sobre o que se
espera de um movimento, bem como a seriedade e responsabilidade com que efetua
suas escolhas.

31

O movimento punk emerge no cenário urbano mundial a partir da segunda metade dos anos 70 como
reação às situações de miséria, aos governos, à corrupção, à moda, ao sistema capitalista e à luta
armamentista. É um movimento de inspiração anarquista que conseguiu através de fanzines, criar
circuitos alternativos de informação, canções e denúncias que refletem as preocupações das
comunidades frente à iminente destruição do mundo promovida pela indústria da guerra, pela violência,
pelo tráfico e consumo de drogas e pela contaminação do meio ambiente. Arce (1999) acrescenta que
seus adeptos, diferentes e extravagantes em suas formas de vestir e se relacionar com o mundo,
pertencem, a maioria, à classe trabalhadora. São jovens pobres que, tocados por problemáticas relativas
a agressão policial, a fome e o desemprego, presentes no universo juvenil, se espelhavam em punks
espalhados pelo mundo. O Punk é um projeto de vida que aposta na lógica do “faça você mesmo” como
possibilidade de humanização das sociedades modernas.
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O anarquismo pregado pelo pessoal do movimento que eu andava era o
anarquismo europeu, e pra realidade que a gente vive aqui não tem
condições, até pelas condições financeiras, não tem condições de tá preso
ao anarquismo europeu, tem que fazer adaptação pra cá, acabei vendo
que não tinha nada a ver comigo e eu acabei me afastando. Dentro do
movimento eu conheci um cara que mexia com as questões panafricanistas e ele me falou que tava com um projeto de jornal comunitário
em vários bairros periféricos e falou sobre o bairro que eu morava, o
Beiru. Aí perguntou se eu queria participar e eu disse que queria, ele
falou que o trabalho tinha um cunho afrodescendente né, que pretendia
elevar a auto-estima do jovem da periferia e acabei me identificando né.

Os fragmentos das narrativas de Zezé e Urina também revelam a passagem
transitória desses sujeitos pelos movimentos que parecem perder sentido à medida que
se afastam da realidade imediata e urgente desses jovens que vivem a dinamicidade
contemporânea com bastante intensidade (LOUREIRO, 2004 e URIARTE, 2002). A
busca incessante por respostas nesse contexto de incertezas tem favorecido a
aproximação desses jovens com distintas experiências culturais e movimentos de
mobilização social de caráter político, contrariando assim a imagem apática a eles
imputada (ABRAMO, 1997; DAYRELL, 2005 e SPOSITO, 2002). Zezé faz uma
retrospectiva contemplando os movimentos culturais e sociais dos quais participou:
Faço parte do Movimento Hip Hop. Eu vinha do Movimento AnarcoPunk passo pelo Movimento Hip Hop e me introduzo, acredito que
definitivamente, no Movimento Negro. Eu trabalho dentro do
Movimento Negro com a lei 10.639 que é uma coisa moderna, uma coisa
nova, entre aspas, já que a lei foi sancionada desde 1988, em nível
estadual, mas em nível federal foi sancionada em 2003. É uma lei que
trata da introdução da Cultura e História africana e afro-brasileira nas
escolas.

O Movimento Negro aparece como um espaço privilegiado de formação,
descontrução de estereótipos, fortalecimento da auto -estima, construção e afirmação
da identidade étnico-racial. Constitui-se em referência, de forte articulação com o hip
hop, concebido por Andrade (1999) como movimento negro juvenil. Inclusive para
aqueles que não participam ativamente dos fóruns de debate promovidos por entidades
negras, mas que marcam sua presença em eventos culturais e atos públicos como as
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caminhadas do Dia Nacional da Consciência Negra, além de traduzir em suas
produções uma identificação positiva com a negritude.
Apesar de se constituir numa importante referência para esses graffiteiros, o
movimento negro é também alvo de críticas relacionadas ao autoritarismo e a
reprodução de hierarquias sociais em espaços de participação democrática como
sindicatos, partidos políticos e movimentos sociais, que passam a ser desacreditados
por alguns desses jovens 32. A institucionalização dos movimentos sociais é concebida
como algo problemático por parte significativa dos jovens colaboradores da pesquisa
que abominam o aparelhamento partidário, bem como a nomeação de verdadeiros
chefes disfarçados de líderes. Como pontua Urina ao se referir à sua participação em
uma entidade do movimento negro no trecho a seguir:
Eu fiquei um ano no movimento negro, freqüentava reuniões,
questionava, até que um dia eu levantei uma questão polêmica e
ninguém aceitou. Levantei a questão sobre o autoritarismo e a falta de
oportunidades das lideranças, que não é um movimento rotativo, a
liderança acaba assumindo um cargo de chefia mesmo, não de líder. Nos
movimentos que eu participei, o líder é tipo aquela árvore gigante que
não deixa os arbustos crescerem, sei lá, não deixa o sol chegar pra os
arbustos né, não dá uma luz, o líder faz sombra o tempo todo né, eu não
achava oportunidade ali de crescer.

É válido destacar que o fragmento da narrativa de Urina pontua características
contraditórias à própria idéia de mobilidade defendida por esse e outros movimentos
sociais. O que contribui para o distanciamento desses sujeitos que optam pela
integração e identificação com práticas culturais mais informais onde são protagonistas
podendo exercer e negociar sua liderança entre seus pares. Experiências que podem
nos levar a refletir sobre outra concepção de movimento, sinalizada por Urina da
seguinte forma:
Movimento pra mim é movimentação, articulação né. Mobilização e não
um lance apático onde você tem que tá que nem lagartixa balançando a
cabeça pra cima e pra baixo (risos), concordando com tudo.

32

Sposito (2000), apud FERREIRA (2005, p.35), acrescenta que “a participação em organizações juvenis
a partir da década de 90 distancia os jovens das instituições partidárias ligando-os à identidade local ou
étnica”. Esses jovens apresentam uma motivaç ão inquestionável em relações às práticas culturais em
contrapartida ao afastamento das formas tradicionais de participação política”.
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Ferreira (2005) acrescenta que na atualidade os movimentos sociais se
caracterizam justamente pela multiplicidade de formas dos grupos, são permeados pela
fluidez e dispersão, deixando para trás os modelos unificados em torno de uma figura
social específica, característicos das organizações da década de 70. Segundo ela, a
organização de grupos de rap, de graffiteiros e b.boys apresentam as referidas
características, esses jovens estão criando redes articuladas visando ações coletivas de
intervenção social.
Essa perspectiva de movimento pode ser confirmada pelo envolvimento desses
jovens graffiteiros em projetos e ações sociais voltadas à comunidade como a
realização de oficinas de graffiti em pequenos cômodos improvisados nas próprias
casas ou em escolas públicas localizadas nos bairros. O engajamento em projetos
sociais como o Projeto Cidadão que atende crianças e adolescente em toda a região do
Cabula e seu entorno, atuando como educadores sociais, intervindo na própria
comunidade, movimentando-se junto com ela.
Daí o engajamento desses jovens no movimento hip hop que congrega as
expressões artísticas da música, da dança e do desenho ao trabalho de intervenção
social como projeto de transformação da sociedade. Jorge Miranda 33, um ativista do
movimento hip hop baiano, em trecho da entrevista concedida à Revista de Educação
CEAP, destaca que:
O Hip Hop utiliza o mesmo instrumento artístico como veículo de
transformação social, ele mobiliza e articula. A cultura sem a intenção de
transformação social é cega. Ou seja, ela tem o poder de mobilização,
mas não articula. Sensibiliza, mobiliza, mas se não tiver essa
capacidade de transformação social fica no “oba-oba”. Ao mesmo tempo
um movimento sem arte é aleijado. Um movimento sem arte não tem
capacidade de mobilização. (2004, p.73)

Ao trazer em seu discurso as dimensões cultural, política e social integradas
nesse movimento duplamente juvenil, pela sua originalidade e jovialidade de seu atores
e adeptos, Miranda (2004) reforça o caráter aglutinador dessa experiência que se
constitui em um fenômeno de identificação juvenil que marca a contemporaneidade.
33

Jorge Hilton de Assis Miranda é da área de Ciências Sociais (UFBA), morador do bairro da Boca do Rio
– Salvador. É integrante da Posse Orí e da Rede Aiyê Hip Hop e é representante na Bahia da
Organização Mundial Zulu Nation (Organização criada pelos idealizadores do Movimento Hip Hop no
mundo, com membros em mais de 50 paises).
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O movimento hip hop cuja tradução literal é sacudir, soltar o quadril, balançar,
traz em seu significado a movimentação, a metáfora do “jogo de cintura” bastante
conhecida pela população negra de nossas periferias que, desde muito cedo, utilizamna como estratégia de ação e reação aos mecanismos de exclusão e discriminação a
que seus membros são, cotidianamente, submetidos (GOMES, 1996, apud FERREIRA,
2005).
Apesar de ser um movimento internacionalizado, o Hip Hop se aproxima de
nossa localidade, agrega elementos e experiências cotidianas que são traduzidas e
estilizadas em manifestações artísticas. O Hip Hop tem representado uma oportunidade
lúdica protagonizada por jovens negros, de fortalecimento e atualização de suas
identidades a partir de novas experiências onde as linguagens artísticas que envolvem
elementos do cotidiano dessa população são valorizadas pela beleza e por se
constituírem em possibilidades de intervenção (MACA, 2005).
O referido “jogo de cintura” se apresenta na linguagem sonora, musical, corporal
e do desenho, que se constituem nos seus quatro elementos: o Break, a dança de
movimentos quebradiços; o MC (Mestre de cerimônia) cronista da periferia; o Dj (disc
jóquei), instrumentalista do hip hop que utiliza o toca-discos e o Graffiti que corresponde
às artes visuais no hip hop.
Outra metáfora, também, relacionada ao movimento, presente no hip hop, é o
quebra (break) que se constituí em elemento estruturante de cada uma das linguagens
e em componente articulador da relação de completude entre elas. Para Maca (2006) 34:
A quebra se apresenta nessas manifestações artísticas pelo fato de
adotarem a ruptura como elemento definidor de sua estética. Isso tem a
ver com a urbanidade incontestável que contextualiza toda a cultura hip
hop como prática da pós-modernidade.

As quebras de movimento parecem reproduzir as pausas necessárias para se
andar por entre os caminhos estreitos, descontínuos e tortuosos das “quebradas”
irregulares de nossas periferias. O Rap (abreviatura de rythm and poetry), por exemplo,
apresenta em sua composição melódica falada momentos de parada e retomada do
34

Entrevista com o Professor Nelson Maca intitulada Em torno do Hip Hop, concedida a Cláudio Manoel
Duarte (26/10/2006). Disponível em http://www.overmundo.com.br/banco/em -torno-do-hip-hop-umaentrevista-com -o-professor -nelson-maca. Capturada em 23/11/2006.
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movimento. Essa quebra denominada como síncopa, a batida que falta, enquanto
constituição rítmica de outros estilos musicais como o jazz, descompassa a linearidade
do ritmo (LUZ, 1999).
O break ou breaking (quebrando) é a dança exibida por b boys e b girls que
reproduzem em seus movimentos as quebras rítmicas do rap. No livro Ritmo e Poesia,
apresentado por Pimentel (2003), o break é definido como a dança que consiste
literalmente na execução de passos que pretendem imitar a forma sincopada de
reconstruir o próprio ritmo. Movimento e ritmo se entrelaçam e se completam entre
batidas e pausas.
O Dj, outro elemento do hip hop, participa da escolha dos repertórios musicais
para os bailes e interfere, literalmente, nas canções, criando novas bases através de
efeitos variados (sampler / bricolagem) realizadas em uma pick up 35, que permite
recriações de uma mesma música, apresentando-a em diferentes versões.
Alguns movimentos realizados pelo Dj com as pontas dos dedos nos discos,
girando em sentido contrário ao fuso horário ou fazendo o movimento de vaivém,
através da técnica de scratch, parece representar uma afronta ao relógio com seu
padrão de tempo linear, símbolo da onipotência ocidental que a tudo pretende controlar.
A temporalidade mecânica industrial do relógio, mencionada por Luz (1999), que
denega a existência e legitimidade de outras temporalidades é, simbolicamente,
desmantelada através do movimento gerado pela técnica do scratch.
O graffiti vem questionar a onipotência da escrita e o monopólio da fala,
estabelecidos no mundo ocidental enquanto formas legítimas e autorizadas de
compreensão e comunicação com o mundo, através de imagens repletas de cores e
vida bombardeadas nos muros da cidade. A quebra pode ser evidenciada tanto nas
versões estilizadas das letras do alfabeto, uma “caligrafia popular urbana”36 usadas em
suas assinaturas (tag) recriadas em seus painéis, como na descontinuidade de suas
produções espalhadas por vários muros da cidade, muitas vezes interrompidas,
abruptamente, em virtude da perseguição policial.
35

Pick up é uma mesa composta por dois toca-discos ligada a uma mesa de canais e caixas de som,
utilizada por Djs para a composição de novas bases.
36
Ventura (2004) acrescenta que o graffiti constrói e representa uma “caligrafia popular urbana” e com
suas tipologias, reflete a ambigüidade entre a imagem como reinvenção de si, auto-representação e a
intervenção no espaço público.
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2.1.3 - Entre broders37: movimento hip hop e resistência

O contexto histó rico em que surge o hip hop (nos últimos anos da década de 60)
é marcado por um momento de transição da cidade de Nova York nos Estados Unidos
da América. Emerge num momento de crise decorrente dos impactos do avanço
tecnológico e da instalação de grandes corporações numa região de tradição fabril
sobre a vida de milhares de operários negros e porto-riquenhos que foram excluídos do
mercado de trabalho (SILVA, 1999; SOUZA, FIALHO & ARALDI, 2005 E VENTURA,
2004).
A situação se agravou quando o governo americano cortou os recursos
financeiros destinados a fins sociais, obrigando os desempregados a abandonarem os
prédios das classes operárias, comprados e demolidos pelas construtoras, dando lugar
à construção de uma via expressa que dividiu pela metade a área com maior
concentração de operários do Bronx (ROSE, 1997, apud SOUZA, FIALHO & ARALDI,
2005). O resultado foi à superpopulação das áreas periféricas do bairro e a
concentração dos negros e porto-riquenhos excluídos do mercado de trabalho em áreas
desprovidas de infra-estrutura adequada, sem escola, trabalho e espaços de lazer.
Um quadro de exclusão e violação dos direitos dessas populações que atingia
diretamente a juventude, constituída pelos filhos dos desempregados que se revoltava
diante da situação de penúria e descaso a que estava submetida. A ociosidade
vivenciada por esses jovens sem escola, destituídos de lazer e sem qualquer
perspectiva de trabalho favoreceu a formação de gangues organizadas em torno de
práticas culturais, essencialmente urbanas, que vieram a se constituir em expressões
artísticas de crítica política à condição de exclusão a que estavam submetidos (SILVA,
1999).
Situação bastante similar à vivida pela população negra brasileira excluída e
discriminada que foi, ao longo do processo de urbanização das cidades, empurrada
para as encostas e margens dos grandes centros, dividindo os reduzidos metros
quadrados inclinados dos morros e baixadas com tantos outros, comprimindo-se em
pequenos cômodos. Essa população sobrevive na precariedade social destituída de
37

Veja o significado atribuído pelos graffiteiros no glossário.
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direitos como segurança, saúde, lazer e educação de qualidade, sujeita a toda sorte de
violência e risco social. Lima (2002), ao discutir a relação entre juventude negra e
música na cidade do Salvador, cita Castro & Barreto (1998) e Que iroz (2000) para se
referir à condição de exclusão vivenciada pelos negros numa cidade onde é maioria,
tendo em vista que representam mais de 80% da população soteropolitana.
Os negros são as vítimas mais constantes da repressão policial, são
quase invisíveis nos meios de comunicação, são as maiores vítimas do
desemprego, exercem as funções que exigem menor qualificação,
recebem salários mais baixos e mais dificilmente ascendem no
emprego, além de que são eles que apresentam maior dificuldade de
acesso ao ensino superior e que ocupam as vagas nos cursos de menor
prestígio social (CASTRO & BARRETO, 1998; QUEIROZ, 2000,

apud LIMA 2002).
Contrapondo-se ao envolvimento com a criminalidade (roubo, tráfico de drogas)
e rejeitando a violência enquanto comportamento legitimado, grupos juvenis do Bronx
organizavam festas na comunidade como alternativa de lazer e sociabilidade. Através
desses encontros os jovens se divertiam, aprimoravam suas habilidades, criavam novas
formas de expressão e modos próprios de sobrevivência (SOUZA, FIALHO & ARALDI,
2005).
Situação semelhante ao que ocorria no baile “Black Bahia”, surgido em 1979 no
bairro de Periperi, subúrbio de Salvador, que se constituía em ponto de encontro de
jovens com idades entre 15 e 28 anos, moradores do bairro e de outras regiões do seu
entorno. Nesse evento, realizado nas noites de domingo, os jovens negros do subúrbio
dançavam e interagiam entre si (SILVA, 1997, apud LIMA, 2002). Composições que se
assemelhavam aos grupos de samba-reggae que se proliferara m a partir da década de
80, influenciados por bandas como o Ilê Aiyê (1974), o Malê de Balê e o Olodum _
destacados pela centralidade do elemento percussivo constituído na comunidade. E
aos pequenos grupos de samba de roda que promoviam batucadas e rodas de samba
na vizinhança e que começaram a despontar, a partir dos anos 90, como grupos de
pagode, transformando-se num fenômeno musical de grande sucesso em Salvador.
A partir do reconhecimento de que a dança robotizada (break) executada por
alguns grupos poderia se converter numa forma eficiente e pacífica de expressar,
simbolicamente, os sentimentos de revolta decorrentes das situações de exclusão e
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discriminação vivenciadas, o Dj jamaicano Afrika Bambaataa cunhou a expressão hip
hop para designar os encontros promovidos nas ruas do Bronx que integravam os
jovens dançarinos de break com outros grupos que se expressavam através da música
(DJs e MCs) e da pintura exibida nos metrôs (graffiteiros) (ANDRADE, 1999;
CASSIANO, DOMENICH & ROCHA, 2001; DAYRELL, 2005; HERSCHAMNN, 2000 e
SILVA, 1999).
Essa pincelada histórica sobre o hip hop não se constitui numa tentativa de
buscar equivocadamente a essência original dessa cultura híbrida, mas deve -se à
busca pelo entendimento do seu caráter diaspórico. Através desse pequeno recorte
feito na história, podemos refletir sobre a similaridade das experiências de opressão e
subalternidade vivenciadas pela população negra na cidade de Nova York e na cidade
do Salvador na Bahia – Brasil. Apesar das diferenças culturais, das diferentes
configurações do racismo e da distância geográfica no globo, podemos perceber a
sensação de pertencimento promovida por essas expressões artísticas que justificam a
identificação de jovens negros e pobres do mundo com a cultura hip hop.
A origem jamaicana, nova-iorquina ou afro -americana de sua experiência não é
fator determinante para justificar a adesão mundial a esse movimento. A experiência de
exclusão e discriminação compartilhada entre seus adeptos e a crença, bem como as
esperanças depositadas sobre essas práticas culturais como possibilidades de
subversão e transformação explicam a internacionalização desse movimento 38. Maca
(2006) acrescenta que:
As raízes do hip hop vêm de vários lugares, e vai para vários lugares.
Essa cultura guarda e resguarda também o sentido de movimento no
tocante às transformações e adaptações atualizadoras. O hip hop é uma
cultura afinada a era do sampler39 – no sentido literal e no sentido
figurado. É antropofágico, canibal. Repito que foi nos EUA que,
efetivamente, houve a primeira cristalização dessa bricolagem de
38

GOMES, Nilma L. Os jovens rappers e a escola: a construção da resistência. Disponível na
Internet via www url: http//www.educacaoonline.pro.br/os_jovens_rappers.asp Capturado em
17/07/2007.
39
O sampler é uma técnica utilizada no hip hop que consiste na utilização de pequenos trechos de
músicas já gravadas como base para uma nova música. Essa técnica autoriza a cópia e põe fim à idéia
de produção intocável e única (Duarte,1999; Maca, 2005). Souza, Fialho & Araldi (2005) destacam que
essa técnica começou a ser utilizada em virtude da falta de recursos financeiros para o Dj comprar
instrumentos musicais.
Veja o significado atribuído pelos graffiteiros no glossário.
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linguagens e procedimentos num todo orgânico que tem no Dj Afrika
Bambaataa uma espécie de ancestral atento e em Malcon X, Spike Lee,
Martin Luther King, Mohamed Ali e Chuck D. como referências.40

O hip hop surgiu no Brasil a partir dos anos 80 na capital paulista, se
popularizando entre jovens negros em sua maioria (ANDRADE, 1999). Emerge no bojo
do sucesso dos bailes onde se curtia Black music, instalou-se, inicialmente, através do
break que era dançado na Estação do metrô de São Bento na cidade de São Paulo.
Das equipes de break foram surgindo os mestres de cerimônia (MCs) para compor os
diferentes grupos de rap. Depois, num primeiro momento com tag, e mais tarde com
desenho, o graffiti foi sendo integrado aos outros elementos (FERREIRA, 2005).
O centro da cidade de São Paulo ficou conhecido como berço do hip hop
brasileiro, lá eram disputados os campeonatos de dança ao som de músicas faladas
que, até então, eram conhecidas como “tagarelas”, acrescenta Souza (2005).
Dos anos 80 em diante o hip hop se difunde pelo país, contagiando os jovens
através de seu discurso de denúncia e proposições manifestadas através das
expressões artísticas. Apresenta-se como uma organização de protesto diferente das
anteriores pelo fato de ter sido engendrado na periferia dos grandes centros sem
qualquer tipo de apoio institucional e dos meios de comunicação (FERREIRA, 2005 e
SOUZA, 2005).
O movimento hip hop se instala e ganha visibilidade incontestável na cidade do
Salvador. As dezenas de grupos de rap constituídos estão se articulando em posses41 e
redes sociais, ocupando espaços alternativos em eventos semelhantes aos ensaios de
blocos afro no início da década de 80, trazendo à tona elementos da baianidade a eles
incorporados (MACA, 2005). O graffiti está difundido pelos quatro cantos de nossa
cidade, com ou sem autorização governamental. Em alguns pontos de Salvador, como
na Praça da Sé, podemos assistir às performances dos b boys nas rodas de break com
seus movimentos acrobáticos herdados da capoeira. Os Djs têm adentrado espaços

40

Entrevista com o Professor Nelson Maca intitulada Em torno do Hip Hop, concedida a Cláudio Manoel
Duarte (26/10/2006). Disponível em http://www.overmundo.com.br/banco/em -torno-do-hip-hop-umaentrevista-com -o-professor -nelson-maca. Capturada em 23/11/2006.
41
Posse: “quando grupos de rap se reúnem, formando uma turma ou associação, para realizar ações
sociais na sua comunidade”.(ROCHA, Janaina, DOMENICH, Mirella, CASSEANO, Patrícia. (2001) Hip
Hop – A periferia grita. São Paulo: Fundação Perseu Abramo).
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como boates e casas de show onde a juventude negra ainda é “barrada no baile” 42.
Referindo-se a essa baianidade do hip hop de Salvador, Zezé acrescenta que:
Aqui em Salvador, eu acredito que a relação entre o Hip Hop e o
Movimento Negro é total porque quando a gente escuta o hip hop
baiano, não só em Salvador, ele pega o que tem de mais próximo para
explicação de toda essa segregação, o racismo. Então todas as bandas que
eu conheço de Salvador que fazem rap protestam, tratam disso. Todas as
bandas bem respeitadas tratam disso e todo o Hip Hop brasileiro, eu
afirmo isso com muita convicção, respeita muito isso porque é um traço
baiano. Quando se fala de hip hop baiano e graffiti baiano se fala logo
em Movimento Negro, não tem como separar, apesar de um se
desbandeirar pro Movimento Negro e outros pro Movimento Hip Hop,
mas isso é uma questão de Cultura, de metodologia. Mas é uma coisa
totalmente entrelaçada com a outra, então não tem separação não. Eu
não vejo separação entre o Movimento Negro e o Movimento Hip Hop
não sei dizer o que é que tem de diferente [...]

Esse movimento estético político (SILVA, 1999) vem se constituindo como rumo,
como uma alternativa para essa juventude, como pontua Dunk ao afirmar que “o hip
hop significa pra mim, acima de tudo, uma forma de expressão, arte e um caminho que
tira a gente...que tira as pessoas de coisa ruim...”
Através do Movimento Hip Hop, movimento social e cultural (ANDRADE, 1999;
SILVA 1999) muitos jovens negros vêm fortalecendo sua auto-estima e identidade
étnico-racial. Eles têm criado alternativas para denunciar as desigualdades econômicas,
sociais, educacionais e raciais a que estão submetidos exigindo reparação através de
ações afirmativas no âmbito das políticas públicas. Faustino 43 (2001) acrescenta que:
A vergonha da vida discriminada da favela dá lugar à altivez própria dos
que se descobrem capazes de fazer arte, de mudar a própria vida e
daqueles a que amam. E de transformar a falta de uma pers pectiva
existencial na saudável e transformadora consciência da cidadania.
Talvez seja a isso que se possa chamar ideologia do hip hop (pgs, 1011).

Esses jovens b boys, rappers, Djs e graffiteiros subvertem a estética e
plasticidade das artes orientadas a partir de um padrão hegemônico, onde cada
42

Trecho da canção Barrados de autoria e interpretação de Edson Gomes.
ROCHA, Janaina, DOMENICH, Mirella, CASSEANO, Patrícia. Hip Hop – A periferia grita. São Paulo:
Fundação Perseu Abramo, 2001.
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linguagem sobrevive independente da outra. No Hip Hop a união dos seus quatros
elementos é que faz a diferença, é a maior força do hip hop porque amplia o grau de
articulação e coletividade dos artistas. O encontro dos elementos proporciona uma
visão da abrangência estética do movimento, bem como da relação de continuidade
entre eles. O que é evidenciado por Sag quando manifesta sua preocupação diante do
processo de fragmentação dos elementos:
O fato do rap ter um certo status dentro do hip hop não me incomoda,
mas se o movimento hip hop tem quatro elementos, então deveria ter
igualdade entre si. Porém o que acontece é que você tá vendo que tá tudo
se separando. Evento de break é de break, de rap é de rap, graffiti rola na
parede e pronto, entendeu.

Esses jovens têm criado seus próprios espaços de troca, aprendizagens e
sociabilidade que se concretizam nos “Encontros dos Manos”, ações comunitárias cada
vez mais freqüentes nas periferias. Transformam esses eventos em espaço para
divulgação dos grupos, dos artistas locais e dos projetos artísticos educativos
desenvolvidos dentro da própria comunidade. Uma forma de valorizar o potencial
criativo das pessoas que vivem numa determinado bairro, além de promover o encontro
e a integração entre elas. Para Magro (2002)
O movimento hip hop, originado da necessidade de sociabilidade de
jovens das periferias de grandes centros urbanos, oferece ao espaço
urbano (bairros, ruas, esquinas, escolas) elementos de identificação e
formação para adolescentes, que se traduzem na resistência à ideologia
dominante, discriminadora, mercadológica, que constitui a indústria
cultural e seus símbolos. O movimento hip hop tem transformado o lazer
em forma de luta e resistência. (p.72)

A dinâmica que envolve a produção das imagens graffitadas, dos passos e
movimentos do break, das letras de rap e das bases e batidas do som, bem como a
transmissão desses saberes entre os mais novos, através das oficinas, se traduzem em
um processo político de resistência e criatividade onde os jovens protagonistas revelam
o quanto sua presença se faz necessária nos espaços de participação política, tendo
em vista que, além de refletir sobre sua condição, esses jovens são capazes de criar
alternativas de transformação da mesma (SOUZA, 2005).
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Ao caracterizar os elementos que constituem o movimento hip hop, Duarte
(1999) destaca o aspecto subversivo dessas linguagens em relação ao padrão de
cultura e de arte hegemônico. Ao se referir ao Rap, a autora aponta o poder projetado
sobre cada palavra enunciada nessa poesia-canção. Enquanto na cultura do marketing
a palavra é usada para direcionar o comportamento, no rap ela se constitui em
instrumento para debater e discutir posicionamentos e opiniões. O rap, enquanto
produção de dentro para fora e de fora para dentro, construída na relação entre aquele
que diz e aquele para quem se diz, se constitui em possibilidade de forjar uma literatura
própria, ultrapassando os limites dos padrões alheios.
A referida autora acrescenta ainda que o Rap não pode ser reduzido à dimensão
da indústria fonográfica, nem pode ser pensado apenas como letra e música, haja visto
a incorporação da dimensão corporal, através da dança, no seu fazer. Contrariando a
cultura ocidental que concebe o corpo como conjunto de fragmentos e a dança como
resultado de movimentos sincronizados, o break, no Hip Hop, subverte através de
movimentos quebradiços, gingados e acrobáticos, também apreendidos da capoeira, a
disciplinarização dos corpos imposta por uma cultura hegemônica que orienta
comportamentos e posturas, legitimadas como ideais pelo discurso escolar. O graffiti,
assim como outros elementos, estabelece a ponte entre o particular e o público e se
constitui em intervenção artística lançada sobre o espaço urbano que ainda está à
margem dos circuitos consagrados de produção e circulação.
Um aspecto bastante interessante e singular desse movimento cultural, pontuado
pelos jovens graffiteiros do Cabula, é a articulação entre as manifestações artísticas
reunidas e o trabalho social realizado por esses jovens nas comunidades cravadas nas
periferias de nossa cidade. Como destaca Brak ao se referir às ações sociais realizadas
na comunidade, das quais participou:
A gente começou a fazer vários trabalhos sociais no Cabula e a
comunidade também, juntos. Fazer eventos pela comunidade, levando os
outros elementos, a gente gosta de trabalhar com os quatro elementos do
Hip Hop. Além do graffiti, tem o Break, o Dj. Eu só não danço Break, às
vezes eu canto, faço participação com a galera, com outros grupos
também. Eu tou com a RBF44 a uns quatro anos, a RBF deve ter uns cinco,
44

Grupo de Rap RBF (Rapaziada da Baixa Fria) constituído no Cabula.
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seis anos de estrada. No cabula tem outras bandas como Comunidade
Alerta, Periféricos..., Os Agentes, Calazar, em Sussuarana, Pivô do Caos,
tem um bocado [...] (BRAK, 23 anos)

Um aspecto, também, confirmado por Marcos ao relatar seu envolvimento e
atuação na Rede Aiyê Hip Hop45 em Salvador:
Então no Hip Hop lá não é só Mc dj, break e graffiti tem sempre um
trabalho social, sempre tem que tá fazendo proj etos, parceria com
alguma instituição ou universidade então são os grupos que eu tou mais
participando continuamente. Ultimamente não tenho participado das
reuniões, tou muito ocupado fazendo minhas atividades e agora de férias
dispersou um pouco, também, porque a gente criou o núcleo de graffiti.
(MARCOS, 23 anos).

O que é destacado por Maca (2005) como uma característica do hip hop de
forma geral, também evidenciada na Bahia. Ele acrescenta que o encontro artístico em
ações que buscam a discussão, construção e preservação da cidadania em atividades
interna ou aberta a comunidade vem se transformando em uma tradição do hip hop
baiano.
Uma articulação que traz em seu bojo o sentimento de união como elemento
fundante dessa experiência coletiva de resistência 46 e enfrentamento das situações de
opressão, discriminação e exclusão a que as populações negras e pobres são
submetidas cotidianamente. Que faz do hip hop algo mais amplo que um movimento
social, podendo ser traduzido pelo fragmento a seguir:
O Movimento Hip Hop pra mim é união, é a busca de um mundo
melhor, é união [...] Pra o cara tá envolvido no Hip Hop hoje tem que tá
no sangue, ser cara de pau. A discriminação ainda rola. Não me sinto
discriminado, mas ainda rola discriminação que atinge as pessoas que
participam do Hip Hop [...] (BRAK)

45

Uma rede que promove encontros visando à integração de crews de graffiteiros, b boys, rappers e
posses de diversas localidades.
46
Para Ferreira (2005) o hip hop pode ser caracterizado como uma manifestação da cultura popular
enquanto forma de resistência à cultura hegemônica. Uma resistência que pode apresenta-se de forma
difusa percorrendo a cidade através dos painéis tatuados nos muros de autoria dos graffiteiros ou através
de ações de intervenção coletiva que questionam a ordem econômica, social e política estabelecida.
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A participação no hip hop não implica, necessariamente numa filiação cadastral a
um determinado grupo ou associação, a sua integração acontece mediante suas
atitudes e posicionamentos diante da sua comunidade e dos objetivos políticos de suas
intervenções urbanas. Não é a simples execução de um graffiti ou a composição de um
rap que faz de seus autores hip hoppers, mas a intencionalidade e o compromisso de
suas criações.
Depois de discorrermos sobre a construção histórica da condição juvenil e após
discussão sobre diferentes formas de ser jovem, diretamente relacionadas às práticas
culturais que constituem o movimento hip hop, buscaremos entender um pouco do
processo de identificação desses jovens com a pichação e o graffiti, especificamente.
2.2 Identificações Juvenis contemporâneas: Outros lugares de enunciação
Compreender a contemporaneidade como tempo de instabilidade, de emersão,
circulação e negociação de diferentes saberes, ideologias, bens, culturas, pessoas e
imagens, implica na ressignificação dos processos de identificação, anteriormente
restritos a um determinado território, um Estado, que se tornaram, hoje, anacrônicos.47
A identificação dos 11 jovens moradores de bairros periféricos de Salvador com
o graffiti, uma cultura de rua que emergiu nos guetos de Nova York na década de 70
através do Movimento Hip Hop, ratifica a diluição das fronteiras territoriais, geográficas
decorrentes do processo de identificação.
As identificações feitas ao longo da nossa trajetória de vida são processos
psíquicos bastante complexos, móveis, flexíveis e, muitas vezes, contraditórios
constituintes de nossas identidades. Prolifera-se a concepção de identificação como um
processo natural onde pessoas diferentes reconhecem uma origem comum ou
percebem características compartilhadas com outros indivíduos ou grupos. Uma
concepção que preserva a sutileza das representações, ideologias submersas nesse
processo, concebido como algo natural, inconsciente. Garantindo, assim, o sucesso das
mensagens e imagens televisivas e midiáticas que “naturalmente” são incorporadas.
47

Appadurai, apud Costa (2006a, p.12), desenvolve uma tese de que a localidade e mesmo as
identidades não se definem tendo como referência apenas o território nacional, o Estado, pois, segundo
ele, o local é um projeto, é imaginado, cotidianamente inventado e reinventado por grupos que o
produzem dentro de um contexto histórico determinado. A localidade não é um fato, mas sim um projeto.
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Sinteticamente, Woodward (2000, p.55) sinaliza que “as posições que assumimos e
com as quais nos identificamos constituem nossas identidades”.
Na medida em que as identidades são opções por um lugar simbólico no meio da
diversidade, interessa-nos saber o que está por trás dessas ”escolhas”. Essas posições
são assumidas em função das representações que temos sobre nós mesmos, sobre o
outro e do outro sobre nós (SILVA, 2000). Estas indicam e impõem os lugares que
podemos e devemos ocupar. Nossas escolhas profissionais, por exemplo, não podem
ser concebidas como um processo natural determinado apenas por nossas aptidões,
também naturalizadas, pois, as representações sobre os lugares que são determinados
para nós estão no cerne de nossas escolhas. Afinal, como destaca Uriarte (2002):
A identidade representa uma posição, um lugar simbólico determinado
por quem constrói a diferença a partir do estabelecimento de fronteiras
entre os iguais e os diferentes. Esse lugar simbólico singular só tem
sentido quando se inventam fronteiras e se acredita coletivamente nelas.
(p.09).

Como ocorre na experiência de minha família, ser professor não era uma escolha
determinada “puramente” pela aptidão e o desejo, mas pela crença em torno dessa
opção que parecia garantir possibilidades concretas de ingressarmos no ensino
superior e de conseguirmos um emprego 48.
Meus pais não poderiam sonhar, nem criar expectativas, diante de uma
possibilidade, praticamente remota, antes do sistema de cotas nas universidades
públicas, de ver seus filhos, também negros, se tornarem médicos, engenheiros e
advogados, dessa forma investiam e incentivavam a carreira do magistério.
Woodward (2000) ratifica que ocupar uma determinada posição não é
simplesmente uma questão de escolha consciente, somos, na verdade, recrutados para
aquela posição ao reconhecê-la por meio de uma representação como sendo o nosso
lugar.
Partindo de uma perspectiva pós -estruturalista que questiona a estabilidade e
fixidez da concepção clássica de representação, Silva (2006) a concebe como mais um
48

Bourdieu (1998, p.49) acrescenta que apesar de acreditarmos, muitas vezes, que nossas escolhas são
fruto de aptidões, estas estão condicionadas as oportunidades concretas de ascensão social. São essas
que condicionam as atitudes frente à escola e ao saber. Enfim, nossas “escolhas” são determinadas por
esperanças ou desesperanças subjetivas que refletem as oportunidades objetivas progressivamente
interiorizadas.
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sistema de significação, mais uma forma arbitrária de atribuir sentido, estritamente
ligada a relações de poder.
A representação está diretamente relacionada à construção da identidade e da
diferença, pois ela tem justamente a função de legitimar e fazer com que as identidades
e as diferenças adquiram sentido e sejam assim reconhecidas e naturalizadas pelas
pessoas.
Contrariando a referida naturalização do processo de identificação, Stuart Hall
em seu debate sobre “Quem precisa da identidade?”49, um conceito colocado sob
rasura, argumenta que a abordagem discursiva vê a identificação como um processo
inacabado, sempre em construção, que pode ser mantida ou abandonada, devido a sua
flexibilidade (HALL, 2000).
Segundo Hall (2005), tanto o sujeito como as significações sociais estão
descentradas, fluídas na modernidade tardia. Esse sujeito descentrado não possui uma
identidade essencial e definitiva, ou, uma identidade central passível de mudanças,
suas identidades são construídas nas práticas discursivas, no momento de interação,
juntamente com as representações e as diferenças.
O sujeito pós-moderno se articula, provisoriamente, a significados que também
são flutuantes e móveis, fazendo com que as antigas certezas e metanarrativas que
nos prendiam às estruturas sociais “se desmanchem no ar”, transformando o sólido, o
material, em fluido, líquido 50. Questões relacionadas a nossa essência, sobre quem
somos estão sendo substituídas pelo interesse sobre a performatividade51 das
identificações, sobre o tornar-se (SILVA, 2000).
O sujeito descentrado, pós-moderno parece encontrar na figura do jovem a
representação mais explícita de todo esse processo de fragmentação das identidades.
O jovem parece se constituir numa categoria descentrada por natureza, como parte da
sua própria condição de não-sujeito constituído, mas de ser humano em formação, em
desenvolvimento. O estado provisório de não-pertencimento às fronteiras que
49

SILVA, Tomaz Tadeu da (Org).(2000). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais.
Petrópolis, RJ: Vozes.
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BAUMAN, Zygmunt. (2005) Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Tradução Carlos Alberto
Medeiros. Jorge Zahar Ed.
51
O conceito de performatividade, desenvolvido pela teórica Judith Butler, desloca a concepção da
identidade como descrição daquilo que é, de certa forma mantida pela representação, para a idéia de
tornar-se, para uma concepção da identidade em movimento e transformação (SILVA, 2000).
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demarcam a infância e a vida adulta permite a esse indivíduo transitar simbolicamente
por variadas situações, práticas sociais e vivências flutuantes, subvertendo definições
ancoradas em binarismos e diferenças essencializadas. Reconhecer a transitoriedade
desse momento não significa, entretanto, desconsiderar a importância e legitimidade
desse lugar intermediário, concebendo-o equivocadamente como mera passagem de
uma fase à outra.
Apesar de reconhecer a identidade como um processo de construção contínuo
por toda a vida do ser humano, Loureiro (2004), subsidiada pelos estudos de Erikson
(1987), destaca a puberdade como o momento em que mais se percebe a busca pela
identidade.
Para Uriarte (2002), as identidades, nas últimas décadas, têm a ver, quase
sempre, com os jovens. Sem profissão, sem trabalho e com a permissividade social
para serem irreverentes, os jovens demarcam as diferenças. Demarcar diferenças
torna-se uma maneira de ser alguém, daí o surgimento de múltiplos grupos juvenis que
constroem estilos diferentes.
As juventudes que se descortinam na contemporaneidade com suas práticas
criativas de bricolagem e estilos híbridos, constituídos em meio as suas experiências
“glocais”, permitem pensar essa sociedade e suas relações para além dos binarismos
que reproduzem as polaridades entre o ocidente e o resto do mundo (HALL, 2000a), na
diferença construída entre a cultura erudita e popular, próprios de uma perspectiva de
pensamento colonial.
Jovens ligados ao funk e o hip hop parecem construir, por uma via
sinuosa e por constantes tensões, conflitos e negociações, um conjunto
de códigos culturais (com referências locais e globais) que lhes têm
permitido ocupar, simultaneamente, uma posição periférica e central na
cultura contemporânea. (HERSCHMANN, 2000, p.17)

Essa bricolagem que combina referências locais e globais implica, segundo
Costa (2006b) num deslizamento do sentido dos signos. A partir do reconhecimento de
que nenhum discurso particular esgota as inúmeras possibilidades de significações dos
signos, o autor acrescenta que as ações criativas representam possibilidades de
transgressão do modelo de pensamento colonial, na medida em que podem revelar as
inúmeras facetas, significados de um signo. E que é ratificado por Gilroy (2001) quand o

92

destaca as expressões artísticas, dentre elas a literatura autobiográfica, a poesia e, em
especial, a música, produzidas pelos negros do ocidente como possibilidade e
esperança de emancipação. Para ele:
A expressão artística, expandida para além do reconhecimento oriundo
dos rancorosos presentes oferecidos pelos senhores como substitutos
simbólicos para a liberdade da sujeição torna-se dessa forma o meio
tanto para a automodelagem individual como para a libertação comunal.
(2001, p.100)

Descentrando-se do mundo pensado e traduzido restritamente através da
escrita, o povo da diáspora negra encontrou nas referidas expressões artísticas como a
música, um veículo, uma possibilidade de fazer frente a esse modelo, utilizando-se do
corpo como único capital cultural disponível, acrescenta Hall (2003).
A identificação com práticas culturais juvenis como o Hip Hop, o Funk, o Pagode
permite o deslocamento desses sujeitos. Ao se deslocarem, assumido outras posições,
esses jovens têm a possibilidade de olhar para sua condição anterior a partir de outro
lugar de enunciação. Ao migrarem para outra posição, esses jovens percebem que as
representações também são modificadas, ganham novos contornos e significados. No
instante do deslocamento é possível perceber que as significações e identidades,
concebidas como essencializadas, são construídas no ato do discurso, na interação
(BHABHA, 2003; GILROY, 2003; HALL, 2003).
Além de ser jovem negro, morador da periferia, estigmatizado, e negativamente
representado, eles descobrem que a identificação com essas práticas culturais
possibilita o reposicionamento em outros lugares, seja como artistas plásticos
autodidatas, educadores sociais e cidadãos participantes de movimentos sociais.
O investimento e a manutenção dessas identificações por parte desses sujeitos
podem ser compreendidos em função da visibilidade possibilitada por essa posição que
garante seu lugar de produtor de cultura e sua conseqüente enunciação de uma
condição diferente da subalterna.
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2.2.1 - A identificação com a pichação

As “histórias de vida” dos jovens graffiteiros colaboradores dessa pesquisa
revelaram que 08 (oito) dos 11 (onze) jovens participantes mencionaram experiências
anteriores com a prática da pichação. Um envolvimento iniciado na adolescência entre
os 13 e os 17 anos de idade, momento das descobertas e experimentações. Período
marcado pelas mudanças e amadurecimento de funções e capacidades intelectuais e
sexuais. Etapa em que as alterações nas atitudes, interesses e formas de perceber o
próprio corpo, de se relacionar consigo mesmo e com os outros se tornam evidentes.
Loureiro (2004) acrescenta que nessa fase o jovem revive conflitos anteriores
com supostos adversários, elege ídolos e ideais que contribuirão para o processo de
construção da identidade. Os jovens buscam alguma causa ou alguém a que possam
ser fiéis. Destaca que mesmo com toda a inconstância própria da adolescência, podese perceber a busca de uma certa fidelidade nas trocas.
E é justamente nesse momento de dúvidas, incertezas e novidades que esses
jovens precisam do grupo, dos seus pares, para que possam compartilhar entre si toda
essa ebulição de significados e transformações. O grupo de adolescentes simboliza
também a demarcação da diferença em relação ao mundo adulto, uma oposição às
figuras parentais, no sentido de facilitar o surgimento de uma identidade diferente da
dos pais. Geralmente esses grupos se assemelham na forma de vestir, pentear-se e
agir. Os adolescentes sentem necessidade de se parecerem com as pessoas que
admiram, daí a identificação com seus ídolos.
A sociedade possui um importante papel no processo de identificação vivenciado
fervorosamente pelos adolescentes. Eles esperam o reconhecimento como sujeitos
com potencial de transformação social, desejam encontrar oportunidades para se
engajarem em grupos e movimentos sociais. Segundo Erikson (1987) a incorporação
das virtudes humanas e da construção de uma identidade do eu positiva está vinculada
à estrutura da vida social, comunitária.
Ainda consumindo as co ntribuições de Loureiro (2004) reiteramos, mais uma
vez, a necessidade de movimentação desses sujeitos, apontada pela autora. Segundo
ela, os jovens precisam de uma atividade, uma causa, de preferência que os
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reconheça, confirmando sua importância como pessoas que são. O desejo de
locomoção reflete a busca incessante que caracteriza a adolescência, se fazendo
presente em várias atividades que permeiam o cotidiano desses jovens, desde
atividades como trabalho e dança até andar à toa pelas ruas e praças.
No entanto, numa sociedade excludente e desigual como a nossa, as
representações construídas sobre os jovens negros, moradores das periferias
soteropolitanas com que lidamos são repletas de estereótipos negativos. As referências
e modelos com os quais são representados estão, quase sempre, associados à
marginalidade, à violência e a vagabundagem. Os espelhos disponibilizados a esses
sujeitos pelos meios de comunicação e pela cultura escolar projetam imagens
distorcidas e carregadas de preconceitos que dificultam a construção de uma imagem
positiva sobre si mesmos.
Dessa

forma,

alguns

jovens

podem,

nesse

processo,

se

identificar

provisoriamente com grupos e atividades que o aproximem de identidades proscritas 52,
incorporadas a partir de imagens negativas e pejorativas, socialmente atribuídas, que
lhes são conferidas. A identificação com atividades transgressivas como a pichação
pode revelar, dentre outros aspectos, a incorporação de valores e atitudes exacerbadas
pela cultura da violência53, manifestando-se como uma espécie de provocação a essa
sociedade que os estigmatiza. O que demonstra os sentimentos e as significações
elaboradas por esses jovens diante da perversidade das discriminações por eles
sofridas.
Em minha trajetória de pichação eu era de um lema que se eu saísse pra
pichar e não fosse escarrerado a pichação não valia. Então não era só
escarrerar, a gente não corria quando o cara vinha atrás da gente. A
gente corria quando o cara armado corria atrás da gente. Então era tiro
que disparava na gente, faca que corria atrás da gente, eu corria muito
[...] (ZEZÉ)
52

Arce, Valenzuela, apud URIARTE, 2002. Segundo Arce, as identidades proscritas são aquelas
construídas a partir da incorporação de características negativas e pejorativas que são imputadas a um
determinado grupo.
53
Ataide (2000b, p. 12) acrescenta que: a violência em suas dimensões físicas, psicológicas, políticas e
econômicas tem influenciado a cultura contemporânea, “impondo-lhe seu repertório de falsos valores e
seus paradigmas de comportamentos e práticas perversas, que terminaram por provocar a banalização
dos homicídios, crueldades e identificações com atitudes e comportamentos predatórios de todo tipo”,
com o consumismo e individualismo exacerbado, se constituindo, assim, numa espécie de cultura da
violência.”
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A agregação à pichação pode se constituir, assim, num desejo de agredir e
responder a essa sociedade que exclui e discrimina. Daí os alvos preferidos das
pichações serem instituições públicas que representam o poder, escolas e edifícios
particulares localizados em regiões centrais da cidade54. Arce (1999) acrescenta que:
A cidade inteira se converte em objeto de impugnação; não há barreiras
capazes de conter essas vozes que picham com aerossol qualquer
superfície tatuável da cidade e reinventam os usos do espaço urbano
como os jovens mexicanos que se apropriam de terrenos baldios para
fazerem tocadas.(p.20).

Além do desejo de transgredir, a busca pelo reconhecimento da sua existência,
negligenciada também está diretamente relacionado à escolha desses sujeitos por essa
prática. Baudrillard (1979), apud RAMOS (1994), acrescenta que através das pichações
esses indivíduos emergem do contexto da cidade e marcam com suas intervenções
estes espaços, aprese ntam-se e dizem: “Eu existo, sou fulano de tal, moro em tal
lugar”. O que pode ser reforçado por Zezé ao definir a pichação como
uma revolta mesmo, a vontade de explodir, de dizer pro mundo: olha, eu
existo! [...] Uma forma positiva de dizer: olha eu existo e eu estou aqui
incomodando! Vocês que se virem, estou incomodando. Eu não vou ficar
quietinho no meu canto, calado. Eu tou aqui incomodando e se vocês se
sentem incomodados o problema é de vocês. Eu acho que é uma revolta
positiva [...]

Ao mencionar um episódio no qual fora abordado por policiais que estavam
fazendo uma blitz à procura de drogas num casarão abandonado do Cabula onde
graffiteiros estavam reunidos, Zezé manifesta o gozo em ser visto junto com a galera
num módulo policial próximo à escola:
Achamos o máximo quando toda galera do colégio passou e nos viu lá.
Eu achei o máximo, foi uma maravilha todo mundo lá preso. Como o
módulo era minúsculo, teve que ficar gente do lado de fora, todas as 24
pessoas com a camisa do colégio, mas foi a única vez. Outras abordagens
vieram, mas foram menos significativas.
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Segundo Ramos (1994) os pichadores contestam os valores históricos, econômicos, sociais e culturais
da cidade; por isso preferem, muitas vezes, riscar os monumentos, instituições bancárias e espaços
culturais, como teatros, museus, escolas, igrejas e prédios recém-restaurados, lugares hipervalorizados e
sacralizados.
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A identificação com a pichação pode também está relacionada com o
reconhecimento e popularidade que essa atividade garante no universo juvenil.
Enquanto para os funcionários e professores da escola a pichação nada mais é do que
um ato de vandalismo, entre os estudantes esta atividade adquire outros significados. O
pichador ganha outra representação para o universo estudantil, ele é uma espécie de
anti-herói que faz o que muitos gostariam de fazer, mas não conseguem. A badalação,
o reconhecimento e o sucesso com as meninas são alguns elementos que podem
justificar essa identificação. Como nos conta Leleco e Brak, respectivamente, nos
trechos a seguir:
Ser pichador era divulgação, era ser reconhecido, ter seu nome sendo
falado. As pessoas lhe conhecerem, pessoas da faixa etária da gente,
daquela galerinha ali da gente. Tinha muita menina que a gente conhecia
através do piche, não porque elas pichavam, mas porque elas falavam
com pichadores que conheciam a gente e tal. Trocávamos idéias com
esses caras e a partir das idéias conhecíamos essas meninas. A pichação
servia também para namoro [...] As meninas tinham interesse por
aqueles que eram bem rebeldes, falado, aqueles que tinham muitos
riscos. (LELECO)
Pichador pra mim é uma pessoa normal, um cidadão normal só que ele
gosta de fazer, de largar sua marca aonde quer passar. Por exemplo,
quando ele chega e pega um buzu, se o buzu for diferente ele vai deixar
sua marca aqui. Se ele pegar o buzu de novo e ver a marca dele ...Por
onde ele passar ele quer deixar sempre a marca dele, ele quer ser
divulgado. O cara que quer se divulgar, ele quer ser falado, quer que a
galera comente dele [...] (BRAK)

Trata -se de um recurso capaz de romper com o anonimato e indiferença
impostos aos mesmos. Uma forma de marcar os espaços que lhes foram negados,
desrespeitando seus direitos como “cidadãos normais”. Esses jovens cristalizam nos
muros, nos ônibus, ainda que temporariamente, sua imagem, sua linguagem, sua
cultura, subvertendo assim o lugar de marginal e invisível imputado por esses espaços.
A pichação aparece como mais uma novidade, como uma atividade disponível a
esses jovens nesse processo intenso de busca por significados e referências para sua
condição juvenil. Assim como o Funk, o Samba Reggae e o Pagode, a pichação se
apresenta como mais uma produção consumida por esses sujeitos. Zezé acrescenta
que:
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[...] ser pichador era uma feição porque os pichadores eram
badaladíssimos, sabe. As meninas sempre estavam com a gente e todo
mundo queria andar com a gente no colégio, mesmo porque a gente não
era ‘os pichadores’. Quando começou o pagode a gente era a galera do
pagode, quando começou o funk nós éramos a galera do funk, o rap, nós
éramos a galera do rap, Olodum, nós éramos a galera do Olodum.
Quando era morcego no ônibus, nós éramos a galera do morcego. Então
nós éramos tudo, todo mundo da escola já conhecia a gente e a pichação
foi mais um incremento nessa badalação toda...

O encontro, a sociabilidade favorecida por essa prática é um elemento bastante
significativo para a compreensão dessa escolha. A necessidade de pertencer, estar
integrado a um grupo, a uma galera diferente que “bota pra quebrar”, talvez tenha
representado, naquele momento, uma das maiores motivações para que esses jovens
se identificassem com essa atividade. Como enuncia Marcos no trecho a seguir:
O grupo também influencia bastante, a necessidade de pertencer, de tá
fazendo parte, de mostrar que você é fera também, sacou, foram lances
que contribuíram pra minha passagem na pichação.
A pichação não tinha muito conteúdo ideológico, era algo mais ou menos
assim [...] pra identificação mesmo. Inventar um pseudônimo e colocar as
iniciais do grupo que a gente fazia parte e tal, algo mais pra ibope55
mesmo, a gente bota pra quebrar, é diferente e tal...

A pichação é apresentada como uma atividade, essencialmente, coletiva. O
nome da “gangue” 56 sempre é contemplado em suas produções e as disputas são entre
grupos. Para se constituírem coletivamente, esses jovens fazem verdadeiras
convocações para que outros se filiem fortalecendo numericamente seus grupos. Os
sujeitos são desafiados a participar como prova de coragem e ousadia, o que torna a
pichação ainda mais envolvente para esse segmento, ou são convidados, recebendo,
inclusive, auxílio dos mais antigos ou experientes que cedem, gratuitamente, um
alfabeto estilizado produzido pelo grupo. Como podemos destacar nos trechos a seguir:
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Veja o significado atribuído pelos graffiteiros no glossário.
O termo Gangue foi colocado entre aspas no texto em função do debate em torno da existência ou não
dessa organização social no Brasil. Zaluar (1994), apud HERSCHMANN (2000), aponta Galera como
termo mais adequado para se referir aos grupos constituídos por rappers e funkeiros por não concordar
com a associação generalizada e, freqüentemente reforçada pelos meios de comunicação dessas
práticas culturais juvenis com a criminalidade.
56
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[...] eles foram (os pichadores) até na sala me chamar pra pichar [...]
“venha cá velho [...] você sabe o que piche?”[...] Eu respondi: rapaz é esse
rabisco aí na parede, mas nunca fiz não, aí eles pegaram um tal de um
alfabeto que eles inventaram, galera de pichação [...] vai treinando aí e tal
[...] Tinha as letras, tinham alguns outros que inventavam, tinha
possibilidade de inventar as letras, mas uma galera tinha esse alfabeto.
(LELECO)
O colega que me levou pra o projeto cidadão era pichador. Ele tinha
experiências nas ruas já tinha saído pra pichar aí eu fui aprendendo com
ele as letras, o alfabeto, ele me deu um caderno aí eu fui treinando, quase
levo adiante. (ATITUDE)
Ouvia dizer que fulano foi preso porque tava pichando, via várias
pichações na rua e pedi a um colega meu pra me ensinar. Ele pegou
arrancou do caderno dele um alfabeto de pichação e aí eu fui
aprendendo, comecei a riscar o caderno, a riscar o quarto, o quintal com
compressor, com bombinha de baigon, com carvão. E aí decidi começar a
pichar tudo [...] (DUNK)

A ludicidade promovida pelo envolvimento com a pichação, bem como a
adrenalina liberada pelo ato de pichar são elementos relevantes para compreensão das
motivações que levaram esses jovens a esse tipo de agregação. As disputas entre eles
por território, o desafio às “gangues” e aos obstáculos como a altura dos prédios, a fuga
dos proprietários e da polícia que, apesar de arriscadas, são experiências relatadas por
esses sujeitos como acontecimentos inusitados, algumas vezes divertidos. Segundo
Urina:
Nessa época que eu pichava era mais o lance de marcar território, das
gangues. Era divertido! Que viagem! Se passava pela pichação de um, lá
vinha outra gangue, grupo, procurando confusão [...] um lance meio de
adolescente mesmo [...] Eu cheguei a me envolver em uma confusão, mas
a gente conseguiu conversar e acabar tudo em paz [...] (URINA)

Um aspecto importante que emerge dessas narrativas é que o interesse e o
envolvimento da maioria desses jovens com a pichação se inicia na própria escola,
mediado pelos colegas. Os primeiros contatos e experiênc ias acontecem na instituição
escolar que se configura como um ponto de encontro da galera. Apesar do controle da
instituição exercido sobre esses sujeitos, é nesse espaço que surge a maioria dos
grupos de pichadores. Através das brechas entre as atividades escolares, nos
intervalos e corredores entre as salas de aula, a rua, sorrateiramente, invade a escola.
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O caderno onde são feitas as anotações referentes aos conteúdos disciplinares é o
mesmo que abriga os treinos iniciais das letras da pichação e dos desenhos. Como
podemos ilustrar através do recorte, a seguir:
[...] na quinta série conheci uma galera que já pichava na época do CF,
um grupo de pichadores de Cosme de Farias, conheci na escola, então
eles me desafiaram “quero vê se você é bom no muro o quanto você é
bom no caderno”. (MARCOS)

Mediante análise e compreensão dos dados da pesquisa enumeramos uma
diversidade de motivações capazes de nos ajudar a compreender o processo de
identificação, bem como o que está por trás dela, o pano de fundo que leva um jovem a
se agregar a práticas culturais como a pichação, o graffiti, o funk e o rap. A variação de
significados aqui apresentada revela como a identificação com qualquer uma dessas
atividades é um processo individual que abarca diferentes representações e sentidos.
Essa identificação, no entanto, vacila, podendo ser mantida ou abandonada a
qualquer momento como indica Silva (2000). Os 08 (oito) jovens colaboradores que
tiveram experiências com a pichação na adolescência substituíram essa atividade pelo
graffiti, considerado por muitos como a pichação evoluída. Alguns fatores influenciaram
no rompimento com essa identificação, dentre eles a repressão policial, o alcance da
maioridade civil (18 anos) e a emergência do graffiti nas revistas, nos filmes a que
começaram a ter acesso.
Alguns jovens desistiram da pichação depois de terem sido surpreendidos por
policiais. O medo e a adrenalina, provenientes do risco, que alimentam o desejo pelo
desafio e aventura são substituídos pelo temor diante da possibilidade concreta de
serem presos mediante uma abordagem policial. Brak nos conta um pouco da sua
experiência:
Eu e um colega juntamos pra comprar spray, foi dia dos namorados,
rolou uma blitz e pegou a gente.
Ele parou o buzu, revistou todo mundo, todo mundo subiu e a gente foi
levado para viatura. Ele ficou conversando com a gente e depois mandou
a gente saí. Quando a gente ia pegar o ônibus ele chamou a gente de
novo e devolveu a lata de spray, mas disse que se pegasse a gente pela
rua pichando não ia querer nem saber, ia levar. A gente saiu correndo
atrás do ônibus, mas o buzu arrastou. Quando chegamos aqui em frente
ao Polivalente, teve um mal entendido, a gente ia pichar o outdoor ali no
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19 BC, mas só que não pode [...] a gente passou na frente do carro
desesperado, sai correndo no meio dos matos, e depois daí eu parei
mesmo de pichar [...] (BRAK)

Completar os 18 anos para esses jovens parece representar o limite. A partir
desse momento eles sabem que podem ser enquadrados na lei se forem pegos em
flagra nte por um policial. E diante da condição de “elemento suspeito” a eles atribuída
em virtude do pertencimento étnico-racial e do lugar onde vivem, esses jovens abdicam
dessa experiência. Leleco afirma:
Parei de pichar quando fiz 18 anos. Uma porque eu tenho um pai e tenho
uma mãe, tá entendendo, e não queria dá o desgosto deles irem ao
juizado de menor me pegar lá. Outra porque se meu pai me pegasse lá
ele ia me quebra no pau, minha mãe também ia me bater, então tinha
esse medo, foi em respeito a esse medo. Foi aí eu parei quando fiz 18
anos, aí também não pichei mais [...]

A emergência do graffiti em revistas especializadas, garantindo uma certa
legitimidade a essa atividade muito próxima da pichação, se constituiu num forte
impulso para que esses jovens se identificassem com essa outra arte de rua. A
graffitagem aparece como possibilidade de transferirem seus desenhos e criações feitas
nos cadernos para os muros da cidade, utilizando-se do mesmo spray, rolinho ou
compressor usados nas pichações, camuflando-se no discurso do permitido como
estratégia para continuar fazendo suas intervenções urbanas. Leleco justifica:
[...] a gente colava nessa tese de que o graffiti é liberado, não estamos
fazendo vandalismo, estamos fazendo uma arte de rua que a tela são os
muros de qualquer propriedade, menos a área militar.... a gente tinha
isso, o graffiti tá liberado, mesmo que não estivesse, a gente sempre se
apoiou nessa tese, o graffiti tá em revista, todo mundo tá vendo, tá
liberado, então vamos fazer graffiti.

Urina ratifica ao afirmar que “o primeiro contato com o graffiti foi pichando. Via os
graffitis na rua, via também nos filmes e, sei lá, me identifiquei, ganhei identidade e
comecei a pesquisar mesmo”...
Mesmo diante da referida variedade de significados em torno da identificação
desses jovens com a pichação, aqui destacada, é possível perceber nessa diversidade
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uma motivação comum à maioria dos jovens colaboradores, trata-se do envolvimento
com a pichação como uma forma de marcar sua existência e garantir alguma
visibilidade.
No entanto, a partir do momento que esses sujeitos começam a perceber que a
visibilidade conquistada através da pichação os mantém na mesma condição
subalterna, reproduzindo os estereótipos negativos a eles atribuídos, ela passa a não
se constituir numa prática suficientemente subversiva, isto é, capaz de modificar a
condição desses jovens. Como revela Urina no fragmento abaixo:
[...] vi que a pichação não transgredia nada. Eu levei uns três anos
pichando, eu percebi que a pichação não transgredia nada e só fazia me
excluir mais ainda, né.

Apesar de destacar aqui essa transição de pichador para graffiteiro, presente na
maioria das narrativas, não nos estenderemos numa diferenciação exaustiva entre
essas linguagens, tendo em vista que, para os jovens colaboradores, isso não se
constitui em uma preocupação. Fazê-la seria mais uma forma de enquadramento
dessas linguagens em definições exógenas carregadas de preconceito. Até porque,
reiteramos, os jovens que já foram pichadores num dado momento de sua trajetória e
se declaram hoje como graffiteiros e artistas destacam muito mais semelhanças entre
essas linguagens do que diferenças.
No entanto, faz-se necessário destacar elementos que nos ajudam a
compreender o porquê dessa transição, haja visto, como mencionado, o caráter tênue
que separa uma expressão da outra.
2.2.3 - A identificação com o graffiti

O graffiti é concebido, a princípio, como uma evolução da pichação. Com a
incorporação e desenvolvimento de técnicas para melhor manejo do spray ou
compressor, com uma preocupação e cuidados estéticos que envolvem o melhor
aproveitamento do espaço disponível, da luz e da sombra, haja visto, que se trata de
uma arte de rua executada em ambientes externos, sem perder, entretanto, a
subversão, o caráter transgressivo da pichação. Como ratifica Zezé:
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Eu também defino graffiti como evolução dessa pichação porque o
graffiti de fato, pra mim, só é graffiti quando ele é bombardeio, quando é
um trabalho sem autorização [...] porque preserva todos esses caracteres.
Se não for dessa forma, pra mim, não é graffiti, é um trabalho artístico
onde são utilizados os elementos que são os mesmos utilizados no
graffiti, mas não é graffiti. Com toda a liberdade que a gente tenha de
fazer um painel autorizado, mesmo que seja igual aos que a gente faz nas
ruas, sem autorização, pra mim isso é uma outra coisa [...] (ZEZÉ)

Ao definir a pichação como protografite, Ramos (1994), também, considera o
caráter evolutivo do graffiti. Destaca a preocupação do graffiteiro com o resultado final
do trabalho. Ele trabalha com menos improviso, há um maior controle no processo de
criação, nas escolhas das imagens, dos locais, enfim, todos esses aspectos são
levados em consideração.
Perspectiva igualmente compartilhada por Leleco que destaca a habilidade do
graffiteiro para desenhar, bem como o planejamento prévio do que será exibido no
muro associado à referida preocupação estética como características dessa linguagem:
O graffiti é a evolução do piche [...] as já dá cores, já é uma coisa mais
trabalhada. O cara sai de casa sabendo o que é que vai fazer. Às vezes ele
tá fazendo o trabalho dele, mas há um contratempo, a uma coisa que ele
borrou aqui, mas com a tinta mesmo ele já faz aquilo favorecer a arte
dele, então, pra mim não é mais um piche aquilo ali. O cara sabe
trabalhar, o cara faz o muro, uma arte, digamos assim, hoje em dia você
vê muita plasticidade dos artistas [...] Eu acho que o graffiti é uma
graduação é como se fosse uma graduação, você não quer pichar mais
[...]

O graffiti é reconhecido como arte que se constitui em um dos quatro elementos
do movimento hip hop. É uma forma de expressão nascida nos guetos periféricos e um
espaço de protesto e denúncia das injustiças e desigualdades sociais. Como afirma
Leão no trecho a seguir:
Eu admiro o graffiti pelo fato dele expressar e passar mensagens.
Protestar é isso aí que eu acho interessante. O fato de decorar, você
também pode fazer um graffiti decorativo e expressar coisas de forma
mais clara. [...] o graffiti tem essa qualidade de você expressar o que você
quer e, ao mesmo tempo, transmitir alegria através da imagem, poder
usar palavras, mensagens pras pessoas que estão passando e que não
estão entendendo o desenho. Através da leitura da frase poder entender,
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compreender e fazer algo melhor pra aquelas pessoas, dá uma sensação
de alívio, as pessoas andam muito estressadas. Uma mensagem de
positivismo pras pessoas que andam cabisbaixo mesmo se for uma
mensagem de Você é capaz! Lute! Acredite nos seus sonhos! Não desista,
não desanime! Como tá escrito na camisa que eu botei [...] são frases
simples curtas e diretas que causam um impacto muito grande nas
pessoas [...] (LEÃO, 21 anos)

Arce (1999, p.139) concebe, em Vida de Barro duro 57, “o grafite como o texto e
os muros como folhas, lousas ou livros”. Por trás dessa atividade está, segundo ele, a
ausência de espaços de expressão para os jovens (televisão, rádio, jornais, revistas,
paredes), nos quais eles participem de maneira ampla e livre; sem censuras moralistas.
O grafite também constitui um ato de transgressão às normas sociais e os jovens vivem
esses riscos com bastante ousadia. “Sair grafitando pode se converter em um vício que
substitui em alguns casos o consumo de drogas e a violência”, completa Arce (1999, p.
139). Marcos acrescenta que
Graffiti pra mim é uma arte, uma modalidade das artes visuais, uma arte
diferente porque ela vem da rua, do povo negro, do povo pobre, pobre
financeiramente, mas rico em idéias, em criatividade, rico em força, em
sabedoria e quando chega na elite é sempre discriminada porque tudo
que vem do negro, da classe menos favorecida, sempre é mal visto pelas
pessoas mais ricas. Então eu vejo o graffiti hoje como uma arte super
popular, é um estilo de vida hoje pra mim, abriu várias portas, conheci
bastante gente bacana, participei de diversos projetos. O graffiti é uma
manifestação artística, é mais uma voz de educação através das cores e
das formas, isso é algo fundamental, a necessidade que a pessoa tem de
tá dialogando, direcionando sua adrenalina, suas aptidões pra poder tá
transformando através do visual [...]

O graffiti parece ter se constituído numa nova possibilidade para esses jovens
assumirem um outro lugar. Eles continuam utilizando o spray como material e o mesmo
suporte, os muros da cidade, porém a incorporação da plasticidade, preocupação
estética das artes plásticas a sua produção e a mudança de postura, princípios e
atitudes despertam esses sujeitos para a possibilidade de reivindicar a posição de
artistas, de educadores sociais e formadores de opinião como destaca Zezé:
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ARCE, José Manuel Valenzuela. (1999) Vida de barro duro: cultura popular juvenil e grafite;
[tradução de Heloisa B. S. Rocha]. Rio de Janeiro: Editora UFRJ.
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Hoje eu me defino enquanto formador de opinião. Eu sou responsável,
acredito até que muitas vezes pelo que os outros pensam. Não se trata de
falta de humildade, é questão de você saber que é importante para
determinado grupo. Enquanto profissional eu sou um formador de
opinião. Muitos dos meus colegas que trabalham comigo, que tomam
aula comigo ou que me dão aula, tiram coisas de mim e eu tiro deles. Isso
vai formando essa identidade. Então, o que mais me identifica dentro da
minha vida profissional, dentro dessa coisa minha pouco planejada, é
que eu sou um formador de opinião e que eu sou importante pra toda
sociedade que tá aí.

A bricolagem dessa linguagem que articula o proibido e o permitido transgride as
fronteiras entre o autorizado e o desautorizado, subvertendo essas polaridades, e
marcando o hibridismo dessa linguagem, haja visto que o híbrido apresenta em sua
composição marcas do poder (o autorizado) e marcas da resistência (o desautorizado)
(SILVA, 2005). Ela parece traduzida pelo jovem Leleco no fragmento a seguir
Se você pegar, botar na parede um nome e puder preencher por dentro
esse nome, por dentro da letra, você bota um verde e por fora do nome
você bota um preto, já é um graffiti. Pode até ser que o cara tenha
desenvolvido aquilo, mas não querendo ser graffiteiro, querendo ser
pichador, mas pra quem vê, quem tá de fora aquilo ali é graffiti, cê tá
entendendo, ele pode ter evoluído aquela arte ali pra continuar pichando
[...] mas isso não aconteceu comigo [...] (LELECO)

Bhabha, apud COSTA (2006b), concebe os processos de hibridação, enquanto
multiplicação das diferenças articuladas entre fronteiras culturais, como possibilidade de
subverter os discursos totalizantes e essencialistas. O trecho a seguir parece marcar
essa articulação que caracteriza a hibridação cultural do graffiti:
[...] o graffiti é tipo filho da pichação, veio da pichação, mas procurou se
desenvolver pegando influência da pop art, do muralismo mexicano que
eu sempre observo, sempre gosto de tá vendo pintura de Rivera,
Orosco58 , então é uma mistura de culturas, de visuais e formas que hoje é
tido como graffiti, hoje pode tá na galeria, pode tá na vestimenta, no
estilo da roupa, na sua estética. O graffiti evoluiu de uma manifestação
artística pra criar uma estética, hoje o graffiti tem uma estética própria
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Githay (1999), destaca à influência do muralismo mexicano, bem como da pop art como referências do
graffiti originário das pinturas rupestres. Ele também destaca sua presença na cidade italiana de Pisa
quando identificaram inscrições em suas ruínas.
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que pode tá sendo usado depois na arquitetura, no design, em esculturas
e tudo (MARCOS).

O graffiti, enquanto uma produção artística híbrida, dificulta seu enquadramento
em definições fixas que pretendem determinar o que é cultura e o que não é; o que é
arte e o que não é. O encontro desse signo com outras linguagens, possibilitado pelo
deslocamento espacial e temporal, resultou em incertezas e ambivalências capazes de
dificultar as tentativas de imposição de significados definitivos.
No momento em que esse jovem está graffitando num muro da cidade, assume
um outro lugar, exerce poder, é autor do seu discurso, dotado de um saber. É como se
ao menos naquele instante do deslocamento ele fugisse, abandonasse o lugar de
subalternidade a que é enquadrado a partir de representações sociais construídas em
relações de poder, também responsáveis pela legitimação (naturalização) das
desigualdades sociais. Como podemos observar no fragme nto a seguir:
Vai até parecer clichê o que eu vou falar aqui, mas é o lance da sensação
de liberdade mesmo [...] sei lá [...] de colocar seu pensamento ali sem tá
subjugado, submetido a algum tema, uma temática. Você fala o que quer
falar, cria o seu tema . Você não se sente tão preso como você taria se
estivesse trabalhando pra alguém, pra um patrão ali no seu pé (Urina,

26 anos).
Ao mencionar suas experiências na rua, referindo-se a participação na
elaboração de painéis graffitados com a galera no centro da cidade, Leão expõe o
sentimento proporcionado por essa atividade:
Ali eu me senti valorizado pelo que eu fiz porque eu tava ali fazendo
logo em frente tinha uma sinaleira e o pessoal parava ficava olhando
assim [...] Eu com o spray na mão, aquela máscara, aquela pressão toda e
as pessoas olhando assim [...] a galera tá gostando do que estou fazendo,
massa, é isso aí que eu quero fazer, mas ainda não peguei o jeito de
realmente botar o que eu queria. [...] As pessoas passavam e buzinavam,
entravam em contato com a gente. Foi uma coisa! Nesse momento eu
disse assim: Se eu viver assim, pra mim tá bom, ganhando pouco, mas
pelo prazer de tá fazendo o que eu gosto, é isso aí que eu quero fazer,
isso é o que eu gosto de fazer [...]

Através de um código por eles dominado, dotado de regras definidas e
partilhadas, esse jovem graffiteiro utiliza os muros como suportes para propagação de
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sua voz, de seu discurso, sem intermediário. Essa identificação potencializa esse
sujeito de tal maneira que ele consegue transcender barreiras, levando sua produção
para outros lugares, invadindo espaços onde sua presença é vigiada, sutilmente
coibida, possibilitando ao mesmo um deslocamento espacial simbólico por toda a
cidade, deixando sua marca, construindo, assim, territorialidades transitórias.
Ninguém mais quer pichar o muro do seu bairro, as pessoas querem
pichar o muro do centro. Então a proposta do ressurgimento do graffiti
em Nova York predomina até hoje porque o sentido de exclusão que
existia lá, quando surgiu o graffiti, a pichação, que as pessoas saíam dos
subúrbios pra ir pros grandes centros, existe até hoje. (ZEZÉ)

Segundo Arce (1999) os jovens dos setores populares, na década de 90,
deixaram os limites do bairro para transitar por uma cidade caracterizada pelos brutais
processos de urbanização, pauperização da população e aumento vertiginoso da
violência. Esses jovens transpõem os limites territoriais e avançam sobre a cidade para
dela se (re) apropriar, (re) significá-la e (re) afirmar seu domínio simbólico sobre a
ordem que os estigmatiza. Também destacado por Sag quando se refere à conquista
de pedaços dessa cidade partida, no trecho exibido a seguir:
Outro dia eu tava ali conversando com um amigo meu e falei que fico
feliz quando eu passo na rua e vejo um graffiti meu, ele pode tá feio,
pode tá manchado, pode tá torto, pode tá mal pintado, mas só o fato de
eu ter feito aquela pintura na parede, pra mim já soa como uma
conquista que eu nunca mais vou ter igual, eu conquistei aquele pedaço
ali e talvez amanhã ou depois podem pintar o muro, mas eu vou tá
sempre levando a lembrança daquilo que eu pintei naquela parede, vou
tá sempre levando em mim. (SAG)

Mesmo estigmatizados como pichadores, esses jovens fazem do seu trabalho
uma forma de resposta a exclusão social. Seus trabalhos podem ser vistos como uma
forma de apropriação das áreas nobres da cidade por aqueles que vivem excluídos, isto
é, podem ser considerados como “uma forma de visitação, de invasão simbólica das
áreas centrais e nobres da cidade”, como adiciona Herschmann (2000, p.197).
Ao se deslocarem e perceberem que as representações são construídas, esses
jovens podem interceptar a reprodução dessa lógica definida pelo sistema opressor
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através da denúncia das sutilezas implícitas no processo de construção das diferenças
e significações (SILVA, 2000).
A identificação com o graffiti pode ocorrer também em função das possibilidades
econômicas visualizadas por esses sujeitos e por se constituir, assim como a pichação,
em uma forma de lazer, um espaço de sociabilidade. A ludicidade, o prazer e o desafio
que essa experiência oferece também corroboram para que seja escolhida.
Tinha um vizinho meu, nesse tempo ele até andava de skate comigo, que
começou a me apresentar um monte de desenho, um graffiti, eu comecei
a me identificar, gostei da postura dele também né. Ele trouxe, como é
que se diz, uma outra visão de mundo pra mim, eu tinha uma visão mais
formal e ele era um cara mais despojado né, tinha outra postura mesmo.
Até nas vestimentas, vestia roupas mais largadas, de forma mais
descontraída. (URINA)

O trecho da narrativa de Urina revela a influência de elementos como o estilo de
vestir diferenciado e uma visão de mundo mais flexível e alternativa de pessoas
agregadas a essas práticas juvenis na identificação com o graffiti. O aspecto subversivo
dessa prática cultural, desde a escolha de um pseudônimo, o tipo de vestimenta até a
visão de mundo, aparece como elemento bastante significativo nessa escolha. A
concepção de identidade como construção, que parece evidenciada no trecho acima,
no momento em que o autor do enunciado considera que a mesma foi ganhada e que,
por outro lado, pode ser perdida, subverte a concepção moderna e essencialista da
mesma (HALL, 2000).
Considerando o graffiti exibido nos muros como uma espécie de concretização
desse lugar simbólico de enunciação que também é efêmero e provisório, é possível
compreender porque o ato de atropelar 59 um graffiti ou ter o seu graffiti atropelado é
tão condenado pelos jovens graffiteiros. Essa atitude pode representar o tolhimento, a
censura dessa linguagem, da marca dessa outra posição. Uma maneira de inibir a
visibilidade assumida por esses jovens, tendo como objetivo reposicioná -los de maneira
centralizada no seu “devido lugar”, isto é, na condição de subalternos e invisíveis.
Tentativas de aniquilamento da identificação com essas práticas juvenis são
constantes. A repressão policial, a estigmatização e depreciação dessas atividades
59

Veja o significado atribuído pelos graffiteiros no glossário.
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através dos meios de comunicação se apresentam como estratégias de controle
capazes de inibir as tentativas de subversão à lógica da reprodução social. Segundo
Urina
O sistema tem, como é que se diz, essa artimanha de pegar o que é
revolucionário e que pode mudar, adocicar e transformar em produto né,
pra vender. [...] A própria mídia né, você constrói uma coisa aqui ela vai
lá e cria uma propaganda bem criada, ou alguma coisa assim uma novela
e acaba desconstruindo aquilo que cê tá construindo aqui embaixo, mas
eu acredito que um dia as pessoas possam pensar por si próprias, sei lá,
que crie algo de diferente, a não ser que eu esteja errado e isso aqui possa
piorar mais ainda [...]

Essa tentativa de diluição do significado e importância das práticas juvenis pode
ser evidenciada na pesquisa de Herschmann (1999) sobre o processo de
estigmatização e glamorização de práticas culturais como o Funk e o Hip Hop na
década de 90, bem como a produção anterior de Vianna (1997) sobre o Funk carioca
na década de 80. Isso nos ajuda a compreender porque parte significativa da imprensa
brasileira acusou o grupo de Rap paulista, Racionais MC, de incentivar atitudes de
desobediência civil, explícito em reportagens exibidas na TV a respeito do “espetáculo”
de violência ocorrido na Virada Cultural da cidade de São Paulo, realizada no dia 06 de
maio desse ano na Praça da Sé, e a atitude violenta da polícia no trato com os jovens
que ali estavam. Como aponta Sá:
Quem já foi a shows dos Racionais sabe que, pelo menos desde 1994,
em uma apresentação histórica no Vale do Anhangabaú, a polícia não
costuma ter lá a mínima paciência com os "manos". O trato é bem
diferente de qualquer outro evento cuja maioria do público é de classe
média _seja um rave de música eletrônica ou um concerto de rock60 (SÁ,
2007).

No entanto, essas tentativas de estigmatização não impedem a criação de outras
formas de subversão da condição invisível e subalterna relegada ao segmento juvenil
negro presente nas periferias de nossa cidade. Apesar das estratégias de recalque e
controle dessas mãos, esses jovens continuam resistindo, segurando o spray, exibindo
sua arte nos mais distintos e inusitados espaços da cidade que se transformam em
verdadeiras galerias a céu aberto.
60
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Enfim, após transitarmos pelo processo de identificação vivenciado por esses
jovens

ao

longo

de

suas

trajetórias,

destacamos

algumas

características

compartilhadas por esse grupo que podem indicar traços de uma identidade coletiva
construída, até então, por esses jovens graffiteiros. Dentre as marcas desse processo
destacamos a não identificação desses jove ns com práticas sociais e ambientes
autoritários, que pode ser confirmada pela valorização de espaços e atividades culturais
que lhes possibilitem criar livremente e atuar como protagonistas em ações
(movimento) que envolvam sua comunidade. Além desses ele mentos, é válido
acrescentar o interesse dos mesmos por atividades desafiantes capazes de gerar
adrenalina.
Entretanto, apesar das identificações desses jovens com os movimentos sociais
e práticas culturais oferecerem pistas e subsídios extremamente relevantes para
refletirmos sobre a relação desses graffiteiros com a escola, elas não são suficientes
para responder nossas inquietações, tendo em vista que além dessas experiências
culturais, esses sujeitos estão inseridos em grupos familiares dotados de um capital
cultural que pode favorecer ou não, o êxito escolar dos mesmos. Tomando os estudos
de Bourdieu (1998); Dayrell (2005); Gomes (1997; 2003) e Nogueira (2003; 2005) como
referências teóricas, buscamos identificar de que forma a ambiência familiar desses
jovens influenciou na relação dos mesmos com a escola.
Para tanto, após esse momento inicial de caracterização do universo
pesquisado, trazendo à tona, como num bombardeio sobre o muro, características do
grupo, bem como as motivações envolvidas nos processos de identificação desses
jovens -adultos com práticas culturais, passemos à segunda parte dessa dissertação,
onde analisamos três unidades significativas na vida desses jovens apresentadas em
3D: Entre a Casa, a Escola e a Rua, como as três dimensões onde buscamos
identificar elementos que nos ajudem a compreender a relação desgastante desses
jovens com a escola.
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II Parte
Em 3D: Entre a Casa, a Escola e a Rua.
Entre a casa, a escola e a rua é a segunda parte dessa dissertação que se
propõe a problematizar a relação entre essas três dimensões conflituosas e
complementares que constituem a experiência de vida dos jovens pesquisados de
modo a identificarmos elementos que influenciaram na relação desses graffiteiros com a
escola.
Apesar de diferentes, esses três ambientes não são concebidos como
estanques, dotados de fronteiras intransponíveis, mas sim, como espaços vivenciados
por esses sujeitos, simultaneamente. Em 3D é uma analogia a um estilo e técnica de
graffiti utilizada pelos jovens, onde o formato das letras (os letrados) tenta reproduzir as
três dimensões espaciais de um objeto concreto que tem altura, largura e profundidade.
O próximo capítulo pretende discutir, a partir das categorias analíticas e
empíricas identificadas no curso da pesquisa, a relação entre o ambiente familiar
desses jovens graffiteiros, a identificação com o graffiti e suas experiências escolares.
CAPÍTULO III - O ESPAÇO DA CASA: A INFLUÊNCIA DAS FAMÍLIAS NA RELAÇÃO
DOS JOVENS GRAFFITEIROS COM A ESCOLA.

3.1 - AS FAMÍL IAS
“Família é quem você escolhe pra viver
Família é quem você escolhe pra você
Não precisa ter conta sanguínea
É preciso ter um pouco mais de sintonia
Família...”
Não perca as crianças de vista, O Rappa.

A família é muito recorrente nos discursos dos jovens graffiteiros colaboradores
da pesquisa. É mencionada quando os mesmos se reportam à infância, se referem à
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vida escolar, ao trabalho e também à diversão e transgressão. Aparece como instituição
onde são estabelecidas relações de acolhimento e também de indiferença e rejeição.
Subvertendo uma concepção de família baseada única e restritamente no
modelo de núcleo familiar branco, burguês e patriarcal, essas famílias apresentam
modos de vida e representações particulares que as diferenciam significativamente do
referido padrão. As famílias “emprestadas”, as famílias “de fato”, os laços horizontais e
fraternos construídos na rua através de famílias alargadas 61 (CARVALHO, 2003)
demonstram a referida subversão. O trecho da fala de Zezé, exibido a seguir, é
bastante ilustrativo no que se refere à diferença entre sua experiência familiar e o que
se designa, social e historicamente, como família.
Eu nunca tive muita relação familiar. Sempre tive muita família
emprestada, ou seja, muitas famílias me adotaram, me acolheram depois
me exoneraram. Em seguida outras vieram me acolheram e, da mesma
forma, me exoneraram. Da minha família de fato quem eu conheço
mesmo é minha mãe de fato[...] Então, nunca me senti integrado numa
família de fato, minha família são meus amigos [...] (ZEZÉ)

As famílias emprestadas, definidas por Zezé, se apresentam como outras
configurações familiares com as quais ele construiu relações provisórias com o tempo
de duração imprevisível ou, em outros casos, determinado, a priori, pela vigência do
contrato de trabalho assumido por sua mãe, na condição de empregada doméstica.
Apesar de ficar62 na casa dessas famílias, Zezé não assumia o lugar de membro
no grupo. Sua condição subalterna, de filho da empregada, aparece em seu discurso
como algo aprendido desde muito cedo. Mesmo freqüentando a escola particular onde
estudavam os filhos da patroa e interagindo cotidianamente com essas crianças ele
sabia qual era o seu lugar, daí a identificação do mesmo com os filhos das outras
empregadas domésticas que trabalhavam no mesmo condomínio que sua mãe.

61

Famílias alargadas: representam um tipo de sociabilidade sociofamiliar bastante comum nas camadas
populares que, assim como os grupos de conterrâneos se constituem em redes de solidariedade
imprescindíveis a resistência e sobrevivência desses grupos desfavorecidos (CARVALHO, 2003).
62
Ficar é empregado nessa sentença com a intenção de marcar o caráter provisório do contato com
essas famílias. Sabendo, também, que não poderíamos utilizar o verbo morar ou conviver que poderia
sugerir a existência de uma relação e integração do mesmo ao referido grupo.
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Eu sempre era o empregado, era o filho da empregada, sempre fui o
primo emprestado, o irmão emprestado, era o irmão de leite63 . Sabe
como é que é? O primo de leite, mas nunca o irmão de fato, nunca da
família de fato. E não precisava ficar explícito na linguagem que isso
acontecia porque eu era negro, mas isso existe. Eu fui fazendo uma
comparação com os outros menininhos que andavam comigo, eu gostava
mais de andar com filho de outras empregadas, e todos sofriam quase o
mesmo tipo de repressão, só que não existia essa coisa das mães deles
quererem que eles fossem melhor que os outros.

As experiências vivenciadas por esse jovem com essas famílias são avaliadas
como sendo marcadas por relações de adoção e acolhimento, seguidas de rejeição e
exoneração. Apesar de ter tido acesso aos bens culturais desses núcleos, ainda que
sob condições desiguais e provisórias, isso não se constituiu numa mudança de
posição, Zezé sabia que se tratava de um empréstimo que logo deveria ser devolvido.
Considerar a análise desse sujeito sobre as relações estabelecidas com suas
famílias, definidas como emprestadas, é mais do que reconhecer o discurso do outro,
trata-se de uma tentativa de mudança e contestação de uma perspectiva metodológica
que utiliza a voz dos excluídos para legitimar e confirmar o discurso do pesquisador
sobre um objeto, mantendo o narrador na mesma condição subalterna. Partindo de um
outro lugar, considerando o sujeito da enunciação como autor, dotado de um saber
legítimo, pudemos compreender essas composições familiares como traduções e
ressignificações juvenis que se configuram como modos diferenciados construídos a
partir das condições de vida a que estavam submetidos enquanto tentativa de
subversão e saída desse lugar imposto. Szumanski (2003) em seu artigo sobre as
teorias de família acrescenta que:
O mundo familiar mostra-se numa vibrante variedade de formas de
organização, com crenças, valores e práticas desenvolvidas na busca de
soluções para as vicissitudes que a vida vai trazendo. Desconsiderar
isso é ter a vã pretensão de colocar essa multiplicidade de
manifestações sob camisa-de-força de uma única forma de emocionar,
interpretar, comunicar.(p.27)

63

Irmão de leite: expressão utilizada para designar uma relação de irmandade construída entre duas
pessoas em virtude de ambas terem sido amamentadas pela mesma mulher, apesar dessa não ser a
mãe biológica de uma delas.
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A epígrafe escolhida para essa sessão, capturada de um trecho da canção “Não
perca as crianças de vista” interpretada pela Banda O Rappa, reflete essa diversidade,
flexibiliza o conceito de família, reconhecendo e legitimando outras possibilidades.
Afinal, como nos ensina Carvalho (2003), é preciso olhar a família no seu
movimento, compreendendo que a dinâmica de organização e reorganização que a
constitui, torna visível a conversão de arranjos familiares entre si, bem como reforça a
necessidade de se acabar com qualquer estigma sobre as formas familiares
diferenciadas. Evitando, dessa forma, a naturalização de um modelo de família que nos
impedia de perceber seus arranjos e composições dentro de um contexto sociocultural
específico.
Cada família “circula num modo particular de emocionar-se, criando uma cultura
familiar própria, com seus códigos, com uma forma própria para comunicar-se e
interpretar comunicações, com suas regras, ritos e jogos” (SZUMANSKI, 2003, p.25).
As famílias desses jovens são relativamente pequenas, no que se refere ao
número de membros , constituídas em média por 02 a 06 integrantes. Estão
concentradas na região do Cabula em bairros periféricos da capital baiana. Algumas
mães desses jovens, mulheres negras oriundas de cidades do interior da Bahia,
migraram para Salvador e foram trabalhar em “casas de família”64 como empregadas
domésticas. Algumas vivem do seu trabalho e outras são donas de casa dependentes
dos maridos. Desse contingente, algumas foram abandonadas pelos parceiros
desistiram do casamento e criaram seus filhos sozinhas.
As mães desses jovens são apresentadas pelos mesmos como mulheres
guerreiras, batalhadoras que seguraram as famílias e que assumem, num universo
majoritariamente masculino o lugar de referência na família. Como podemos observar
no trecho a seguir:
[...] minha mãe tentava se desdobrar com a gente, ela trabalhava, além
disso tentava passar algumas coisas pra gente como boas maneiras essas
coisas e tudo mais. É dona de casa e tudo mais. Minha mãe foi a que
64

Casa de família é uma expressão bastante recorrente que, em linhas gerais, significa casa de barão ou
casa de branco, daquele que pode pagar uma empregada para executar as tarefas domésticas.
Restringindo, dessa forma, o conceito de família a um modelo baseado nos parâmetros burgueses e
dotado de requisitos e atributos nem sempre presentes em famílias das classes populares.(ATAIDE,
2002).
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praticamente carregou a família nas costas né, meu pai praticamente só
tava lá pra colocar alimentação mesmo dentro de casa. Educação, afeto
mesmo, era minha mãe que se desdobrava e minha tia que me passava
alguma coisa. (URINA)

Segundo Dayrell (2005), a mãe ocupa um lugar central, tanto em função da sua
atuação voltada ao provimento de condições de sobrevivência, quanto pelas
representações sociais em torno dos papéis de mulher e de mãe, relacionados aos
cuidados com o filho e a afetividade que são as bases de sua autoridade.
Essas mulheres são exemplos de vida. A dupla jornada de trabalho acumulada
por essas mães, bem como os esforços das mesmas para dar conta das atribuições
diárias sem deixar de lado o afeto e a educação são reconhecidos. E os jovens
colaboradores dessa pesquisa sabem que podem contar com a mãe nas horas mais
difíceis. Elas são mais tolerantes, afetuosas e compreensivas, como ratifica Daniele no
fragmento a seguir:
Aquela que sei que qualquer problema que eu tiver vou poder chegar,
sentar e conversar [...] É a mulher da minha vida, minha mã e. Eu amo,
antes de mim, eu amo por tudo que ela passou, primeiro pra me criar
sozinha depois de se separar de meu pai, por lutar pra me criar com toda
dificuldade até hoje porque ainda dependo dela em quase tudo. Eu tenho
como modelo de vida, a minha mãe [...]

Elas aparecem na maioria dos relatos como responsáveis pelo equilíbrio da
família, como a figura que norteia e orienta os rumos do grupo, determinando limites e
salvaguardando o bem estar e a integridade dos filhos, como destaca D.S:
Minha família foi iluminada. Minha mãe foi quem deu um equilíbrio
porque a família de meu pai não tinha informação, então minha mãe
contribuiu bastante pra minha formação [...] Minha mãe é uma pessoa
que tem a personalidade muito forte. Ela não gosta de mentira, sacou (...)
meu pai bebia e minha mãe conseguiu tirar a bebida, o álcool da vida de
meu pai [...]

A valorização dessas mulheres e o desejo de recompensá-las pelo sacrifício de
assumir uma família em meio a tantas adversidades, como a ausência paterna, a
vulnerabilidade e risco social, a falta de condições econômicas, sociais e, muitas vezes,
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psicológicas para agüentar a barra que é sustentar e educar filhos sozinhas, podem ser
sintetizadas nas seguintes palavras:
Ali é minha perola negra não tem jeito. O que eu puder fazer por ela,
todos os sacrifícios passando por humilhações, carregando peso,
perdendo noite é tudo pra poder recompensar o que ela fez por mim. O
fato de ela ter suportado o lance da separação sozinha, assumir o filho só,
característica das mães solteiras, eu tenho que recompensar ela de
alguma forma e já que ela me incentiva no desenho eu tenho que me
desenvolver mais ainda. (LEÃO)

Zaluar (1985), apud DAYRELL (2005), constata que:
Esta é uma realidade na organização social dos trabalhadores pobres,
na qual a mãe tem uma importância crucial no estabelecimento e reforço
de suas redes de relações, na transmissão dos valores morais do grupo,
e, acima de tudo, na atividade que os possibilita afastar-se da fronteira
que separa a miséria da pobreza (p.226)

Já a figura paterna, nesse contexto, não é citada pelos jovens com o mesmo
respeito e admiração, atribuídos às mães, tendo em vista que alguns pais são distantes,
abandonaram os filhos ainda pequenos e outros que, apesar de constituírem o grupo
familiar, são indiferentes e abdicam das responsabilidades inerentes à condição de pai.
Esses homens desconhecidos e ignorados são desprovidos de importância na
vida desses sujeitos que aprenderam a viver sem a sua presença e apoio, como
denuncia os trechos dos relatos de Zezé e Daniele, respectivamente:
O pai também eu nunca conheci não, mas foi mesmo por opção. Quando
minha mãe me teve ele nem quis saber, aí quando eu tinha um ano de
idade e passei uns dois meses aqui na Engomadeira, ele quis vim me
tomar dela, mas minha mãe não deixou teve a maior briga e coisa e tal.
Ele sempre me procurou, mas eu nunca procurei ele, até hoje eu não faço
questão, mesmo porque eu acho que o que não adiciona nada em minha
vida, subtrai, então não procuro. Deixa lá, ele deve tá bem no canto dele
[...] (ZEZÉ)

Como podemos observar Zezé ignora e rejeita seu pai como alguém que não tem
nada a acrescentar a sua vida. Sua narrativa ilustra uma experiência bastante comum
nas histórias das famílias negras que vivem nas periferias. São histórias de mães
solteiras abandonadas por seus companheiros quando engravidam e que sofrerem em
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virtude das condições econômicas e sociais desfavoráveis para uma gravidez, em
alguns casos, não planejada.
Essas mulheres negras são rejeitadas, sua dignidade e fidelidade são
questionadas em meio às dúvidas quanto à paternidade de seus filhos. Esses homens
reproduzem o estereótipo, sustentado, também, por Gilberto Freire no clássico Casa
Grande e Senzala, de que as mulheres negras (pretas) não servem para casar e
constituir uma família. Sem se dar conta, esses homens negros se auto-rejeitam 65 ao
negar seu filho e sua companheira, reproduzindo estereótipos negativos atribuídos à
população negra.66
Daniele também rejeita seu pai em virtude da situação de abandono e rejeição
vivenciados por ela e sua mãe. Ele é encarado como um desconhecido que não
cumpriu com suas responsabilidades de pai e que, diante disso, não pode ser
reconhecido como tal:
Eu não tenho muita aproximação com ele (meu pai), nem faço questão de
ter porque eu acho que uma pessoa que, tudo bem que ele se separou de
minha mãe, uma pessoa não tem que ficar com outra se ela não quiser,
mas eu acho que filho é pra sempre e a partir do momento que você tem
um filho com uma pessoa você tem que ter responsabilidade, querendo
ou não, você teve aquele filho e até eu fazer meus 13 anos eu não o
conhecia [...] Então minha relação com ele é como a minha relação com
uma pessoa que eu encontro na rua que eu não tenho aproximação
nenhuma que eu não sei quem é. (DANIELE)

Dayrell (2005) acrescenta que a imagem que fica do pai é a da falta, mesmo
tendo sua presença física. Suas narrativas exprimem o desejo de ter uma relação de
diálogo e de troca de idéias na família.
Esses pais, não necessariamente de família, com quem alguns jovens convivem
diariamente ou têm relações esporádicas, já dispõem de oportunidades e ocupam
algumas posições profissionais privilegiadas em relação às suas mulheres ou exesposas. São funcionários públicos, alguns já aposentados, profissionais autônomos e
65

A ideologia perversa do racismo é incorporada pelos próprios negros que, em situação social de
exclusão, apreendem a visão estereotipada que a sociedade construiu sobre eles e passam a reproduzir
preconceitos e atitudes discriminatórias dirigidas ao grupo étnico do qual fazem parte, o que, também,
lhes causa a própria autonegação (Hasenbalg, 1990, apud CAVALLEIRO, 2006, p.30).
66
Silva (2001) alerta que “esses homens negros, vítimas do preconceito, podem vir a internalizar essas
falsas verdades auto-rejeitando-se e rejeitando seu semelhante” (p.17).
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pequenos comerciantes. A relação com esse pai presente, ausente na sua presença e
distante, é bastante conflituosa. Segundo Urina:
[...] apesar de não ter tido uma infância difícil, pobre, houve uma
mudança dessa infância para a situação atual no aspecto de compreensão
por parte de minha família, e até um tipo de desgaste de relacionamento
entre eu e meu pai. Meu pai tem uma postura mais retrancada, o
chamado ignorante [...] meu pai nunca foi um cara exemplar, ele tentava
sair com a gente, quando minha mãe pressionava né, sempre houve
pressão da minha mãe, mas referência que eu tive assim de exemplo
mesmo, foi minha tia e um pouco da minha mãe [...]

Assim como o pai de Urina, outros são apresentados por esses jovens como
pessoas rudes, agressivas e autoritárias que não demonstram, através de suas
atitudes, carinho, respeito e afeto. Como podemos observar no trecho da narrativa
apresentada a seguir:
Meu pai era muito rude, acho que cobrava muito de mim. Eu sempre
tinha que fazer as coisas, se fosse pra pegar um martelo era eu, se
quebrasse um cano eu tinha que consertar, eu que acordava cedo, eu fui
muito cobrado. Meu irmão mais velho já trabalhava e eu ficava em casa...
Quando meu pai falava me machucava, ele era muito rigoroso. Uma vez
eu falei assim: não gosto de meu pai, ele não gosta de mim [...] (D.S).

Além de conviverem com a agressividade, o autoritarismo e a falta de afeto e
apoio da figura paterna, que não se constitui em referência para a maioria deles,
denunciadas em muitos relatos, alguns jovens ainda vivenciam experiências
constrangedoras protagonizadas por pais que sofrem com o alcoolismo, outro problema
bastante recorrente no universo das periferias, como podemos ratificar a partir do trecho
da narrativa de Leleco e D.S, respectivamente:
Não moro com meus pais [...] morei com meu pai quando cheguei pra lá
(Timbalada), no começo, tinha 14 /15 anos aí eu morei com ele durante
mais ou menos uns 5/6 anos, tá entendendo . Só que ele é alcoólatra, tem
algumas atitudes dele que me deixa pirado [...] Quando ele bebe fica
nojento, bem nojento, do tipo baixo astral mesmo. Hoje em dia ele faz
coleção de garrafa de cachaça em casa. Às vezes não vai trabalhar porque
ele compra a cachaça leva pra casa toma tudo, fica tão bêbado...
(LELECO)
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Meu pai era muito irresponsável, bebia muito. O dinheiro do meu
enxoval, meu pai gastou todo em birita. Minha mãe foi morar em Bom
Jesus da Lapa, acho que meu pai comprou uma casa lá e depois vendeu
todos os móveis por causa da bebida. Minha mãe sofreu pra caramba,
mas hoje em dia, tem um equilíbrio legal. (D.S)

Como já tínhamos mencionado, são famílias que se diferem de um padrão
centrado na figura paterna, mas que, em virtude da diferença, não devem ser
classificadas como famílias desajustadas, como de costume.
Segundo Szymanski (2003) desde Freud que as interpretações das interrelações familiares passaram a ser feitas no contexto da estrutura proposta pelo modelo
nuclear burguês e, quando a família não se enquadrava nesse modelo, era chamada de
desestruturada ou incompleta. O foco estava na estrutura da família e não na qualidade
das inter-relações.
Além de serem consideradas como incompletas e desajustadas elas eram
responsabilizadas por problemas emocionais e desvios de comportamento como a
delinqüência e o fracasso escolar. Transformando a diferença entre esses grupos em
reflexo da incompetência daqueles que se desviam do modelo hegemônico.
A figura paterna não aparece como uma referência, um exemplo para esses
jovens, porém isso não se reflete em um elemento gerador de desordem efetiva dos
laços que unem esses grupos, impedindo-nos de insistir em uma análise determinada
pela estrutura dessas famílias.
Afonso e Figueiras (1995), apud CARVALHO (2003), destacam que precisamos
enxergar na diversidade não apenas os pontos de fragilidade, as faltas e ausências,
mas também a riqueza das alternativas encontradas e construídas pelos grupos
familiares, dentro de sua cultura, para as suas necessidades e projetos.
E mesmo, diante da ausência de novos esquemas interpretativos que dêem
conta dos dados levantados, das mudanças observadas em relação a essas famílias, e
de como essas “novas” composições familiares se relacionam e negociam com as
anteriores, como denuncia Bilac (2003), precisamos legitimar os diferenciados arranjos
familiares, ampliando nossas análises para além da falta, buscando fazer uma leitura
positiva da realidade social.
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Afinal, como nos ensina (Charlot, 2005), não podemos atribuir à ausência a
causalidade de um fenômeno. O que se constitui em equívoco epistemológico, haja
visto que não se pode “explicar algo a partir do que não existe”.
Na tentativa de compreender a influência das famílias na relação desses jovens
com a escola identificamos a partir dos estudos de Bourdieu (1998), Gomes, J (1997;
2003) e Nogueira, Romanelli & Zago (org) (2003) as expectativas de suas famílias no
que se refere à educação, aos estudos e às perspectivas de futuro, conhecendo o valor
que as mesmas atribuem à escola e às práticas culturais protagonizadas por esses
jovens graffiteiros, bem como o incentivo e os investimentos feitos por essas
famílias em prol do sucesso escolar de seus filhos como categorias imprescindíveis
para a identificação de elementos presentes na vida familiar desses graffiteiros que
possam ter influenciado na relação dos mesmos com a escola.

3.2. INCENTIVO DAS FAMÍLIAS
A maioria desses jovens ingressou no sistema de ensino com a faixa etária entre
2 e 5 anos de idade, uma inserção considerada precoce se tomarmos como referência
resultados de pesquisas (ROSEMBERG 1979, 1991, 2002; GOMES 1997, 2003;
HASENBALG 1990 e CAVALLEIRO 2006 ) que demonstram a entrada tardia desse
segmento social no sistema de educação formal. A maioria das crianças negras não
usufrui a experiência da educação infantil67. Muitas famílias não dispõem de condições
financeiras para pagar uma creche ou escola de educação infantil e dessa forma
retardam o ingresso de seus filhos até os seis anos de idade quando poderão ser
matriculados na primeira série do ensino fundamental ou nos Ciclos de Educação
Básica de uma escola pública.
A matrícula desses jovens pesquisados em pequenas escolas e creches
particulares, localizadas na própria comunidade, pode ser compreendida como a

67

Hasenbalg e Silva (1990), apud ABRAMOWICZ E OLIVEIRA (2006) destacam que as informações
referentes ao acesso ao sistema escolar divulgadas pela Pnad 82 indicaram que uma proporção mais
elevada de crianças “não-brancas” ingressa tardiamente na escola; a proporção de pretos e pardos que
não têm acesso à escola é três vezes maior que a dos brancos; os não brancos apresentam uma
trajetória escolar mais acidentada e, conseqüentemente, um nível de repetência mais elevado.
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alternativa encontrada pelas mães que trabalhavam diante da necessidade de ter um
lugar para deixar os filhos, como ratifica Daniele ao mencionar que:
[...] quando entrei numa creche tinha dois anos porque minha mãe não
podia ficar comigo. Eu ficava na creche o dia todo, fiz do maternal até a
alfabetização na mesma escola [...] era creche e escola, de manhã eu
estudava e à tarde eu ficava lá na creche [...] (DANIELE)

Isto pode significar, também, uma preocupação, e até mesmo um certo
investimento familiar na educação de seus filhos. A atitude de matricular seus filhos
numa instituição de ensino privada pode representar o reconhecimento do valor e
importância da escola para o processo de socialização desses indivíduos. Podendo
simbolizar para o jovem beneficiado as expectativas dos pais quanto ao futuro
promissor dos filhos, como destaca Dunk no trecho abaixo:
Eu fui pra escola bastante novo, não sei se foi na idade de 2 anos, sei que
comecei a estudar novo. Eu fiz todas as séries, comecei a estudar em
escola particular e fiquei lá até a segunda série. [...] Acho que por causa
do ensino, no colégio particular as pessoas se interessam mais, tão ali
porque querem alguma coisa na vida. Os pais também querem botar ali
porque querem uma coisa melhor pro filho né [...] (DUNK)

O relato de Brak também revela o investimento e acompanhamento familiar da
sua trajetória escolar inicial. Sua mãe aparece como aquela que orientava as atividades
e o estudo. Seu pai, o que levava pra escola, algumas vezes, e como aquele que fez
toda correria para conseguir uma vaga no Colégio da Polícia Militar, uma escola de
referência em Salvador. Como podemos observar através do fragmento da sua
narrativa, transcrito a seguir:
Minha mãe fala que eu fui muito cabeçudo pra aprender o ABC, ela me
botava na mesa pra eu aprender o ABC todo dia, deu trabalho, mas eu
tirava nota legal. Fiz a segunda e terceira série no CPM, Colégio da
Polícia Militar lá de Dedenzeiros [...] Meu pai fez toda correria, tinha
peixada pra conseguir a vaga na escola. Meu pai é sargento da polícia
militar e lá era só pra estudar filho de polícia mesmo, mas acabava tendo
meio mundo de máfia que a galera dos filhos de polícia acabava não
estudando no colégio. Infelizmente, só eu estudei lá [...]
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Leão reconhece todo investimento financeiro de seu pai no sentido de lhe
garantir o acesso à educação de qualidade que não teve, demonstrando o valor e
importância que o mesmo atribui à escola como veículo capaz de possibilitar melhores
oportunidades para seu filho.
Ele (meu pai) nunca deixou faltar nada dentro de casa, sempre se
esforçou pra me dá uma boa educação, me dá tudo que ele não teve, isso
eu não tenho como negar [...]

Mas, no entanto, esse investimento não será confirmado pela maioria dos jovens
nas etapas seguintes do processo de escolarização. O que poderia caracterizar essa
preocupação familiar como algo inicial, sem continuidade ou reforço posterior. Como
evidencia Urina ao falar da sua experiência:
A primeira experiência com a escola foi com cinco anos de idade. A
escola era privada e ficava no Beiru [...] Quando eu fiz meus seis anos eu
parei de estudar... Eu não queria ir pra escola. Meus pais reagiram de
uma forma normal, acharam normal, eu tava novo. _ Vamos dar um
tempo pra ele se adaptar [...] (URINA)

A reação permissiva 68 dos pais quando Urina, aos seis anos, depois aos quinze
anos de idade, decidiu abandonar a escola, pode revelar as expectativas dessa família
quanto à vida escolar de seus filhos, influenciadas pela perda gradativa do valor
atribuído por essa família à educação escolar. Gomes (2003), em seus estudos sobre
famílias populares, nos ajuda a compreender essa atitude. Segundo ela:
A escolarização dos filhos aparece como um dos fatores relevantes da
luta pela sobrevivência que se trava no meio urbano-industrial. Porém,
aos poucos, à medida que as crianças vão crescendo, que as
dificuldades escolares se revelam quase insuperáveis, que o trabalho
cada vez mais precoce se impõe e, sobretudo, que mesmo aos mais
escolarizados deles, as oportunidades ocupacionais, são cada vez mais
escassas e não exigem mais do que uma competência escolar mínima,
a escola deixa de se constituir em garantia de um futuro melhor, perde a
força como um instrumento, não de elevação social, mas, pior que isso,
de garantia de sobrevivência. (pgs. 70-71)

68

Essa permissividade dos pais relacionada a um acompanhamento e uma cobrança pouco sistemática
da trajetória escolar dos filhos é denominada por Bourdieu, apud NOGUEIRA (2005), como liberalismos
(missiveness).
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O que será ratificado pelos estudos de Bourdieu, como acrescenta Nogueira
(2005), que relaciona a descontinuidade de investimento dessas famílias na
escolarização dos jovens às estimativas, inconscientemente, operadas pelas mesmas
em torno das chances reais desses sujeitos no universo escolar, bem como do retorno
econômico e social do certificado escolar para suas vidas, passando então a dosar os
seus investimentos de acordo com as chances estimadas.
Diante desse quadro, nos interessa identificar impactos da descontinuidade de
investimento e acompanhamento da vida escolar por parte da família na trajetória
acadêmica desses jovens.
A partir das leituras das “histórias de vida” desses sujeitos podemos perceber
que para alguns deles a falta de investimento, entendida como falta de incentivo
(investimento econômico e principalmente apoio emocional) da família foi um elemento
que influenciou significativamente na relação que construíram com a escola.
D.S, um dos colaboradores desse estudo, avalia sua trajetória escolar e identifica
a falta de incentivo da família, protagonizada pelo pai, como um dos elementos que
influenciaram na não continuidade dos estudos, que após algumas experiências
negativas de reprovações, encerrou a carreira estudantil no ensino médio. Veja:
Quando eu entrei na escola eu tava com uns quatro ou cinco anos. Minha
mãe botou a galera pra estudar cedo lá em casa, mas quando cheguei na
sétima série eu relaxei, não sabia o que queria, ficava naquela onda
filando aula, não tinha responsabilidade ainda. Meu pai não
acompanhava a gente dizendo que nós precisávamos estudar, pensando
no futuro, não tive aquele incentivo, mas não quero passar isso na cara
dele. (D.S)

Pensando no impacto dessa ausência de incentivo na vida acadêmica desse
jovem, no seu desinteresse pela cultura escolar, destacamos no trecho acima, o
momento em que o mesmo se refere à falta da transmissão, por parte da família,
representada pela figura paterna, do valor, da importância e da função da escola para
sua vida, para seu futuro.
D.S e seus irmãos sabiam que tinham que ir para a escola todos os dias, mas o
trecho de seu relato revela que essa experiência era destituída de significado e
importância para eles e que a família seria responsável pela tradução desse valor e
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importância da escola. Sua fala parece manifestar uma certa frustração diante do não
cumprimento dessa suposta “obrigação familiar”, apesar de considerar que, assim como
ele, talvez seus pais não tenham encontrado tais significados e estímulos em suas
trajetórias escolares, e por isso encontravam dificuldade em transmiti-los.
Gomes (1997) acrescenta que para esses jovens a escola e o saber por ela
promovido tem pouco ou nenhum valor em si. O valor a ela atribuído depende de suas
possíveis conseqüências para a vida adulta de cada um deles. E a escola perde valor
para os mais novos à medida que eles vão se dando conta do fraco impacto da
escolaridade na vida da geração anterior.
A ausência de um incentivo legal por parte da família foi, também, apresentada
por Urina como um dos motivos para que abandonasse a escola por cinco anos, como
nos revela o trecho a seguir:
[...] eu voltei pra escola aos 7 anos e estudei até os 15 anos, quando
cheguei aos 15 anos desisti de novo, estava na quinta série e desisti,
fiquei desanimado Parei por cinco anos. Por que eu parei? Porque eu não
encontrava mais ânimo nenhum pra estudar, não tinha um incentivo
legal. Eu queria praticar outras atividades, atividades esportivas, mas
meus pais sempre falavam que era coisa de barão, era luxo, né. Aí eu fui
perdendo o ânimo assim com os estudos, até porque eu percebi que não
havia um investimento no que eu gostava de fazer. (URINA)

A fala de Urina traz à tona o conflito existente entre aquilo que desejava, o que
era oferecido pela escola e o que estava sendo disponibilizado pela família. Apesar dele
enfatizar a carência de incentivo e investimento da família como um dos motivos
capazes de justificar o abandono da escola, o problema, aqui apresentado, não era a
falta de incentivo para o estudo, mas sim a ausência de investimento nas atividades por
ele desejadas.
Uma escassez de investimento também confirmada por Sag ao denunciar a falta
de apoio e incentivo da sua família no que se refere à realização dos seus sonhos e
projetos de futuro, diretamente relacionados à sua habilidade artística e potencial
criativo 69, como podemos observar:
69

Bourdieu (1998) acrescenta que a influência do meio familiar e do contexto social tende a desencorajar
pretensões que estão além das condições sociais objetivas. Tudo concorre para que aqueles que “não
têm futuro” tenham esperanças razoáveis ou renunciem a esperança.

124

O incentivo psicológico que eu tive da família sempre foi muito pouco de
tudo. Engraçado que eu nunca achei que necessitasse de uma pessoa pra
ouvir, uma pessoa dizendo continue, vá em frente, mas eu sei que eu
necessito porque o que eu faço é muito vago, é muito distante das
realidades de muitas pessoas de minha família e alguns amigos meus e
outras pessoas. Então acho que esse apoio “Oh meu filho continue, tá
bonito”. Pra mim apoio financeiro não tem nada a ver, eu sei que minha
família passa por necessidade e quando ela tem ela me ajuda, mas o
apoio psicológico eu sei que eu necessitei e necessito, mas que apesar de
necessitar eu não faço nem questão de ter. Acho que minha mente já tão
acostumada com as desvantagens de opiniões que eu nem ligo mais pra
isso [...]

A referida falta de incentivo da família fez com que ele mesmo criasse seus
próprios mecanismos de fortalecimento e resistência para que não desistisse dos seus
objetivos. O apoio de amigos, a articulação com outros artistas da própria comunidade
e a participação em projetos relacionados à arte são algumas das tentativas de
compensação da carência familiar adotada por esse e por outros jovens que constituem
esse universo.
Esse depoimento nos faz pensar sobre a atitude dessas famílias calejadas e
desencantadas diante das inúmeras situações de discriminação e de exclusão a que
foram submetidas e que, em função de suas experiências, não cultuam essas
esperanças da juventude com tanta intensidade, parecendo não mais acreditar na
possibilidade de realizar sonhos. E, por isso, não devem ser crucificadas, é preciso
relativizar, buscar compreender as motivações que levam as famílias a adotarem esse
tipo de postura.
Apesar de observamos em nosso universo de pesquisa que algumas famílias
são pouco escolarizadas e que por isso não puderam incentivar, suficientemente seus
filhos nessa direção da escolarização, identificamos dentro dessas famílias a existência
de pontos de apoio que têm a função de compensar, ou melhor, suprir, em parte, as
referidas ausências. Os tios, tias, amigos (as) e avós são personagens freqüentes nas
histórias de vida desses jovens, alguns deles assumem esse papel de ponto de apoio,
essa função de incentivador e, até mesmo, de parceiro nos sonhos e projetos desses
sujeitos.
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Em contrapartida à desatenção da família, principalmente do pai, Urina fala do
apoio de sua tia materna como a pessoa que sempre esteve ao seu lado, valorizando
suas produções, acreditando no seu potencial, como podemos observar no trecho a
seguir:
[...] minha tia incentiva até hoje. Quando eu encontro com ela diz que tá
rolando tal projeto de não sei da onde e pergunta porque eu não me
inscrevo. Pede pra eu deixar ver meus desenhos, desde a infância que
minha tia vem me apoiando e até hoje quem me apóia ainda é minha tia.
Ela não me vê como um zero a esquerda que nem minha família vê,
minha tia acha que se apertar esse limão sai alguma coisa (risos), sei lá.

É notório que essa tia se constituiu em um ponto de apoio imprescindível para
esse jovem diante da experiência de rejeição, explicitada no trecho citado, e dos
impactos da mesma sobre sua auto-estima e autoconfiança. A comparação de si
mesmo com um Limão, com todo seu azedume e acidez, o uso da metáfora do zero à
esquerda, que não tem valor, juntamente com a escolha do Tag Urina traduzem a autoimagem que esse jovem vem construindo a partir de suas experiências, também,
familiares.
D. S se refere à avó como sua influência positiva, como aquela que, apesar de
ter estudado poucos anos, mostrou-se mais sensível que seus pais e não media
esforços para incentivar o neto, como declara o mesmo no fragmento abaixo:
Minha avó, minha segunda mãe, viajava em arte, adorava fazer fuxico,
um monte de colcha como tenho até hoje guardada com o maior carinho.
Na adolescência, ela pedia que eu criasse e eu comecei a ter contato com
arte.
[...] apesar de ter feito até a primeira série, me incentivava. Quando eu
chegava lá, quando eu comecei a aprender a fazer florzinha e cinzeiro
com latinha de alumínio e montei várias [...], minha avó pegava as
latinhas e botava nos pés de pimenta, de café e quando o sol refletia na
latinha era muito massa. Minha avó foi minha influência positiva e isso
me orgulhava. Minha avó faz arte.

Sag fala da importância de sua tia para que insistisse no seu propósito de se
tornar um graffiteiro. Ela conhecia muitos graffiteiros do bairro do Tancredo Neves e foi
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a primeira pessoa da família a apreciar o hip hop. Ela aparece como a pessoa capaz de
inseri-lo nesse universo:
Eu tenho uma tia minha que foi a primeira pessoa da minha família a
saber o que é Hip Hop, apesar de nem ao menos saber escrever o nome
Hip Hop, porém pela convivência que ela tinha na rua com grupos
marginais, ela conhecia muita gente, sabia o que era Hip Hop. Às vezes,
a gente andava pelo Tancredo Neves que foi um dos bairros que eu vi,
quando tava crescendo, mais graffitados de Salvador e ela conhecia os
graffiteiros, falava com eles. Quando eu falava pra ela que um dia eu ia
ser graffiteiro ela olhava e dizia que eu era louco, hoje em dia ela é uma
fã minha, no sentido de que respeita o que faço...

O que nos autoriza a afirmar que, apesar de estigmatizadas, essas famílias
negras não são marcadas apenas por ausências (de escolaridade, emprego, cidadania
e moradia), esses grupos são flexíveis, se ajustam e criam novas composições em
virtude das necessidades e imprevistos da vida cotidiana. São mães solteiras e viúvas
que acumulam as funções de mãe e pai. São avós que assumem a paternidade e
maternidade dos netos. Assim como, encontramos tios e tias que se encarregam da
afetividade, do apoio e do incentivo aos sobrinhos e vizinhos e amigos que são
adotados como irmãos.
3.3 EXPECTATIVAS FAMILIARES

Essa “ausência” de apoio e incentivo familiar, denunciada nos relatos, pode ser
compreendida mediante conhecimento das expectativas das famílias sobre a trajetória
escolar desses jovens e suas perspectivas de futuro. Aspirações70 construídas a partir
de representações sociais sobre essa juventude, suas práticas culturais, atitudes e
comportamentos, incorporados e reproduzidos por essas famílias. Expectativas também
influenciadas pela tradição escolar da família, bem como pelos projetos de futuro
pensados para seus filhos e filhas.
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Bourdieu (1998) acrescenta que essas aspirações familiares, bem como suas exigências são definidas,
em sua forma e conteúdo, pelas condições objetivas, que excluem a possibilidade de desejar mais que o
disponível e determinado pela condição social e econômica. As mesmas condições que definem as
atitudes dos pais e dominam escolhas importantes da carreira escolar orientam também a atitude das
crianças diante dessas mesmas escolhas e, conseqüentemente, toda sua atitude com relação à escola.
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a) As representações sociais

A escola, juntamente com a mídia, aparece como um dos aparelhos
responsáveis pela disseminação de representações e estereótipos, apresentados como
verdades, como tradução do real. Woodward (2000) acrescenta q ue:
A representação inclui práticas de significação e os sistemas simbólicos
através dos quais produzimos os significados que nos posiciona como
sujeito determinando nosso lugar e o lugar destinado ao outro. As
representações oferecem os significados através dos quais julgamos e
interpretamos nossas experiências e identidades (p.17).

Sendo que a instituição escolar chancela, avalia, autoriza ou desautoriza essas
representações incluindo ou excluindo esses jovens. Ela classifica os bons e os maus
estudantes, define aqueles que são inteligentes, esforçados ou ignorantes e, por se
constituir em uma das poucas instituições a que tem acesso esse segmento da
população, transforma-se em referência para que as famílias populares definam os
bons e maus filhos. E, mediante essa taxinomia (classificação), os lugares e posições
sociais desses sujeitos são estabelecidos, praticamente determinados.
A mídia televisiva é uma forte aliada na propagação dos significados instituídos
por representações sociais, ela adentra os lares com força total e através das imagens
coloridas define, com bastante propriedade, o que é certo e o que é errado, estabelece
o que é aceito e o que não é, e, sedutoramente, convence esses grupos, norteando
seus julgamentos e limitando suas esperanças.
Apesar da atual visibilidade concedida às práticas culturais desse segmento
juvenil, reservando-lhe algum espaço na mídia, principalmente nas emissoras de TV, a
juventude que vive nas periferias ainda é, de modo geral, representada como um
corpus homogêneo, tendo suas atitudes e comportamentos, quase sempre, associados
à marginalidade e à violência (ABRAMO, 1997). Mesmo com a referida concessão a
alguns, a maioria desses sujeitos continua sendo excluída dos canais e veículos de
comunicação, além de ter sua participação e intervenção social coibida e vigiada. Não é
à toa que, apesar da cidade do Salvador contar com um número expressivo e crescente
de grupos de Rap, espalhados por diversos bairros e dotados de um público notável,
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não disponham de um canal, uma rádio que divulgue suas produções, mantendo-os à
margem da indústria cultural.
A cobertura da imprensa baiana sobre o movimento dos estudantes de Salvador
contra o aumento do valor da passagem de ônibus, ocorrido em setembro de 2003, é
bastante ilustrativa da forma como a mesma trata a questão da juventude. Apesar de
um segmento da imprensa valorizar e legitimar o movimento dos estudantes como um
novo vigor da participação democrática, parte significativa da mesma contribuiu para a
perpetuação de imagens negativas atribuídas às manifestações protagonizadas por
jovens da periferia de nossa cidade como a Revolta do Buzu. Algumas reportagens
sobre o fato enfatizavam os transtornos provocados pelas manifestações estudantis em
detrimentos dos objetivos e razões dos protestos como podemos observar no trecho da
reportagem intitulada Estudantes voltam a fechar acesso à Estação da Lapa, exibida
no Jornal Correio da Bahia71 no dia 02 de setembro de 2003:
Cerca de três mil estudantes, segundo cálculos da Polícia Militar,
fecharam, na tarde de ontem, o acesso à Estação da Lapa e
impediram a movimentação de veículos no local, após passeata que
percorreu as ruas do centro da cidade. A manifestação teve como
objetivo protestar contra o aumento na passagem de ônibus, que passou
a custar R$ 1,50 desde o último domingo.

O incidente envolvendo jovens que assistiam ao show dos Racionais MC na
Praça da Sé na cidade de São Paulo no dia 06 de maio de 2007 integrando uma série
de atividades da Virada Cultural também é bastante ilustrativo da forma como a mídia
associa a marginalidade ao Rap e ao seu público. Os jovens que ali estavam foram
estigmatizados como vândalos desordeiros de forma generalizada. O fato do confronto
com a polícia ter ocorrido no decorrer do show dos Racionais MC fora mencionado
repetidas vezes, enquanto as imagens dos outros palcos traziam à tona expressões de
alegria, tranqüilidade e satisfação das pessoas que ali estavam.
Para Herschmann (2000) é através da mídia, de modo geral, que se adquire
visibilidade e que se constroem os sentidos de grande parte das práticas culturais. A
mídia pode operar no sentido de integração sociocultural de caráter heterogêneo, na
qual culturas minoritárias ou locais consigam espaços significativos de expressão, bem
71

Reportagem completa em Anexo 01
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como no sentido da homogeneização transnacionalizada. Por outro lado, é também nos
meios de comunicação de massa que se desenvolve grande parte dos processos de
estigmatização ou mesmo criminalização das culturas minoritárias.
Essa estigmatização de culturas juvenis populares como o Funk e o Hip Hop,
estudadas pelo referido autor, pode ser concebida como reflexo do processo de
racialização das culturas quando protagonizadas, prioritariamente, por representantes
das populações negras, na medida em que as atitudes racistas e preconceituosas
direcionadas a esse segmento são estendidas às práticas culturais e religiosas
gerenciadas pelo mesmo (LIMA, 2003).
Abramo (1997) em artigo sobre a tematização social da juventude no Brasil
destaca que, a partir da década de 90, prolifera-se entre os meios de comunicação de
massa uma série de produções voltadas para o público adolescente e juvenil, bem
como o crescimento de reportagens e noticiários envolvendo os jovens. Acrescenta que
há dois diferentes modos de tematização dos jovens nos meios de comunicação. O
primeiro se refere à propagação de produtos relacionados à cultura, ao comportamento
e estilos. O segundo relaciona os jovens aos problemas sociais como a violência, o
crime, a exploração sexual, drogadição, ou as medidas para controlar e combater tais
problemas.
A referida autora (1997) acrescenta ainda que a maior parte das abordagens
envolvendo os jovens apresenta uma grande dificuldade em considerar os jovens como
sujeitos, uma dificuldade em ir além da consideração dos mesmos como problemas
sociais. Toda vez que se relaciona juventude à cidadania, seja pelos atores políticos
(partidos políticos, sindicatos) ou instituições responsáveis pela formulação de ações
voltadas para esse segmento, são os problemas, os desvios que são enfocados.
Diante desse poder exercido72 pela mídia e também pela escola, da sua
capacidade de convencimento e formação de opinião, como esperar que essas famílias
apreciem essas práticas culturais, apostem e incentivem o envolvimento de seus filhos
com atividades socialmente marginalizadas. A estigmatização desses jovens como
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Segundo Foucault (1983) o poder é exercido ou praticado em vez de possuído e, assim, circula,
passando através de toda força a ele relacionada.
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desordeiros, pichadores, vândalos e viciados em drogas impede que as referidas
famílias valorizem e sejam cúmplices desses projetos.
Dunk ao tentar compreender e explicar a mudança no relacionamento com seus
pais a partir dos 14 anos, reporta-se ao fato de um irmão seu ter se envolvido com
drogas e da sua aproximação com o pessoal do graffiti e do Rap como motivos capazes
de justificar a rigidez e o autoritarismo presentes na relação com seus pais:
Eu queria saber o que passou na mente de meus pais pra mudarem assim
comigo. Eu não sei, mas acho que o fato de um irmão meu ter se
envolvido com drogas, essas coisas assim, fez com que ele (meu pai)
achasse que eu seria a mesma coisa que meu irmão. Por causa dos
amigos que eu tinha, do pessoal que fazia graffiti, que cantava rap que
comecei a andar, ele achava que era coisa ruim que tava trazendo pra
gente [...]

A atitude dos pais de Dunk reflete a referida associação dessas práticas culturais
à criminalidade e ao narcotráfico, além do medo dos seus pais diante do risco de
vivenciarem, mais uma vez, a experiência dolorosa de ter um filho envolvido com as
drogas. Dayrell (2005) acrescenta que:
Na periferia os jovens convivem com modelos de sociabilidade muito
diferenciados. A proximidade com as drogas, com o crime e suas
promessas de prazer imediato e “saída fácil” para os problemas da
sobrevivência, alerta as famílias para a necessidade de um controle
maior sobre os filhos. (p.199).

Apesar de algumas famílias reconhecerem o potencial e a habilidade dos filhos
como nos relata Atitude ao se referir ao apoio de sua mãe, irmãs, tios e até mesmo da
igreja ao seu trabalho como graffiteiro:
Minha mãe sempre gostou de me vê assim fazendo o que eu gosto. Viu
que eu tenho o dom mesmo pra desenhar. Ela sempre me apoiou, é
sempre bom ter o apoio de familiares, de minha mãe, por exemplo, e
meus tios que me apoiaram. O trabalho é bem reconhecido também na
igreja que eu participo, a igreja Batista, eu sempre boto painel na igreja
mesmo [...]

E Leão, ao apontar sua mãe como fã número um do seu trabalho:
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Minha mãe é a fã número um [...] Eu mostro todos os desenhos a ela...ela
olha e diz “Benza a Deus”. É a pessoa que mais admira meu trabalho [...]
quando eu lasco um desenho ela chora, ela é uma pessoa que sempre me
apoiou em tudo [...] Eu dei sorte de ter uma mãe que me motiva, mas
muitos têm mães que acham que o que os filhos fazem não tem futuro,
não dá futuro.

Muitos pais, como ratifica o próprio Leão, não conseguem visualizar
oportunidades concretas 73 para que seus filhos possam viver e trabalhar com o que
desejam. As reduzidas vagas no mercado de trabalho, pouco disponíveis a esse
segmento da população, impedem, muitas vezes, que a família acredite na
possibilidade desses jovens negros, moradores da periferia, serem contratados para um
emprego que valorize e contemple suas habilidades e talentos. D.S se refere à falta de
apoio de sua família no que se refere ao seu envolvimento com as artes:
Nesses 10 anos (dedicados à arte) eu nunca tive medo, sempre acreditei.
No início, era muito louco porque eu não tinha apoio da minha família,
coisa da vida mesmo, mas nasci pra isso, pra arte, pra pintura [...] Pra
minha mãe foi mais fácil compreender. Mãe tem essa coisa de
compreender, acho que é da natureza mesmo, mas meu pai não. Ele não
via a arte com um olhar mais sensível. Meus irmãos nunca interferiram,
mas as pessoas saltavam piadinhas “você acha que vai viver de arte
mesmo e tal!”.

Como esses jovens não estão seguindo o caminho socialmente esperado pelas
famílias, garantindo uma profissão convencional para viabilizar a construção de sua
própria unidade familiar, sofrem as pressões de quem pretende construir outros
destinos além do determinado e disponível. Em virtude do preconceito disseminado no
imaginário coletivo, algumas famílias são contrárias e rejeitam a opção desses sujeitos
pela carreira artística, concebida como coisa de vagabundo, não sendo tratada com a
devida seriedade (DAYRELL, 2005)
A carência de exemplos na família e na própria comunidade de pessoas que
conseguiram romper os obstáculos socialmente impostos e alcançar o sucesso e
reconhecimento nesse tipo de atividade corrobora para que essas famílias não
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Segundo Nogueira (2005) essas famílias adquirem um senso prático, almejando o que é possível
alcançar objetivamente, de modo a se protegerem de projetos inatingíveis.
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depositem maiores expectativas. Além da ausência de referências, impera-se, no
imaginário desse grupo, a crença de que arte só é aquela que está nos museus e
galerias, tendo em vista que é a socialmente valorizada, e que produzir e viver de arte é
coisa para rico.
Em alguns casos, depois de rejeitar e tentar, sem muito sucesso, coibir o
envolvimento desses jovens com o graffiti, algumas famílias se mantêm indiferentes aos
projetos dos filhos, atribuindo pouco significado a essas práticas culturais, consideradas
como algo transitório e passageiro, como nos revela o trecho a seguir:
Antigamente meu pai não gostava de me vê graffitando. Eu ficava
treinando, desenhando em casa e ele pegava o caderno e mandava eu
estudar e aí eu parava, mas, depois ele viu que eu gostava mesmo de
fazer essas ondas, pintar, fazer graffiti e não falou mais, mas ele não me
incentivava [...] Pra minha mãe tanto faz como tanto fez, aviso que vou
graffitar, pintar e ela não fala nada [...] (BRAK)

Além das representações construídas e forjadas no e pelo discurso, outras subcategorias podem nos ajudar a compreender as expectativas dessas famílias, bem
como o investimento e incentivo dos pais ou responsáveis para o envolvimento e êxito
escolar dos filhos.
b)Tradição escolar das famílias

Um outro aspecto que pode nos ajudar a compreender a continuidade ou
descontinuidade desse investimento na educação escolar e, também, as expectativas
das famílias desses jovens, é o que Dayrell (2005) designou como a tradição escolar da
família, também intitulado por Bourdieu (1998) como capital cultural74 familiar e
reconhecido por Gomes (1997) como a história familiar de escolarização. Que, segundo
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Bourdieu (1998), apud NOGUEIRA (2005) utiliza capital cultural por analogia ao capital econômico, por
considerar que o domínio de um elemento concebido como culto, como, por exemplo, a língua culta, é
capaz de oferecer benefícios e vantagens semelhante às recompensas obtidas com uma moeda. Esse
capital cultural pode ser objetivado, incorporado ou institucionalizado. A primeira modalidade está
relacionada ao acúmulo de objetos culturais valorizados como livros e obras de arte. A segunda
corresponde à cultura internalizada pelo indivíduo, que se manifesta no comportamento, na habilidade
lingüística, na postura corporal, na forma de conceber e se relacionar com o mundo próprios da cultura
hegemônica. A terceira se refere à posse de certificados escolares que lhes conferem a certificação de
um domínio cultural.
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ela, é capaz “de iluminar a história singular de seus filhos”, favorecendo ou não a
identificação com a cultura escolar. Uma categoria que pode auxiliar na compreensão
da diferente trajetória escolar de Marcos, único jovem do grupo pesquisado que
conseguiu ingressar no ensino superior e está cursando a Faculdade de Belas Artes na
Universidade Federal da Bahia, na medida em que nos questionamos sobre os
elementos que influenciaram esse percurso diferenciado.
Tomando como referência a história singular do jovem Marcos75, não podemos
negar que o capital cultural de sua família acumulado por uma mãe professora, um pai
funcionário público de uma universidade e irmãos mais velhos, também estudantes,
criou uma ambiência favorável ao êxito desse sujeito na escola e a sua chegada ao
disputado nível superior.
As experiências mediadas por seus pais contribuíram para que Marcos se
aproximasse do saber escolar. Ele foi apoiado e incentivado pela família, teve acesso a
informações sobre a universidade76 e reconhecia o valor atribuído por sua família ao
estudo, à formação, como destaca no fragmento a seguir:
Sempre gostei de desenhar, desde pequenininho, e quando eu nem sabia
o que era Escola de Belas Artes meu pai já dizia: “Você vai estudar na
escola de belas artes” e foi ficando no meu subconsciente. Meu pai me
levou lá para conhecer quando eu tava acho que na quinta série. Conheci
a escola, me apaixonei assim. Vi algumas esculturas, coisas que eu nem
sabia o que era. (MARCOS)

Aqui emerge uma outra figura paterna que subverte uma tendência recorrente no
grupo, tanto em função do seu comportamento quanto pelo fato de valorizar cursos de
baixo prestígio social.
Trata -se de uma experiência que não foi vivenciada por D.S que justifica, num
trecho da sua narrativa, a ausência de incentivo da sua família tendo em vista que ela
não poderia dar o que não teve, como podemos observar:
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“Meu pai é funcionário público federal, é chefe do arquivo do Instituto de Geociências da UFBa. Minha
mãe é funcionária pública estadual, ela trabalha na Empresa Baiana de Alimentos, na Ebal, pro governo
da Bahia...”
76
Tomando como referência as pesquisas envolvendo os estudantes de letras na França, Bourdieu
(1998) revela que a parte do capital cultural imprescindível para uma boa trajetória escolar é aquela
constituída por informações referentes ao mundo universitário e sobre o cursus, pela fluência verbal e
pela cultura livre adquirida em experiências extra-escolares como visitas a museus, teatros e cinemas.
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Minha família não me valorizava, o que eu fazia não tinha valor, não
tinha um olhar de incentivo, sacou, aquela coisa de me incentivar e fazer
com que eu ingressasse numa universidade, fazer com que eu fizesse um
curso, mas eu entendo, meus pais não tiveram essa educação, essa
cultura. (D.S)

Segundo Bourdieu (1998) as atitudes dos pais ou crianças a respeito da escola,
da cultura escolar e do futuro oferecido pelos estudos reproduzem a interiorização do
destino objetivamente determinado para o grupo social a que pertencem. A família de
Marcos incentivava seus filhos, desde muito cedo, porque esta parecia ter incorporado,
ao longo do cursus de seus membros, sistemas de valores implícitos que possibilitaram
uma maior aproximação com a cultura escolar. A referida família alcançou posições e
lugares sociais valorizados, se comparados à média do grupo social em que estão
inseridos.
Essa família subverteu um destino previamente determinado às mulheres e aos
homens negros que, apesar de representarem mais de 44% da população brasileira,
permanecem ocupando a base da pirâmide social, sobrevivendo nas condições mais
adversas, com poucas chances de realizar seus projetos de ascensão social,
escolarização, moradia e trabalho (CAVALLEIRO, 2006)
A história escolar da família de Brak, constituída por um pai policial, uma mãe
dona de casa e mais dois irmãos, também pode ter se constituído em um aspecto
relevante para o entendimento da relação que esse graffiteiro construiu com a escola. A
experiência de conviver com um irmão que abandonou a escola precocemente e com
uma irmã que, apesar de concluir a educação básica, estagnou nesse nível em virtude
das reduzidas oportunidades para prosseguir nos estudos pode ter influenciado no
pouco crédito que esse sujeito atribuí à escola.
Meu irmão parou de estudar, minha irmã concluiu o terceiro ano e tava
tentando fazer o cursinho do estado pra fazer vestibular, mas não
conseguiu [...] (BRAK)

É bom salientar, no entanto, que, quando relacionamos o capital cultural familiar
desses jovens ao êxito escolar dos mesmos não estamos, equivocadamente, afirmando
que as famílias daqueles que não foram bem sucedidos na escola são incultas, ou
melhor, destituídas de um capital cultural legítimo. Reconhecemos que todas elas são
dotadas, compartilham e transmitem um capital cultural, porém nem sempre o que
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dispõem é o reconhecido como saber pela cultura escolar. Bourdieu (1998) ressalta
que:
[...] ainda que o êxito escolar diretamente ligado ao capital cultural
legado pelo meio familiar, desempenhe um papel na escolha da
orientação, parece que o determinante principal do prosseguimento dos
estudos seja a atitude da família a respeito da escola, ela mesma
função, como se viu, das esperanças objetivas de êxito escolar
encontradas em cada categoria social. (p.50)

Apesar da relação estabelecida entre o capital cultural familiar e o êxito escolar
desses jovens, outros fatores precisam ser levados em consideração para que
possamos compreender as trajetórias escolares desses sujeitos. Faz-se necessário
repensar a própria constituição desse capital cultural nas diversas configurações
familiares dotadas de uma outra lógica que se fazem presentes na contemporaneidade.
É preciso pensar o capital cultural familiar para além do capital acumulado entre os
membros do núcleo da casa e da família estendida constituída por tios, primos e avós.
A família “de fato” de Zezé, constituída por ele e sua mãe, uma empregada
doméstica com pouca escolaridade, oriunda da zona rural, não dispunha de um capital
cultural legitimado pela cultura escolar, mas, no entanto, o vínculo com as ditas famílias
emprestadas, que compartilhavam, ainda que provisoriamente, seu capital cultural,
despertou em Zezé e em sua mãe o desejo de construir um destino e não se
condicionar às suas determinações. Apesar de não contar com a ambiência familiar
vivenciada por seu broder Marcos, Zezé se apropriou das experiências das suas
famílias emprestadas e construiu um habitus 77 capaz de modificar sua história.
Apesar da trajetória escolar de Zezé ser marcada por períodos de reprovações e
abandono não se configurando em uma experiência de êxito, sua história pessoal
revela que essas apropriações e trocas possibilitadas pelo convívio com essas famílias
provisórias foram importantes para que ele desejasse mais que o disponível a um primo
emprestado, “irmão de leite” e filho da empregada da casa. Diante disso, outros fatores,
além da herança cultural, precisam ser levados em consideração para que possamos
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Um conceito de Bourdieu que pode ser compreendido, no campo da educação, como a incorporação
da cultura escolar. Habitus significa um conjunto de esquemas avaliativos e formas de comportamento
incorporados pré - reflexivamente pelos indivíduos em sua trajetória de vida (BOURDIEU, 1998).
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compreender o “sucesso” ou “insucesso” na escola, a incorporação ou não da cultura
escolar.
Afinal, o sujeito não se define apenas por sua condição social e pela de seus
pais, ele tem uma história, ele vivencia experiências, dá sentido ao mundo, às outras
pessoas e a si mesmo a partir de outros referenciais, acrescenta Charlot (2005).
Dessa forma, acreditamos que considerar somente a história de escolarização
familiar como um fator determinante para o êxito escolar desses jovens é manter,
reproduzir a lógica de análise e compreensão dessas famílias a partir de um modelo
hegemônico, o que significa julgar uma família popular e negra, cujo acesso à
escolarização é recente, a partir dos mesmos critérios de análise das famílias
burguesas dotadas de uma reconhecida tradição escolar.
É válido ressaltar que, além da ambiência familiar diferenciada, do referido
capital cultural herdado, Marcos foi um dos poucos jovens do grupo que saiu do Cabula
para estudar em escolas localizadas no centro da cidade, o que permitiu sua
aproximação com uma outra cidade, ampliando suas perspectivas. A interação com
jovens de outros locais e o contato com aparatos culturais como museus, cinema,
presentes no centro da cidade, podem ter corroborado para a aproximação desse
sujeito com cultura escolar, garantindo, assim, seu êxito na escola. Afinal, ele pôde
estudar em escolas públicas localizadas no centro da cidade que se constituem em
instituições mais privilegiadas.
As escolas públicas de Salvador são hierarquicamente classificadas. As que
estão localizadas no centro da cidade e nos bairros nobres são reconhecidas como
dotadas de melhor qualidade em relação àquelas dos bairros periféricos de Salvador,
localizadas em regiões consideradas de risco e alta periculosidade. A demanda e
disputa por vagas em escolas como o Thales de Azevedo, localizado na Orla; Odorico
Tavares, no Vale do Canela e Teixeira de Freitas, na Avenida Joana Angélica,
sustentam essa representação.
Sag ratifica essa suposta hierarquia existente entre as escolas públicas de nossa
cidade quando se refere a sua dificuldade em se manter nas escolas localizadas no
centro por considerá-las mais difíceis. Veja:
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Depois do Visconde eu estudei um ano no Roberto Santos. Eu não passei
porque eu abandonei na metade pra eu ir lá pro centro, morar no centro.
Fiquei morando lá o resto do ano e começo do outro. Depois eu não
podia continuar morando lá pela dificuldade que eu ia ter em estudar
nas escolas dali porque são, sei lá, devia ser difícil pra mim, por isso eu
vim pra casa e vim estudar aqui na UNEB (uma espécie de supletivo).

Além da tradição escolar das famílias, o trabalho aparece como um outro
elemento capaz de nos ajudar a compreender as expectativas das famílias desses
jovens colaboradores no que se refere às perspectivas e projetos de futuro dos
mesmos.
c) Os projetos de futuro condicionados às possibilidades de “arranjar” um
emprego.

A necessidade de incrementar a renda familiar é também um fator determinante
para a compreensão das relações construídas por esses jovens com a instituição
escolar. Essas famílias, reféns das desigualdades socioeconômicas, cobram desses
sujeitos a inserção, muitas vezes precoce, no mercado de trabalho em detrimento da
continuidade dos estudos e da realização dos sonhos e projetos de futuro esboçados
por esses indivíduos. Urina contribui com esse aspecto manifestando em seu discurso a
indignação diante da cobrança e imposição da sua família para que arranje um trabalho
qualquer, independente de suas potencialidades:
[...] minha mãe hoje, na verdade, não fala nada sobre os meus desenhos.
A única coisa que ela fala é que eu tou ficando velho, que eu preciso
procurar emprego, procurar alguma coisa na vida né e ela não tá errada,
mas cadê a estrutura que eu não tive? Uma estrutura psicológica legal,
nunca tive uma estrutura financeira legal. Cobrar agora! Aí fica difícil.

Arrumar um trabalho é concebido como destino inevitável e “natural” para esses
jovens negros depois da conclusão da educação básica, ou, quando, independente da
conclusão dos estudos, os mesmos completam a maioridade civil. Como podemos
observar no trecho a seguir:
Quando entrei no primeiro ano do ensino médio começou o lance da
profissionalização, desenhando e ganhado dinheiro, foi mais por
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pressão, tinha que trabalhar já tava completando 18 anos, meu pai
começou a me pressionar, mesmo longe de casa ele ligava pra mim e me
perguntava “você está trabalhando, tá fazendo o quê?” (LEÃO)

Segundo Dayrell (2005), fazer 18 anos e alistar-se no exército são para muitos
jovens marcas simbólicas de passagem para uma nova fase da juventude, quando
então a pessoa deve se colocar diante da vida com mais responsabilidade e autonomia.
No entanto, sem termos a pretensão de discordar do autor, acrescentamos que
para esses jovens que não serviram ao exército, fazer 18 anos impõe a necessidade de
conseguir um emp rego, de abandonar as práticas transgressivas em virtude do medo
de ser preso e ir para a casa de detenção.
Na verdade, eu era de uma inocência tão grande que mesmo [...] com
toda a responsabilidade que era jogada sobre mim, até os meus 18 anos
eu achava que era uma criança ainda, quando eu fiz 18 anos, por
exemplo, eu chorei [...] Não vou poder fazer mais nada que eu fazia
porque se eu fizer agora, se eu sair pra pichar eu vou ser preso. Se eu
graffitar eu vou ser preso, vou dá trabalho a minha mãe, esse tipo de
coisa. (ZEZÉ)

Enquanto para os jovens brancos da classe média fazer 18 anos é motivo de
comemoração, pois terá acesso a estabelecimentos com entrada restrita e
condicionada à maioridade e a bens de consumo como carros e motos mediante
autorização legal para conduzir um veículo, para os jovens da nossa periferia fazer 18
anos não é motivo para comemoração, pois representa o fim de uma fase de proteção
legal, fim da brincadeira livre, da ludicidade.
Leleco assume a necessidade de trabalhar como auxiliar de pedreiro na
construção civil como alternativa possível para conseguir se manter, tendo em vista que
seu pai não dispunha de condições para garantir mais do que a alimentação, ele vai
trabalhar para não ser chamado de vagabundo, como destaca a seguir:
[...]eu não trabalhava e morava com meu pai. Ele ficava sempre com
aquela onda:_ Não quero que trabalhe, quero que você estude pra ser
alguém na vida, pra não ficar em obra que nem eu [...] Só que na
realidade tem outras coisas, eu sentia necessidade de comprar alguma
coisa com meu dinheiro, mas não tinha esse dinheiro. Eu ia pro quintal
dos outros roubar manga pra vender, mas isso não supria a necessidade
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daquilo que eu queria comprar Queria arranjar um trabalho de alguma
coisa, mas não saia pra procurar, aí ele tava por perto e decidi pedi:
_ E aí rapaz não arruma nada pra eu fazer lá onde o senhor trabalha não?
Ajudante, qualquer coisa, pra eu não ficar aqui parado. Pra o senhor não
botar na boca que eu sou vagabundo, que eu não quero nada porque não
adianta o senhor dizer pra mim que quer me dá o estudo e ficar me
chamando de vagabundo porque eu não trabalho.

Inúmeras pesquisas evidenciam essa dimensão do trabalho juvenil, que não
pode ser compreendido apenas pelo contexto da pobreza em que vivem os jovens. O
trabalho aparece também como condição para maior liberdade e autonomia em relação
à família, pela possibilidade do consumo de bens pessoalmente valorizados (DAYRELL,
2005). Dauster, apud MARTINS (1997) acrescenta que:
Os jovens querem trabalhar para se sentirem importantes dentro de sua
família, mas também, para poderem comprar, com o seu dinheiro certo
objetos _ como o tênis e as roupas de marca, o relógio, considerados
fundamentais na construção de uma identidade jovem. Essa pressão do
consumo é destacada também, em vários outros textos como um dos
mais fortes motivos que impulsionam os jovens para o trabalho (p.106)

Essas cobranças, diretas ou indiretas, reproduzem a crença compartilhada por
essas famílias quanto à finalidade da escola, da educação formal, responsabilizada
pela formação de trabalhadores aptos para o ingresso no mercado de trabalho. O que
pode ser confirmado pela valorização das escolas técnicas e cursos profissionalizantes
onde as vagas são disputadas.
A escola é o lugar que produz trabalhadores que não usem somente a
força física como mercadoria. É, por meio dela que o “pivete”, hoje
correndo atrás da bola, será transformado num trabalhador que terá
mais do que sua força física para comercializar (JOVINO, 2005, p.71).

Algumas famílias, no entanto, até que tentam, garantir a continuidade dos
estudos dos seus filhos, por acreditar na educação, mas não dispõem de condições
concretas para isso. É o próprio Leão, dividido entre as contas a pagar e os sonhos,
quem traduz, em seu relato, o sentimento de impotência de sua mãe, a madame Nagô,
diante do desejo de garantir ao mesmo o acesso ao desejado ensino superior e não
dispor das mínimas condições para realizar esse sonho.
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Ela querendo fazer o melhor por mim, me colocar em um lugar pra
estudar para eu fazer uma faculdade. Quando ela via, conversando com
as amigas, que fulana de tal estava fazendo faculdade, ela lamentava “
poxa, meu filho também tem vontade de fazer faculdade, mas
simplesmente eu não tenho condições”. (LEÃO)

O trabalho é incentivado pelos pais desses jovens negros da periferia por
representar, além de uma contribuição a complementar a renda familiar, uma alternativa
para ocupar o tempo ocioso desses jovens e, dessa forma, evitar o envolvimento dos
mesmos com o consumo, tráfico de drogas e a criminalidade (MARTINS, 1997).
No entanto, essa cobrança acaba por se configurar, muitas vezes, em frustração
para esses jovens que não conseguem ingressar nem se manter no mercado de
trabalho cada vez mais competitivo e seletivo. Os dados relativos ao desemprego
juvenil na Região Metropolitana de Salvador (RMS) reforçam a gravidade da situação.
Segundo a Pesquisa78 Emprego e Desemprego, no mês de maio de 2005, na RMS, a
população na faixa etária entre 18 e 24 anos desempregada, correspondia a 38,9%. No
mesmo período, 89,9% dos desempregados eram constituídos de negros e 10,1% de
brancos (SEI, 2005).
Conforme os dados da pesquisa Emprego e Desemprego apresentados e outros
estudos referentes às desigualdades entre brancos e negros no trabalho (FRIGOTTO,
2004) podemos afirmar que a seleção do mercado de trabalho é também uma seleção
racial onde mais uma vez o negro sai perdendo, não consegue a vaga porque não
apresenta o perfil, ou melhor, a aparência desejada pelo empregador. Urina fala da
dificuldade enfrentada por um jovem negro na hora de pleitear uma vaga no mercado
de trabalho:
[...] o que acontece é que até na hora de você conseguir um emprego você
tem que negar totalmente sua estética, tem que cortar o cabelo, ficar com
o cabelo baixinho né. Enquanto isso o branco pode ir de cabelo amarrado
(URINA).

Através desse fragmento Urina demonstra o quanto às relações no trabalho são
vividas como relações hierárquicas, nas quais é visível, como explicita o trecho anterior,
a predominância dos preconceitos, principalmente se o jovem for negro.

78

IBGE, Censo demográfico, 2005. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 16 mar.2006.
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Depois de se submeterem às condições impostas pela empresa em função do
trabalho, os mesmos ainda são alocados em funções pouco valorizadas e invisíveis
dentro da empresa (MARTINS, 1997). Em muitos casos, em função da própria
inexperiência, tornam-se vítimas de empregadores inescrupulosos que burlam a
legislação e os direitos do trabalho, submetendo-os a situações de intensa exploração
através da imposição de uma carga horária de trabalho superior à permitida ou criando
estratégias para a redução e não pagamento do salário.
[...] eu trabalhei na construção civil em uma cooperativa ligada a embasa.
Eu desisti antes e acabei não pegando a grana. Trabalhava com
encanamento, abri vala. Outra foi de um fliperama né, onde o dono era
trambiqueiro. Eu ficava tomando conta do espaço e o dono sumiu com o
dinheiro. Outra foi num posto de gasolina, mais recente, e tinha um
patrão muito escroto. No dia que eu pedi uns vales-transportes pra ele,
eu tinha direito, ele pediu pra eu assinar um vale pra descontar do meu
salário, eu sem saber o que tava assinando assinei né, na verdade tem
que lê primeiro o documento pra assinar. Depois que eu assinei a galera
me passou que eu tava assinando meu próprio salário através de vale
transporte. Fiquei 15 dias nesse posto e não ganhei nada né, só vale
transporte pra ir pra casa e voltar (risos) (URINA).

Leão traz em sua “história de vida” lembranças dolorosas das situações de
humilhação e desrespeito experimentadas em seu trabalho noturno a que teve que se
sujeitar em virtude da necessidade de manter o emprego e garantir o sustento da sua
mãe.
[...] com uma semana de trabalho eu pensei em desistir pela pressão
psicológica que a gente sofre ali à noite, é muito difícil e desumano. Na
frente de loja eu andava todo arrumado, camisa pra dentro, todo
padronizado. Quando você vai pra noite, uma tristeza, todo desleixado,
sujo, sofrendo pressão psicológica do encarregado, sofrendo pressão
psicológica por ser novato. Os caras queriam me pressionar pra me botar
no ritmo. [...] É como se o pessoal que trabalhasse à noite fosse um
pessoal que não tivesse [...], simplesmente a gente faz o nosso trabalho,
...é um povo esquecido. O fato das pessoas que estão lá na cadeia que são
esquecidos e discriminados na sociedade é a mesma coisa de você
trabalhar à noite. Até dentro do mercado você é discriminado [...]

Assim como alguns rappers pesquisados por Dayrell (2005), parte desses jovens
graffiteiros relaciona suas experiências de trabalho com a escravidão devido às
condições de subalternidade que lhes são impostas. A sensação de ser prisioneiro de
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um trabalho destituído de importância e reconhecimento social também aparece na
narrativa de Leão que avisa que “está preparando sua fuga” desse cárcere:
Do salário que eu ganho eu busco me vestir da forma que eu sempre quis
me vestir, comprar revistas, buscar informação, fazer cursos, planejar,
armar uma fuga, [...] mas com certeza isso vai ser um degrau da minha
vida tenho que ficar nele até conquistar algo melhor. Tenho o plano de
um prazo de no máximo 2 anos, mais um ano nessa empresa porque não
é isso que eu desejei pra mim não. Eu sei que tanto eu como todos que
trabalham ali à noite merecem algo melhor.

Para Dayrell (2005) as experiências profissionais desses sujeitos têm revelado o
quanto o trabalho tem sido pouco relevante no que se refere ao processo de
humanização desses jovens, não lhes oferecendo perspectivas capazes de ampliar
suas potencialidades, muito menos construir uma imagem positiva de si.
É muito difícil para o jovem que vive de “bicos” ou empregos precários
ver nessas atividades alguma centralidade além da renda. O trabalho
não constitui fonte de expressividade, reduzido a uma obrigação
necessária para uma sobrevivência mínima, perdendo os elementos de
formação que derivavam de uma cultura que se organizava em torno
dele. (DAYRELL, 2005, p. 23)

Dessa forma, as reduzidas oportunidades de trabalho não têm possibilitado a
esses jovens a saída da sua condição subalterna, pelo contrário, as experiências
relatadas indicam, justamente, a reprodução desse lugar, o que nos ajuda a
compreender o porquê de jovens como Leão se sentirem esquecidos e marginalizados,
tal como os presos confinados nos presídios, quando se referem à posição ocupada no
emprego.
Diante da cobrança familiar para que arranjem um emprego e, dessa forma,
possam contribuir com as despesas da casa e garantir o próprio sustento, esses jovens
passam a exigir da escola uma formação que os possibilitem ingressar no disputado
mercado de trabalho. Porém, as dificuldades de inserção vivenciadas em suas buscas
por

trabalho

os

levam

a

desacreditar

na

escola,

nos

seus

conteúdos

descontextualizados e indiferentes à formação para o trabalho (CHARLOT, 2001). A
escola deixa de ser concebida como mecanismo capaz de possibilitar a sonhada
transformação e ascensão social. A necessidade de uma educação escolar
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profissionalizante, de um projeto de educação voltado para a vida capaz de contemplar
a produção criativa e artística pode ser evidenciada nas narrativas dos jovens
graffiteiros colaboradores dessa pesquisa.
Enfim, ao analisarmos a influência do ambiente familiar na relação desses
graffiteiros com a escola, identificamos a descontinuidade de incentivo e de
acompanhamento da família no que se refere à trajetória escolar desses graffiteiros, a
falta de apoio ao envolvimento desses jovens com o graffiti, bem como as expectativas
familiares quanto ao futuro dos mesmos, influenciadas pelas representações sociais
sobre esse segmento juvenil, pelo capital cultural dessas famílias e pelos projetos de
futuro condicionados às determinações do mercado de trabalho e ao destino pouco
promissor imputado a esses jovens negros, como elementos que nos ajudam a
compreender o tipo de relação construída por esses jovens com a escola.
Com o propósito de aprofundar nossa reflexão recorremos, no capítulo a seguir,
a uma outra dimensão da vida desses jovens buscando identificar na trajetória escolar
de cada um deles experiências que também tenham influenciado diretamente na
relação desses graffiteiros com a educação formal.

144

CAPÍTULO IV – A ESCOLA E SEUS SIGNIFICADOS
Outra dimensão presente nas narrativas dos jovens colaboradores dessa
pesquisa, imprescindível para a compreensão das relações que esses sujeitos
construíram com a educação formal é a escola. Afinal, todos passaram por essa
instituição, as experiências escolares aqui relatadas por esses sujeitos vão desde o
ingresso na educação infantil ou no ensino fundamental até o presente momento.
Analisando as referidas narrativas buscamos identificar elementos que nos ajude
a compreender o porquê de jovens negros com trajetórias vitoriosas constituídas por
histórias de subversão a um destino perverso, previamente determinado, a indivíduos
com reduzidas oportunidades de inserção no mercado de trabalho, destituídos de
espaços de lazer e da possibilidade de prosseguir nos estudos, que convivem
diariamente com a violência e o assédio constante de criminosos e traficantes de
drogas no seu próprio bairro, são os reprovados pela escola?
Considerando a perspectiva desses sujeitos, do lado de cá, desejamos
compreender essas relações, bem como identificar fatores determinantes na nãoidentificação desses jovens com a cultura escolar, a partir de um outro lugar de
enunciação. Trazendo à tona outras leituras sobre o sucesso e o fracasso escolar, para
além do julgamento professoral e dos resultados de avaliações pontuais.
Almejamos, identificar, também, elementos que favoreceram, por outro lado, a
permanência desses sujeitos na escola, apesar das reprovações seqüenciais, e o
retorno a essa instituição após um período de abandono.
4.1 A cultura escolar e a negação das diferenças
Todo sistema educacional se constitui a partir de um “regime de verdade”79 que o
legitima e o conduz. Essa “verdade” perpassa e norteia suas práticas pedagógicas,
objetivos, princípios, currículo, valores e projetos políticos enfim, todo o cotidiano das
instituições responsáveis pela educação. No entanto, a naturalização dessa cultura
79

“O próprio termo evoca visões de ‘verdade’, usadas de forma que controlam e regulam. A verdade está
circularmente ligada a sistemas de poder, que a produzem e a apóiam, e a efeitos de poder que ela induz
e que a reproduzem”. Foucault, apud GORE (1994, p.10)
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escolar concebida como reprodução da pseudocultura nacional, compartilhada, ou
melhor, “imaginada” como de todos, impede, muitas vezes, que percebamos a regência
implícita de uma cultura hegemônica que determina os conhecimentos a sere m
transmitidos, bem como o modelo de sujeito que almeja formar. Abramowicz &
Levcovitz (2005) acrescentam que:
A escola, assim como a família, a igreja, o quartel, o hospital, acolhe e
ampara na mesma medida que corrige e molda os desviantes
potenciais. O aparelho disciplinar dociliza e produz o corpo, constrói-lhe
novo mobiliário, cria paladares, recorta o tempo, esquadrinha o
deslocamento, define papéis. E vigia (p. 78).

Apesar da implosão da concepção do sujeito moderno centrado e suturado às
estruturas 80,

na

contemporaneidade,

a

escola

oficial,

enquanto

instituição

eminentemente moderna, parece manter-se numa espécie de redoma, indiferente às
transformações que vêm modificando as sociedades atuais. O sujeito da educação
continua sendo concebido pela escola como um ser unitário, autônomo e racional que
será submetido a intervenções pedagógicas responsáveis pela socialização de modos
de pensar, agir e sentir desejados.
A ciência continua sendo pensada a partir de uma perspectiva cartesiana e da
razão iluminista que dominou o pensamento moderno. O conhecimento válido a ser
transmitido é o científico 81. O modelo de progresso, de ciência, de desenvolvimento e
de cultura é o europeu. Mesmo diante da emergência de outros saberes e de outros
lugares de produção de conhecimento que desestabilizaram as metanarrativas
modernas na contemporaneidade, a escola continua hierarquizando saberes e culturas
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Para Hall (2005, p.11) “a noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do mundo
moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito não era autônomo e auto-suficiente, mas
era formado na relação com outras pessoas importantes para ele, que mediavam para o sujeito os
valores, sentidos e símbolos - a cultura – dos mundos que ele /ela habitava. Segundo essa perspectiva, a
identidade é formada na interação entre o eu e a sociedade. O sujeito ainda tem um núcleo ou essência
interior que é o eu real, mas este é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais
exteriores e as identidades que esses mundos oferecem”.
81
Segundo Gore (1994, p.10) “os discursos baseados nas disciplinas da Psicologia e vinculados a
noções particulares de ciência tem sido mais prontamente aceitos que outros tipos de discursos; a razão
científica tem sido o meio principal pelo qual esses discursos são sancionados; as técnicas empíricas têm
sido primazia na produção da verdade; tem -se concedido um status profissional, científico e intelectual
àqueles encarregados de dizer o que conta como verdade”.
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diferentes, transformando-as em desiguais. Insiste em eleger um único referencial de
pensamento e comportamento como verdadeiro e válido.
Diante desses referenciais de sujeito e de conhecimento que norteiam as
instituições educacionais podemos inferir que a diversidade presente nas escolas, a
pluralidade de formas de conceber o mundo, de pensar a vida dos aprendizes e
docentes, envolvidos no processo de aprendizagem, são invisibilizadas, ou melhor,
negadas pela cultura escolar.
Aqueles que demarcam a presença dessas diferenças ofuscadas na escola são
avaliados, mediante regimes de verdade baseados nos discursos da psicologia e da
pedagogia, como portadores de anomalias, vítimas de um déficit cognitivo e emocional
que só poderá ser tratado pela própria educação, como uma espécie de tratamento
terapêutico.82
Luz (2002) denomina esse tratamento como uma pedagogia terapêutica capaz
de tratar de todas as “anomalias” e desvios enquadrando-os em uma perspectiva de
sujeito totalitário e uniforme incapaz de subverter a lógica do sistema. A partir do
controle dos corpos e regulação dos insurgentes, essa pedagogia garante a
perpetuação e sobrevivência do discurso escolar universalista e reprodutor da lógica
urbano-industrial.
O desconforto desses sujeitos é assim interpretado como desinteresse e a
inquietação dos mesmos é julgada como indisciplina. Deacon & Parker (1994), numa
leitura foucaultiana sobre a educação como prática de sujeição e recusa, consideram
que:
[...] educar é disciplinar e sujeitar tanto professores como estudantes a
poderosas técnicas hierárquicas de vigilância, exame e avaliação por
parte dos gestores, pais e pelos próprios colegas que os constituem
como objetos de conhecimento e, simultaneamente, como sujeitos que
conhecem. Acrescentam que a educação deve ser compreendida como
um conjunto de mecanismos de sujeição, atormentada pelo paradoxo e
desenhada para o fracasso. (p.103).

A cultura escolar, através de seu discurso, exerce o poder, que lhe é conferido
enquanto lócus prioritário do saber, para determinar, mediante resultados de seus
82

Segundo Deacon & Parker (1994), a reação ao fracasso educacional consiste em fornecer mais
educação, de forma que a educação se transforma no remédio, antídoto para seus próprios males.
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exames e avaliações, lugares e posições, hierarquicamente estruturadas, destinando o
topo aos bem sucedidos na apropriação de seus valores, princípios e conteúdos e
relegando à base ou à exclusão do sistema, os fracassados, garantindo, dessa forma, a
reprodução e manutenção das desigualdades sociais.
Com efeito, para que sejam favorecidos os mais favorecidos e
desfavorecidos os desfavorecidos, é necessário e suficiente que a
escola ignore, no âmbito dos conteúdos do ensino que transmite, dos
métodos e técnicas de transmissão e dos critérios de avaliação, as
desigualdades culturais entre as crianças das diferentes classes sociais.
Em outras palavras, tratando todos os educandos, por mais desiguais
que sejam eles de fato, como iguais em direitos e deveres, o sistema
escolar é levado a dar sua sanção às desigualdades iniciais diante da
cultura. (BOURDIEU, 1998, p.53)

Dentre as barreiras impostas pela cultura escolar, a língua materna, madrasta
para muitos, é destacada por Bourdieu (1998a, p. 46) como um dos mais graves
obstáculos estabelecidos pelo sistema educacional desde o início da escolarização,
quando o domínio da leitura e da escrita e a oralidade adequada se constituem em
alvos preferenciais das avaliações de desempenho. Zezé apresenta sua reflexão sobre
a língua ensinada na escola, no trecho a seguir:
Meu português não é a gramática, é interessante aprender, mas acho que
esse português foi imposto. Então essa língua é super diferente do que a
gente fala {muita coisa ficou perdida}. Eu digo sempre que no Brasil a
gente fala duas línguas, o português e o brasileiro, porque a gente fala
uma coisa, um tipo de diálogo na universidade, nas palestras coisa e tal.
Já na rua é outro, a gente tem que tá se adaptando a duas realidades, não
dá pra falar da mesma forma em dois lugares [...]

Zezé revela nesse trecho o quanto à escola determina uma forma correta de falar
que destitui de importância e valor toda a experiência lingüística vivenciada na
comunidade e na família onde esses sujeitos estão inseridos. Aprender a usar a nossa
língua adequadamente, não é o problema, o que está send o denunciado por esse
jovem é a centralidade e hegemonia da linguagem formal garantida pela cultura escolar.
Até mesmo nos discursos educacionais considerados inovadores como a
pedagogia crítica, da libertação, progressista, construtivista e sócio-interacionista, o
poder disciplinador praticado pela instituição escolar é mantido, se corporifica no
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processo pedagógico através de novas roupagens. Isso porque, apesar de inovadoras,
essas perspectivas mantém a fé na racionalidade iluminista, e a crença no
conhecimento como mecanismo de transformação social, mediante liquidação das
relações de poder.83
Abramowicz & Levcovitz (2005) destacam que o que temos nas várias
abordagens pedagógicas e nas suas práticas cotidianas é uma subalternização de
relações em nome de um contrato social em que o sujeito é educado, docilizado, para
ocupar um lugar definido na hierarquia social, seja o de opressor, seja o de oprimido, o
de reacionário ou o de revolucionário, o de alienado ou o de socialmente consciente
etc. Ser diferente nessa perspectiva dá ao indivíduo uma nuance patológica.
Eizirik (1999) acrescenta que a mudança de mentalidade, fundamentada em uma
epistemologia radicalmente diferente, ainda não atingiu o cerne do pensamento, da
estrutura, das políticas e das estratégias educacionais, de modo abrangente.
Ao reconhecer a educação escolar como reprodutora das desigualdades sociais,
ao invés de concebê-la como veículo de mobilização social, percebemos que o fracasso
escolar não se constitui em falha do sistema, mas sim, num resultado pensado e
projetado pelo mesmo. Nesse sentido, as práticas escolares se constituem em
verdadeiros obstáculos, quase intransponíveis, para os estudantes destituídos do
capital cultural valorizado pela cultura escolar.
No entanto, a sutileza dos mecanismos de exclusão que constituem o processo
pedagógico termina por conduzir os sujeitos a acreditar que eles são os responsáveis
pelo próprio fracasso. Assumindo assim, equivocadamente, o lugar de incapazes e
incompetentes num processo em que ele já havia sido reprovado, antes mesmo de
fazer parte dele.
A tendência é que esses sujeitos que não incorporaram o habitus desistam, mais
cedo ou mais tarde, da escolarização em virtude das experiências negativas, das
dificuldades, das situações constrangedoras e da crença de que não nasceram para o
estudo, isentando, assim, o Estado de qualquer responsabilidade pelo ocorrido.
83

“Ironicamente, essa multiplicidade de discursos educacionais baseia-se num núcleo de práticas e
pressupostos ortodoxos próprios da modernidade e derivados da fé iluminista na capacidade da razão
para iluminar, transformar e melhorar a natureza e a sociedade. Em obediência a essa fé, os discursos
educacionais supõem sujeitos unitários autoconscientemente engajados numa busca racional da verdade
e dos limites de uma realidade que pode ser descoberta”. (DEACON & PARKER, 1994, p.98)
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Parte dos jovens colaboradores dessa pesquisa que vivenciaram experiências de
reprovações seqüenciais ao longo de suas trajetórias escolares assume integralmente a
responsabilidade pelos resultados alcançados. Apresentando a falta de interesse e a
brincadeira “fora de hora” como indícios que provam a sua “culpabilidade”.
Mas, no entanto, os indícios exibidos como provas da responsabilidade dos
mesmos acusa, por outro lado, a cultura escolar de ser desinteressante, favorecendo
assim o desvio da atenção desses jovens para atividades que lhe dêem prazer, que
sejam significativas e desafiadoras. O interesse pela brincadeira, pelo jogo, apontados
como desviantes dos sujeitos, pode ser concebido, nesse contexto, como reflexo da
ausência de experiências lúdicas, que contemplem a movimentação corporal, a
participação, a criatividade, o toque e a interação num ambiente de sala de aula.
Considerando que a falta de interesse dos jovens não se constitui no único fator
capaz de justificar a relação desconfortável construída por esses sujeitos com a escola,
elencamos, a partir das narrativas dos jovens colaboradores, alguns outros elementos
que possam nos ajudar a compreender o que está por trás desse desinteresse, dessa
não –identificação com a cultura escolar.

4.1.1 – AUTORITARISMO
O autoritarismo enquanto exercício arbitrário do poder e abuso da condição de
autoridade outorgada é apontado por muitos jovens como uma marca do processo
educativo. A vigilância e o controle a que são submetidos, bem como a disciplina dos
seus corpos, imposta pelas instituições educacionais; as experiências constrangedoras
vivenciadas nesse espaço como a violência na / da escola e a falta de participação nas
decisões de uma gestão centralizadora estão contempladas nessa categoria.
a) A disciplina dos corpos

Iniciando os relatos sobre a escola a partir das suas primeiras experiências na
educação infantil ou nos ciclos iniciais do ensino fundamental, uma lembrança,
compartilhada por alguns deles no discurso, que nos pareceu bastante significativa se
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refere às palmadas e tapas que recebiam das professoras e ao fato de terem sido
submetidos a castigos por diversas vezes, enquanto medidas disciplinares adotadas
pela escola. Atitude relembra:
Eu ficava de castigo todo dia. Quase todo dia eu ia à secretaria e tinha
uma queixa pra minha mãe [...] Tinha até uma professora (risos) que eu
não gostava muito porque ela sempre inventava um pretexto pra me
deixar de castigo [...] aí eu levava umas revistas e ela sempre tomava e
não me devolvia mais.

O jovem Atitude parece se referir no fragmento exibido anteriormente ao
processo de disciplinamento do corpo, da moldagem dos seus impulsos que constitui a
política educacional do corpo, sinalizada por Foucault. É através do currículo, dentre
outras práticas sociais, que os corpos desses jovens são moldados a determinadas
posições a que são sujeitados. O currículo mediado pela ação da professora ensina
gestos, movimentos, posturas e formas de nos relacionarmos com outras pessoas que
nos enquadram a determinados grupos sociais.
O currículo torna controláveis corpos incontroláveis. Ao ter o corpo como
seu objeto (invisível). O currículo permite torná-lo útil, produtivo,
instrumental, capaz em determinadas direções e para determinados fins.
(FOUCAULT, 1977, apud SILVA 2003).

D.S também recorda uma experiência na escola protagonizada por uma
professora que utilizava puxões de orelha como estratégia de controle do
comportamento dos alunos para manutenção da ordem e da disciplina.
[...] estudei a primeira e a segunda série em escola particular. Lembro
que na segunda série a professora Raquel puxava minha orelha.

É interessante que apesar desses episódios terem sido vivenciados há muito
tempo atrás se constituem em lembranças imediatas desses jovens quando se referem
às suas primeiras experiências na escola. Lembrando, inclusive, do nome da professora
e da série que estavam cursando no período. O que ratifica a centralidade desse
processo de moldagem dos corpos no currículo escolar, bem como o caráter duradouro
de seus efeitos na vida do sujeito (SILVA, 2003).
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No fragmento exibido a seguir, Sag se refere ao temor, sentido por muitos
estudantes, quando submetidos a uma avaliação pontual. A aversão à prova,
acompanhada do medo de uma professora apelidada de “monstro”, em virtude de sua
postura marcada pelo uso exacerbado da autoridade que lhe permitia, inclusive, agredir
fisicamente os alunos, fica explicitada abaixo:
Na segunda série eu tinha uma professora que era horrível o nome dela
era ML, ela mudou a minha vida totalmente. Eu ia pra escola e quando
ela falava que ia fazer prova eu ficava chorando dentro da sala (risos).
Aquela professora era horrível, um monstro, o monstro ML, mas ela
fazia coisas bacanas, botava flúor na nossa boca pra nosso dente não ficar
ruim, estragado. De vez em quando dava uma merendinha, um cream
cracker, respeitava os alunos apesar de bater, ela já me bateu. (SAG)

Através desse trecho, Sag destacou a importância da avaliação, da prova no
processo de conhecimento do sujeito, que possibilita tornar calculável suas atitudes
para, então, governá-lo. A indiferença da professora em alguns momentos e o seu
acolhimento em outros pode ser compreendida como reflexo do processo de
disciplinamento do corpo também vivenciada pela professora no processo de formação
da docência. Revelando, assim, o conflito entre a postura autoritária de quem precisa
manter a ordem e a identificação e cumplicidade com as crianças. Silva (2003) adverte
que:
Na análise das formas pelas quais os corpos estudantis estão
submetidos a um processo rigoroso de disciplinamento, esquece-se os
enquadramentos físicos, espaciais e temporais a que estão subm etidos
os corpos professorais, num controle de sua proximidade com outros
corpos, de seus movimentos, de seus ritmos. A contenção dos corpos
docentes é parte central da experiência educacional e, portanto do
currículo (p.204).

A condição de sujeição, conferida ao aluno que deve obediência e respeito ao
poder instituído ao professor, também não lhe permite questionar e nem mesmo
conhecer os limites desse poder, garantindo, assim, através do silêncio, a legitimidade
dessas ações permitindo que muitos acreditem que as ações dos professores, por mais
contraditórias e incoerentes com o discurso pedagógico, sejam adotadas para o bem e
progresso de seus alunos, indistintamente.
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Urina também colabora com a discussão ao mencionar seu inconformismo diante
de práticas autoritárias incompreendidas por uma criança do jardim de infância. Os
castigos, as palmadas são, mais uma vez, citados como marcos na fase inicial da
trajetória escolar desses sujeitos.
Eu não fui pra uma escola legal tinha uma professora autoritária né que
não percebia, não tinha um certo cuidado com minha hiperatividade e,
todo dia me colocava de castigo, chegava até me dá umas palmadas na
mão de vez em quando. E eu não entendia o lance de ficar de castigo
todo dia porque era normal eu tava no jardim de infância. E é o lance da
falta de experiência mesmo, mas ela era muito autoritária. [...] Eu cheguei
a ficar de castigo algumas vezes na escola pública. [...] a maioria (dos
professores) não entendia, me colocava pra fora da sala e me colocava de
castigo.

Além das agressões físicas, Urina foi arbitrariamente diagnosticado como
portador de um distúrbio do comportamento. Sem consulta prévia a um neurologista,
seus comportamentos inquietos, próprios de uma criança sadia com cinco anos de
idade, foram avaliados como característicos de uma anomalia, violentamente,
incorporada pelo mesmo como verdadeira, desde a infância.
O abuso do poder dos demais funcionários da escola e o desrespeito às
vontades e desejos das crianças, tratadas como sujeitos sem direitos, também são
denunciados por Daniele quando menciona suas experiências numa creche:
Eu gostava da creche, só não gostava na hora do almoço porque tinha
uma mulher lá, não era minha professora, que me obrigava a comer [...]
Ela sabia que eu não gostava, ela botava em minha boca e eu cuspia,
botava de novo e eu botava pra fora, aí eu não agüentava mais e chorava
de ódio.
Eu era obrigada a comer, querendo ou não, a não ser quando tinha uma
professora por perto.

As lembranças dos castigos a que foram submetidos na escola indicam muito
mais que uma denúncia das referidas experiências de violência e desrespeito sofridas
na escola, mantendo-se numa condição de vítima das mesmas. Elas, por outro lado,
apontam o desejo dos mesmos de falarem, através dos castigos, das suas atitudes
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insurgentes que se configuraram como formas de resistência84 à rotina e disciplina
imposta pelo processo pedagógico.
Além das medidas disciplinares concretamente vivenciadas, outras experiências
mais sutis, características do poder disciplinar dissimulado no discurso pedagógico das
instituições educacionais, também são mencionadas pelos jovens pesquisados.
Algumas práticas cotidianas da rotina escolar, aparentemente inofensivas, como a
organização dos alunos em fila para cantar o hino nacional, são apontadas como mais
uma imposição da cultura escolar. Como nos revela Leleco no fragmento a seguir:
Fui pro Visconde, aí foi como já tinha falado pra você antes, tinha essa
onda da galera ficar em fila pra cantar o Hino Nacional. Muita gente não
gostava e nem todos os dias eu tava a fim de ficar ali esperando a boa
vontade dos professores e pra cantar esse hino. Ainda tinha que reunir
todo mundo. Aí chegava, ficava todo mundo espalhado dava o horário e
tinha que juntar todo mundo. Era aquela lambança, era professor
procurando por seus alunos e aquela onda toda. Aí nem sempre eu tinha
saco pra esperar isso tudo, arrudiava, subia na sala pela janela, pulava no
telhado e ia para minha sala e ficava lá esperando.

Esse depoimento, mais uma vez, nos mostra atitudes transgressivas dos alunos,
que apresentam as estratégias utilizadas para burlar mais uma imposição da escola.
Mais do que uma mera traquinagem, sua atitude aqui contextualizada é apresentada
como uma reação de insubordinação diante de rotinas monótonas e destituídas de
significado.
Outros mecanismos utilizados com o propósito de disciplinar os corpos desses
sujeitos, recalcando suas singularidades, inibindo sua liberdade para criar estilos 85
próprios e diferenciados que se constituem em re cursos imprescindíveis à demarcação
84

Zago (2003) acrescenta que uma análise em torno dos comportamentos contrários e resistentes à
educação institucionalizada não pode recair em explicação de tipo individualizante, resultante de uma
escolha pessoal, tendo em vista que não podemos desconsiderar a história de fracasso escolar presente
na trajetória desses jovens provenientes de famílias populares que não favorece uma relação positiva
com a escola.
85
Estilo aqui é compreendido a partir da definição adotada por Dayrell (2005) como uma manifestação
simbólica das culturas juvenis, expressa em um conjunto mais ou menos coerente de elementos
materiais e imateriais que os jovens consideram representativos da sua identidade individual e coletiva. A
construção de um estilo não é simplesmente a apropriação ou a utilização de um conjunto de artefatos;
implica a organização ativa e seletiva de objetos que são apropriados, modificados, reorganizados e
submetidos a processos de ressignificação, articulando atividades e valores que produzem e organizam
uma identidade de grupo”. Trata-se de uma escolha intencional cuja composição dos elementos pode
levar a uma diferenciação dos padrões culturais hegemônicos.
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das suas identificações e grupos de pertencimento. Marcos assume nunca ter gostado
“dessa coisa de ir fardado pra escola, queria ter liberdade, maior liberdade assim”.
Marcos se refere à obrigatoriedade do uso do uniforme escolar, como uma
castração da liberdade dos mesmos no que se refere à composição do seu visual que
demarca através das roupas e acessórios como o boné e o uso da mochila nas costas,
marcas dos graffiteiros, seus repertórios culturais. Para Atitude:
Se tem alguma coisa que identifique e marque o personagem que criei
(no meus graffiti) é o boné quadrado, que é um estilo que eu gostei. Não
sou só eu que faço daquele estilo assim, mas eu diferencio um pouco
porque tem vários graffiteiros que fazem esse estilo de boné. O boné é
quase que uma marca de graffiteiro, mas quadrado não tem...86

Além da inibição das marcas de estilos diferenciados projetadas sobre o corpo
por esses jovens, Daniele pontua a censura imposta, também, a sua voz, ao seu
potencial comunicativo, incorporado pela mesma como um defeito que precisava ser
controlado pela família e corrigido pela escola. Como destacado no fragmento abaixo:
Eu nunca fui nenhuma quietinha, nem um cãozinho. Era meio termo,
mas todas as vezes que minha mãe ia à escola a professora dizia
“conversa demais”, também era a única reclamação [...] meu único
defeito, que todos os professores reclamavam, era esse: _ Conversa
demais [...] conversa demais [...] (DANIELE)

Esses enunciados, fragmentados a título de destaque, ao tempo que sinalizam a
criação de mecanismos de inibição e controle das diferenças por parte da instituição
escolar, indicam experiências de insubordinação protagonizadas por esses jovens que
rejeitam as tentativas de tolhimento da sua liberdade, seus movimentos e suas
identidades.
b) Vigilância e controle dos espaços e ações
A vigilância e controle dos seus passos na instituição são pontuados e avaliados
como uma espécie de retaliação à liberdade dos mesmos. Além de professores e
funcionários, a fiscalização e monitoramento de suas ações por parte dos próprios
86

O destaque (em negrito) do trecho da narrativa é de responsabilidade da mestranda.
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colegas de turma são incentivados na escola, gerando uma atitude de autocontrole da
disciplina que pode ser compreendida como a internalização do poder disciplinar 87,
discutido por Foucault (1977).
Apesar de se constituir num espaço de domínio público, existem alguns
ambientes na instituição escolar onde o trânsito dos estudantes não é autorizado.
Laboratórios de informática e quadra de esportes são apontados como espaços
prioritariamente controlados pela vigilância escolar. Como precaução às tentativas de
roubo e às atitudes de vandalismo, com que convivem nossas escolas, esses cômodos
das unidades escolares são preservados a sete chaves.
Utilizando como argumento a falta de professores e/ ou técnicos que possam
assumir as atividades do laboratório de informática, bem como o receio de danificar as
máquinas tem dificultado o acesso dos jovens a essa dependência. Diante desse fato, é
sabido que muitos computadores se tornaram obsoletos antes mesmo de serem
utilizados pelos estudantes.
A ociosidade de muitos alunos, observada no intervalo entre as aulas, encontra
na quadra esportiva fechada uma explicação plausível para sua compreensão. A
utilização desses espaços requer a presença de um fiscal, de alguém que controle as
atitudes dos jovens, quase sempre, representados como descuidados, irresponsáveis e
destruidores do patrimônio.
A necessidade de um tutor que oriente e supervisione cotidianamente as atitudes
desses sujeitos revela o quanto o processo pedagógico é capaz de infantilizar esses
indivíduos, tendo em vista que o mesmo não oferece oportunidades, nem cria situações
para que esses jovens em formação se tornem autônomos e responsáveis. Jovino
(2005), em sua pesquisa sobre o olhar de jovens rappers paulistanos sobre a escola,
ratifica que a direção da escola
é responsável, também, pelo processo de infantilização dos alunos,
processo este que consiste em tentar submetê-los calados, sentados,
em sala de aula; obriga a levantar a mão para falar, a ficar na escola
doente até que alguém venha buscá-lo, a não gritar, não reivindicar, não
87

Segundo Gore (1994, p, 12) Foucault argumenta que as formas modernas de governo se diferenciam
do poder soberano, aquele que é aberto, visível e localizado na monarquia. Essas formas modernas são
enquadradas como poder disciplinar que é exercido por meio de sua sutileza e de sua invisibilidade
através das “tecnologias normalizadoras do eu”.
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responder. A direção aparece como agente no processo de
disciplinarização e homogeneização dos corpos. Processo que
transforma o diferente em tudo igual (p.79).

Sag traz em sua narrativa o mal estar provocado por essa fiscalização e controle
de espaços públicos de direito, que expõem, dentre outros aspectos, o olhar de
desconfiança e descrédito que a escola lança sobre esses sujeitos:
A gente jogava bola no pátio da escola com a quadra da escola vazia,
simplesmente pelo fato da diretora não querer abrir o portão da quadra.
A escola tinha quadra e a gente jogava bola no pátio da escola, vê que
vergonhoso, velho. Quando a gente pedia a diretora pra abrir o portão
da quadra ela dizia que não tinha ninguém pra ficar tomando conta. Que
loucura! A gente queria usar a quadra pra jogar bola. Quando a gente ia
e jogava bola lá no meio do pátio dizia que não podia e pegou muitas
bolas. (SAG)

A vigilância e controle dos espaços citados se constituem em formas de abuso
de autoridade e em estratégias de enquadramento e disciplina dos corpos. Com o
propósito de docilizar essa corporeidade, os espaços lúdicos que possibilitam
movimentação e interação entre esses sujeitos, como as referidas quadras, ficam
confinados, na maioria das vezes, ao trabalho do professor de educação física. Dessa
forma, um dos poucos espaços onde o processo educativo mediado através dos jogos,
do estabelecimento de regras, das trocas coletivas poderia ser assumido pelos
estudantes é também enquadrado à grade curricular, mantendo-os na condição passiva
de meros receptores do conhecimento. Elzirik (1999) acrescenta que:
nesse sistema, vigilante e punitivo, algo que se observa é o movimento
de homogeneização, da estabilização, da constrição, da normalização,
do enquadramento. Desde a formação ainda na família, depois
continuando por meio da escola e permeando todo sistema social, a
palavra de ordem é conformação à norma, ao sistema; é obediência a
determinadas regras (p.124).

No entanto, é válido ressaltar que, apesar do controle e vigilância dos espaços e
passos desses sujeitos, algumas lembranças trazem à tona episódios de transgressão
que transformavam o rigor da fiscalização, bem como a possibilidade de serem pegos
em desafios, como revela Brak no trecho a seguir:
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Na escola militar era totalmente diferente, lá só tinha homem. A farda
tinha que tá limpa, era bem rígido o colégio. Eu gostei muito, era legal. O
colégio era rígido, mas a galera abusava pra caralho. Não podia bater
baba no intervalo, mas a gente fazia bola improvisada de saco, com um
pedaço de coco dentro e juntavam mais de três turmas numa quadra só,
imagina. Se a gente visse o sargento, a gente mandava parar. Lá tinha
umas sementes que a gente chamava de mijona, a gente pegava e
passava um no outro e ficava coçando (risos). Eu ficava correndo atrás de
Mico, fora as brigas que rolava, porque era muita briga. Eu e mais duas
ou três pessoas ficávamos numa viatura velha que tinha lá. Tinha hora
que batia a sirene e ninguém escutava.

As estratégias de subversão utilizadas por ele são tão significativas que acabam
por transformar a rigidez de escolas militares em algo positivo. Observa-se que quebrar
as regras e transgredir o proibido são atitudes potencializadas por esses sujeitos em
seus discursos.
c) Constrangimento e omissão, faces da violência na / da escola.

As experiências de constrangimento vivenciadas na escola mediante exposição
pública de atitudes reprováveis pela instituição também merecem destaque. Dunk nos
relata o episódio em que foi abordado na sala de aula, diante dos colegas e da
professora, pela diretora da escola que estava acompanhada por dois policiais.
Até que um dia, tava sendo procurado demais, tava pedido88 no colégio.
Aí juntou a diretora, coordenadora e dois policiais e eu tava na sala de
aula estudando de boa89 , prestando atenção na aula, quando entrou
aquele pessoal na sala e tomei aquele susto ali [...] Pensei em pular a
janela pra não ser preso, não queria ser preso por ninguém não [...] Me
disseram que não adiantava pular a janela porque já tinha um policial lá
embaixo me esperando.

Como um fugitivo da lei, Dunk foi publicamente coagido, submetido a uma
situação de abuso de poder da instituição. Sua dignidade, seu direito de defesa foram
violentamente desrespeitados. Depois da experiência constrangedora exposta no
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Veja o significado atribuído pelos graffiteiros no glossário.
Veja o significado atribuído pelos graffiteiros no glossário.
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fragmento anterior, o mesmo foi obrigado a limpar as pichações das paredes da escola
como segunda punição pela sua transgressão.
Dunk foi usado como bode expiatório, ele foi exposto para inibir os outros alunos
e, dessa forma, impedir a proliferação dessas insurgências à disciplina escolar. De
forma similar ao que acontecia com os negros escravizados quando capturados após
tentativa de fuga do cativeiro.
Infelizmente essa experiência não se constituiu num caso isolado. A circulação
de policiais nas escolas públicas de Salvador vem se tornando constante. Numa
parceira entre a Policia Militar do Estado da Bahia e a Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, policiais militares fazem a ronda escolar com o objetivo de reforçar
a segurança nas unidades de ensino. Entretanto, há evidências de que essa presença
vem sendo convidada, em alguns momentos, a intervir junto à gestão escolar no que se
refere ao controle da ordem e manutenção da disciplina.
Prosseguindo sua narrativa, Dunk acrescenta que essa atitude adotada pela
direção da referida escola não se constituiu num caso isolado, mencionando, inclusive,
um outro episódio ocorrido na mesma unidade. Como destacamos no trecho a seguir:
Os policiais entraram e, também, pegaram ele (um outro estudante) no
colégio só que ele assumiu que pichava e pintava e na mesma hora
começou a falar que um monte de coisa no colégio tava errado e foi
embora. (DUNK)

Durante realização da pesquisa sobre a violência na escola 90 (2000-2001), nós
chegamos à unidade piloto da amostra e nos deparamos com a presença de
representantes do juizado de menores que iriam levar alguns alunos apontados como
pichadores. Alguns conseguiram fugir pelos fundos da escola, outros foram levados
porque a direção da unidade escolar alegou que não tolerava mais esse
comportamento e que não conseguia fazer contato com a família dos mesmos para
tentar resolver o problema.
Além das situações marcadas pelo abuso de autoridade, alguns jovens
denunciam a omissão e a indiferença por parte dos gestores e docentes das escolas
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Trabalho de iniciação científica referente à pesquisa realizada em 10 escolas públicas da cidade do
Salvador, com a orientação da professora Yara Dulce Bandeira de Ataíde.
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diante das dificuldades e demandas apresentadas pelos estudantes. Para Sag “o que
ainda falta à escola é o respeito do pessoal que tá na direção com os alunos”.
Questionado sobre o que seria uma escola ideal, Urina aponta a indiferença e a
falta de interação entre professores e alunos, direção e estudantes como entraves que
dificultam o sucesso do trabalho pedagógico e impedem sua identificação com a escola.
Numa avaliação concreta, distante de uma visão utópica assim afirma Urina:
a escola ideal é aquela que se preocupa com os alunos mesmo, aquela
que procura fazer com que as dificuldades do aluno sejam superadas,
que interaja com os alunos pra que eles dêem um retorno pra própria
escola.

Para ele os alunos e alunas precisam se sentir parte da escola, acolhidos e
valorizados pela instituição para que se sintam comprometidos com a mesma. Trata-se
do desejo por uma escola preocupada com o sucesso e o bem estar dos seus
aprendizes.
Aos professores e professoras também é cobrada a responsabilidade por conta
da indiferença e omissão vivenciadas no ambiente escolar. Usufruindo um contato
direto e cotidiano com esses jovens, os docentes são apontados como protagonista das
cenas em que esses estudantes se sentiram ignorados e desrespeitados, relatadas em
suas narrativas sobre as trajetórias escolares.
Professor, chega lá escreve no quadro e tchau, vai pra casa. E o
acompanhamento pedagógico cadê? [...] A escola oficial te deixa
padronizado [...] (URINA)
[...] a partir do momento que eu entrei pra 5a série, acostumada a sempre
o professor sentar e lhe ensinar, conversar, da quinta até a oitava você
não tem mais isso, professor botou o assunto você se vire pra estudar.
(DANIELE)

Tanto Urina, como Daniele se referem, respectivamente, nos trechos exibidos
acima, à distância do professor em relação aos estudantes. Reportam-se,
especificamente, aos docentes que reduzem sua didática à escrita de um conteúdo no
quadro, imposto e sem espaço para discussão.
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d) Gestão escolar centralizadora, sem participação (Cadê o Grêmio?)
A ausência de espaços efetivos de participação na vida escolar é um dos
aspectos apresentados de grande relevância para compreensão das relações que
esses jovens construíram com a escola, haja visto que grande parte dos sujeitos
pesquisados possui alguma experiência de participação em movimentos sociais e de
engajamento em projetos comunitários. O que nos possibilita compreender a
insatisfação dos mesmos diante de um modelo de gestão centralizado, disfarçado num
discurso de gestão participativa e democrática.
Segundo as Diretrizes Regimentais Básicas para as Escolas Públicas
Estaduais91 em seu artigo 8 0 do Capítulo I, dos princípios:
a gestão democrática e participativa tem por princípio possibilitar maior
autonomia das unidades escolares estaduais – UEE, para assegurar o
sucesso escolar de todos os seus alunos, garantindo a participação
efetiva dos diversos grupos envolvidos na vida escolar e a melhoria da
qualidade do processo ensino-aprendizagem.(2000, p.07)

A consecução dos princípios da gestão democrática na UEE será caracterizada,
segundo inciso II do artigo 10:
pela participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar –
direção, professores, pais, alunos e funcionários – nos processos
consultivos, fiscalizadores e deliberativos através do Caixa Escolar,
Associação de Pais e Mestres e Colegiado Escolar conforme legislação
específica.

No entanto, essa democratização da gestão escolar em prol da autonomia de
nossas escolas, termina por se constituir em mais uma estratégia de diminuição da
participação e responsabilidade do Estado que, em nome da ação participativa, distribui
atribuições que lhe eram restritas, isentando-se, dessa forma, de parte das suas
responsabilidades pelo fracasso e inoperância do sistema de ensino.
O discurso sedutor da gestão democrática, em voga, tem se revelado uma
falácia, haja visto que, apesar da constituição de órgãos92 de ação participativa, as
91

0

Aprovadas pelo parecer CEE n 134/2000 – Diário Oficial de 25/05/2000
São instituídos no capítulo II, nos artigos 12 e 13, os órgãos escolares de ação participativa com a
função especial de reforçar as metas educacionais de interesse intra e extra-escolar, consolidando assim
o processo de autonomia da UEE. A associação de pais e mestres, o grêmio estudantil, os serviços
assistenciais (médico, odontológico e outros) e as associações desportivas e artísticas são órgãos
constituintes dessa ação participativa.
92
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funções e papéis a serem desempenhados por esses órgãos são hierarquicamente
estabelecidos a partir da posição central da direção (designada como cargo de
confiança) que define as organizações escolares, influenciando, inclusive, nas eleições
de representantes dos colegiados das unidades A versão participativa da gestão
escolar parece, muitas vezes, restrita ao momento de elaboração do Projeto Político
Pedagógico e do Plano de Desenvolvimento da unidade escolar que exige, ao menos, a
assinatura de representantes dos pais, alunos e professores da escola.
Daniele denuncia a indiferença de professores e diretores que tudo decidiam e
determinavam sem qualquer tipo de consulta aos estudantes. Suas idéias eram
ignoradas e seus desejos submetidos às determinações da política educacional e, mais
especificamente, da gestão escolar. Ela destaca que
[...] o banheiro era o único lugar onde poderiam ficar juntos [...] “ah
vamos fazer isso, vamos fazer aquilo”, coisa que você não podia chegar
pra diretora e dizer “poxa vamos fazer isso pra vê se a escola melhora”
não sei se era pela idade que a gente tinha, mas eles achavam que a gente
não poderia fazer nada. Então o que a escola decidiu era e o que a gente
decidiu não era [...]

O banheiro é apresentado com um dos po ucos espaços dessa instituição onde
os jovens podiam conversar livremente e expor toda energia criativa recalcada pelo
saber escolar voltado única e exclusivamente para a racionalidade da escrita. O lugar
destinado como legítimo aos estudantes é aquele que ninguém deseja, sujo, úmido e
escuro. Aparece como espaço da articulação, onde era permitido interagir sem a
vigilância e controle disciplinar, se constituindo assim numa espécie de “quilombo”
dentro da escola.
A ausência de uma escuta sensível por parte da instituição escolar no que se
refere às motivações dos sujeitos envolvidos no processo de ensino -aprendizagem,
bem como a referência aos restritos, quase inexistentes, espaços de participação e
intervenção em torno das problemáticas que emergem no cotidiano escolar são também
sinalizadas por Leleco e aparecem como entraves à efetivação de uma gestão
verdadeiramente democrática.
A escola poderia entender mais a cabeça desses jovens, compartilhar as
idéias deles, escutá-los porque muitos jovens que estão estudando no
colégio hoje em dia pensam. Eles falam o que acham de ruim e o que
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seria bom pro colégio. Tanto que eles criaram uma instituição e deram o
nome de grêmio porque tinham jovens nesses grêmios.
Então até os professores mesmos se pegassem os jovens e conversassem
com eles, escutassem o que eles têm pra falar do colégio, as idéias deles,
o que eles achariam bom, como iam fazer isso e entrassem em consenso
eles dois, o professor e aluno e depois o colégio todo [...] (LELECO)

Leleco se reporta ao grêmio estudantil como espaço legítimo de organização dos
estudantes dentro das escolas. Desde a promulgação da Lei do Grêmio Livre 93 em
1985, período marcado pela redemocratização do nosso país, ficou assegurado aos
estudantes o direito de se organizarem em grêmios. A Lei n0 7.398 de novembro de
1985, sancionada pelo presidente da república no dia 04 de novembro de 1985, em seu
artigo 1 0 garantiu:
Art. 1º – Aos estudantes dos estabelecimentos de ensino de 1º e 2º
graus fica assegurada a organização de Grêmios Estudantis como
entidades autônomas representativas dos interesses dos estudantes
secundaristas, com finalidades educacionais, culturais, cívicas,
desportivas e sociais.
§ 1º (Vetado.)
§ 2º – A organização, o funcionamento e as atividades dos Grêmios
serão estabelecidas nos seus Estatutos, aprovados em Assembléia
Geral do corpo discente de cada estabelecimento de ensino, convocada
para este fim.
§ 3º – A aprovação dos Estatutos e a escolha dos dirigentes e dos
representantes do Grêmio Estudantil serão realizadas pelo voto direto e
secreto de cada estudante, observando-se, no que couber, as normas
da legislação eleitoral.

Esse órgão é reconhecido pelas supracitadas diretrizes regimentais voltadas
para as escolas públicas estaduais, como constituinte da ação participativa de uma
gestão democrática. O inciso 30 do artigo 13, incluído no capitulo II das diretrizes define
o grêmio estudantil como:
uma entidade de representação que se caracteriza como instância de
exercício de cidadania, liderando atividades es portivas, culturais, sociais,
de defesa e preservação do patrimônio e apoio aos estudantes com
dificuldade de integração e aprendizagem, constituindo-se organização
política não partidária.

Verifica-se, no entanto, que o texto exibido não faz qualquer re ferência à
participação desses estudantes nas decisões de cunho administrativo e pedagógico
deliberadas pela gestão escolar. Apesar de reconhecido como uma organização política
93

Fonte: Caderno Grêmio em Forma, do Instituto Sou da Paz. Site: http://www.soudapaz.org/
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dentro da escola, suas ações e atividades ficaram, quase sempre, circunscritas ao
universo discente, se constituindo em um espaço de preparação de atividades de lazer
como gincanas, organização de campeonatos e festas dentro da escola.
Como conseqüência verificamos que sua dimensão política, enquanto entidade
representativa dos inte resses dos estudantes e organização voltada para a formação
política e cidadã dos alunos e alunas foi sendo esvaziada, ao longo de sua existência,
destituída de sua importância enquanto espaço de formação de lideranças e
negociação de interesses no âmbito escolar.
O grêmio passou, então, a ser visto com certo descrédito dentro e fora da escola,
seja em decorrência dos escândalos de corrupção, envolvendo membros das entidades
representativas do movimento estudantil, ou em virtude do assédio de partidos políticos
que se infiltravam nas agremiações, ou, até mesmo, em função do impacto do
descrédito coletivo em torno da nossa representação política. Estes fatos se
constituíram em argumento principal utilizado por muitos gestores para justificar sua
omissão no que se refere à criação de condições para instalação do grêmio nas
escolas. O que não pode ser generalizado entre muitos estudantes que concebem o
grêmio como uma conquista histórica da garantia do direito de participação das
decisões referentes ao processo educativo ao qual estão inseridos. Como destaca
Marcos no trecho exibido a seguir:
Não tinha grêmio na escola, a gente queria participar de um grêmio, um
speed94 pra poder fazer um grêmio na escola pra poder tá dialogando
com mais responsabilidade com o corpo docente da escola. A gente
queria tá mais à frente, mais protagonista da escola. Sempre vinha pros
alunos um pacote pronto e a gente tinha que se adequar àquela
metodologia. Então a gente queria tá participando, ajudando a construir
algo, então faltava isso assim, me desestimulava. Não tinha grêmio e a
escola não tinha interesse em fazer o grêmio né, então eu tinha que
direcionar de alguma forma aquela adrenalina [...]

O desejo de participação nas decisões e no processo de discussão e elaboração
de projetos pedagógicos é explicitado no depoimento de Marcos que manifesta sua
insatisfação diante de uma escola que não oferece oportunidades para que os
estudantes sejam protagonistas.
94

Veja o significado atribuído pelos graffiteiros no glossário.
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4.1.2 – O LUGAR DO DIFERENTE NA ESCOLA
A insurgência de sujeitos, até então, invisibilizados na história, vem questionando
através dos novos movimentos sociais95, desde o final da década de 60, a configuração
homogênea e as práticas uniformes de uma suposta nação brasileira. Esses outros
ofuscados reivindicam, na contemporaneidade, sua participação na história, exibindo
atitudes e estratégias subversivas de resistência e denunciando as arbitrariedades e
violências sofridas.
A articulação e visibilidade alcançada por esses movimentos sociais após os
regimes ditatoriais acometidos aos latinos de um modo geral e aos brasileiros, mais
especificamente, permitiram o questionamento da pseudo-harmonia reinante numa
sociedade que se assumia como democrática e isenta de conflitos. Diante disso, o
reconhecimento da diversidade se tornou inevitável.
O discurso sobre o respeito às diferenças e a valorização da diversidade como
um dado positivo e enriquecedor que constitui uma nação brasileira plural, encontra-se
dissipado nas políticas públicas, campanhas publicitárias, e, como não poderia deixar
de ser, apresenta-se disperso nos documentos e parâmetros de orientação curricular 96
de nossas instituições educacionais. O reconhecimento das diferenças e da diversidade
cultural vem se transformando num jargão no campo da educação. Abramowicz &
Silvério (2005) ratificam que
A diferença tem sido insistentemente esvaziada de sua potência e
tornou-se uma fala comum. A diferença aparece como sinônimo de
diversidade; a mídia proclama a alegria do Brasil diverso; o Estado
realiza a institucionalização dessa discussão, na direção da inclusão e
da tolerância (pgs.07-08).
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Segundo Woodward (2000, p.33-34) “esses ‘novos movimentos sociais’ emergiram no Ocidente nos
anos 60 e, especialmente, após 1968, com a rebelião estudantil, o ativismo pacifista e antibélico e as
lutas pelos direitos civis. (...) As lealdades políticas tradicionais, baseadas na classe social, foram
questionadas por movimentos que atravessam as divisões de classe e se dirigiam às identidades
particulares de seus sustentadores. (...) A política de identidade era o que definia esses movimentos
sociais, marcos por uma preocupação profunda pela identidade: o que ela significa, como é produzida e
como é contestada. A política de identidade consiste em afirmar a identidade cultural das pessoas que
pertence a um determinado grupo oprimido ou marginalizado”.
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) dedicam um volume da sua coleção ao estabelecimento
de diretrizes voltadas à pluralidade cultural.
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Em geral, a posição socialmente aceita e pedagogicamente recomendada é de
respeito e tolerância com a diferença e a diversidade. “Mas será que as questões da
identidade e da diferença se esgotam nessa posição liberal? Essa perspectiva é
suficiente para servir de base para uma pedagogia crítica e questionadora?” Interroga
Silva (2000, p.72)
É válido destacar que o aclamado reconhecimento da diversidade que compõe
as sociedades não é suficiente, não basta “incluir” o discurso multiculturalista ou
pluricultural à educação, é preciso que as diferentes visões de mundo se façam
presentes e dialoguem cotidianamente, o que não significa somá-las, mas concebê-las
em pé de igualdade (Silva, 2005). Abramowicz & Silvério (2005) acrescentam:
que nenhuma diferença pretende ser inclusa ou tolerada; trata-se de
vidas e reinvenções – sofrimentos, alegrias, densidades que apontam
caminhos – e um outro jeito de se relacionar com as coisas, com as
palavras, com as pessoas e dizer não, não há nada a ser incluso, não há
nada a ser tolerado porque o que aí está não serve (pgs 07-08).

Ao se referir ao trabalho desenvolvido como militante do movimento negro contra
a intolerância religiosa, a qual prefere chamar de incitação ao ódio religioso, em função
do respaldo constitucional, Zezé parece refutar a tolerância da diferença como
resultado almejado por seu trabalho ao afirmar que
não posso ser tolerado, me tolerar é muito pouco, me tolerar é muito
pouco. Eu incomodo tanto, todos os dias, já tou acostumado com o fato
de me tolerarem, não quero isso não, eu quero mais. Não quero nem
mais espaço, só quero a liberdade [...]

Faz-se necessário, então, legitimar a diferença para fazer a diferença, o que
implica na ressignificação dos seus significados, historicamente construídos. É preciso
desconstruir a naturalização dessas diferenças através do exame histórico de sua
constituição (COSTA 2006b; HALL 2000; SILVA 2000; WOODWARD 2000). O
reconhecimento da diferença como uma construção discursiva imersa em relações de
poder é fundamental para compreender e questionar as representações impostas a
sujeitos que carregam no corpo marcas de seu pertencimento a um grupo socialmente
valorizado ou, por outro lado, a um segmento destituído de importância.
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A partir de uma perspectiva relacional, entre significados interdependentes, a
identidade e a diferença são concebidas como criações da linguagem, como discursos.
Elas são ativamente produzidas, não são naturais. Ambas são fabricadas no contexto
de relações culturais e sociais. São criadas por meio de atos de linguagem (SILVA,
2000).
A diferença pode ser celebrada como fonte da diversidade, heterogeneidade e
hibridismo que assegura o caráter construtivo e móvel de sua produção. Mas, pode ser
construída negativamente mediante exclusão e marginalização daquelas pessoas que
são definidas como outros ou estrangeiros que se afastam do referencial concebido
como norma.
Numa perspectiva etnocêntrica a diferença é demarcada mediante oposições
onde um dos grupos é concebido como a referência hierarquicamente superior, de
modo que aqueles e aquelas que não se encaixam na estética, no modo de ser, de
pensar, sentir e agir definidos como padrão são estigmatizados como inferiores, e tem o
seu lugar social e cultural definido a partir dessas classificações.
Os sistemas classificatórios são construções históricas e culturais que orientam a
atribuição de significados e sentidos ao mundo social. Através deles estabelecemos e
julgamos o bem e o mal; o belo e o feio; o inteligente e o desinteressado e impomos,
arbitrariamente, atributos falseados (estereótipos) construídos sobre um determinado
grupo, a um individuo, em função do seu pertencimento ao segmento negativamente ou
positivamente representado. 97
A escola aparece como reprodutora das referidas classificações. Constitui-se
enquanto lócus privilegiado de formação e incorporação de posições hierarquicamente
estabelecidas, tendo em vista a sutileza de sua ação, camuflada no discurso
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Pettigrew (1982), apud CAVALLEIRO (2006) “vê os estereótipos como imagens prontas disponíveis
sobre os grupos sociais, imagens que podem ser recuperadas pela simples menção de se pertencer a
um determinado grupo” (p.24)
Cavalleiro (2006) acrescenta que “os estereótipos característicos da nossa própria cultura são fios
condutores para a propagação do preconceito. Podemos dizer que eles têm a função de simplificar
problemas, evitando a necessidade de se pensar sobre os efeitos das condições sociais, que contribuem
para a exclusão e desajustamento de alguns” (p.24).
Silva (2001) concebe os estereótipos “como clichês, imagens cristalizadas e idealizadas de indivíduos ou
grupos de indivíduos que cumprem o papel social de produzir os preconceitos, as opiniões e conceitos
baseados em dados não comparáveis da realidade do outro, colocando esse outro sobre rejeição ou
suspeita” (p.17).
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pedagógico, politicamente correto, da igualdade de oportunidades e de tratamento no
cotidiano escolar. Abramowicz & Oliveira (2006) pontuam que
Na escola, trabalha-se como se não houvesse diferenças a partir de um
discurso de igualdade entre as crianças, apesar de ocorrerem práticas
ostensivas de diferenciação principalmente de caráter racial estético. O
outro, o diferente é depreciado, ridicularizado, estigmatizado,
discriminado e finalmente excluído em geral, na frente de todos e com a
anuência dos profissionais da educação, quando silenciam ou participam
dessas situações. (p.56)

Gomes (2006) acrescenta que apreender a diversidade existente em nossas
escolas parece ser ainda um tabu para a pedagogia e a educação escolar porque nós,
professores, ainda somos formados para lidar com a homogeneidade. Essa pedagogia
da uniformidade, igualitária, sempre encontrou grande aceitação entre os docentes de
todos os segmentos: progressistas, conservadores, de diferentes crenças e posições
ideológicas.
Uma opinião que pode ser ratificada a partir da avaliação que Zezé faz da escola
pontuando a invisibilidade e a desvalorização das diferenças como um grande equívoco
cometido pelo sistema educacional. Zezé destaca que sentiu muita falta na escola:
da valorização de várias identidades, do pluralismo que existe dentro
dela. Quando a gente fala de religião mesmo na escola a gente não fala só
de catolicismo e muito menos cristianismo, principalmente quando se
fala em Bahia, em Salvador, porque existem outras linguagens religiosas.
Você chega na quinta série pra um menino de 13 ou 14 anos e fala sobre
o cristianismo, por mais indeciso que ele esteja, é o professor que está
falando, formador de opinião, que até perdeu essa característica. Então
acho que tem que valorizar mais as várias iden tidades, o pluralismo
dentro da escola. Existe uma comunidade ao redor da escola e ninguém
se da conta que aquela comunidade influencia no comportamento dos
indivíduos daquela escola e ninguém procura conhecer a comunidade,
fazer um trabalho voltado para a comunidade.

Quando Zezé se refere à pluralidade presente na escola, sinaliza o
reconhecimento de sua existência diluída e ofuscada no cotidiano escolar. A
diversidade é reconhecida, porém não é incorporada à prática escolar, a mesma é
tratada como se não se constituísse em elemento imprescindível à formação dos
cidadãos e cidadãs.

168

Pensando numa perspectiva de educação com e pela diferença, Silvério (2005)
aponta “a identificação das especificidades e particularidades do diverso sem reduzi -lo
ou folclorizá-lo como pressuposto para o sucesso de qualquer projeto de nação que
queira ser democrática e que respeite a diversidade étnico-racial e cultural” (p. 92).
Tendo em vista que precisamos conhecer a diversidade. O referido autor acrescenta
que o processo de diferenciação da diversidade não pode ser destituído da história, de
modo a permitir que os sujeitos da diversidade se percebam como históricos e
compreendam a produção histórica das diferenças, desnaturalizando-as (SILVÉRIO,
2005).
Enquanto essa proposta de educação com e pela diferença não se constitui
numa realidade, nossas escolas continuam sendo apresentadas por esses jovens
graffiteiros como um dos espaços sociais privilegiados no que se refere à negação das
diferenças. Esse processo de invisibilidade das diferenças raciais, sexuais, motoras e
cognitivas é pontuado por esses colaboradores a partir das seguintes sub-categorias:
os apelidos e rótulos depreciativos; o preconceito racial nas escolas e a desvalorização
e falta de apoio para outras linguagens.

a) Os apelidos e rótulos depreciativos
Como vimos, a escola, bem como seus projetos curriculares e atividades, de
modo geral, são pensadas para um sujeito único e totalitário, com determinadas
habilidades cognitivas e motoras, bem alimentado e saudável. Ele também tem um
padrão racial estético e um capital cultural definido que rejeita o diferente, denegando
quaisquer outras possibilidades.
Diante de uma prática pedagógica como a que se processa ainda em nosso
sistema educacional, indiferente à diversidade, não se poderia esperar um tratamento
equânime das particularidades dos sujeitos que o constitui. Aqueles ou aquelas
crianças e jovens que não se enquadram ao perfil indicado e, portanto, valorizado
sofrem cotidianamente com a negação ou ridicularização de suas diferenças.
Abramowicz & Oliveira (2006) acrescentam que
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É possível citar uma infinidade de caracteres pessoais que são
considerados um desvio, pois qualquer detalhe é motivo para ouvir uma
piada, uma brincadeirinha que sempre pensamos ser inocente, “coisa de
criança”, mas que está carregada de estereótipos depreciativos e que
influenciam negativamente na identidade da criança. Estereótipos estes
que podem se tornar uma matéria-prima para o preconceito e o racismo
(p. 55).

Esses estereótipos favorecem a propagação de apelidos depreciativos,
transformados em prática corriqueira nas unidades de ensino, capazes de ferir e
desqualificar a auto-imagem do sujeito que não se encaixa no padrão eleito,
socialmente valorizado, e legitimado pelo discurso escolar. Gomes (2002), em sua
pesquisa relacionada à estética negra envolvendo salões de beleza étnicos, destaca a
partir do depoimento de mulheres negras que os apelidos recebidos na escola marcam
a história de vida dos negros, representando, talvez, as primeiras experiências de
rejeição do corpo vivida na infância e na adolescência.
Ao recordar sobre a infância, Leão menciona os apelidos depreciativos,
relacionados ao sobrepeso, que marcaram essa etapa da sua vida, se estendendo à
juventude:
Os apelidos de mau gosto, desde a infância, me incomodavam bastante,
geralmente era chamado de baleia, esses apelidos assim que destroem a
nossa imagem. Eu lembro que na época do ginásio era obeso pra lá e pra
cá e lembro que teve uma época que a brincadeira era tanta que eu
chegava em casa chorando. Minha mãe teve que procurar um psicólogo
pra mim através do colégio, ela foi à escola falar sobre isso porque eu não
gostava de rebater. Porque eu acho que vou tá me igualando à pessoa
que tá me ofendendo então eu tentava não ligar, mas aquilo me
machucava, essas palavras me machucavam bastante. Fui crescendo com
esses tipos de apelidos (LEÃO).

Na situação relatada por Leão, pautada pelo sofrimento decorrente das situações
desagradáveis vivenciadas em sua trajetória escolar, percebe-se que a figura do
professor não aparece. Mas, no entanto, a disseminação do apelido “pra lá e pra cá”
parece revelar a omissão do docente e a permissividade e tolerância da escola diante
dessa prática, o que reforça a incapacidade da ins tituição em reconhecer e lidar com as
diferenças.
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Cavalleiro (2001) pontua que o silêncio e a indiferença do professor sinalizam à
criança discriminada que ela não pode contar com a cooperação de seus /suas
educadores (as). Por outro lado, para a criança que discrimina, sinaliza que ela pode
repetir a sua ação visto que nada é feito, seu comportamento nem sequer é criticado.
Afinal, como diria a sabedoria popular: “quem cala consente”.
A forma negativa de ver o outro é reproduzida na escola de forma cruel, o outro é
justamente aquele que está distante do padrão e que pode corresponder a uma criança
que seja gorda, negra, alta, deficiente, baixa, nariguda, orelhuda, com os pés grandes,
pobre, homossexual. Esse outro vive processos singulares de exclusão e discriminação
brutais no espaço escolar, acrescentam Abramowicz & Oliveira (2006)
Daniele também se refere aos efeitos nocivos dos apelidos depreciativos
recebidos na fase inicial da escolarização, quando começou a usar óculos:
Meu apelido era quatro olho ...é, deixa eu vê, bochecha d’água porque
quando eu era menorzinha eu tinha um bochechão, apesar de ser seca a
bochecha era grande...
Me importar com esses apelidos eu nunca me importei, mas qualquer
discussão diziam “essa quatro olho”. Eu nem queria mais usar óculos e
todo mundo me chamava assim...Quando tirava os óculos perguntavam
“ cê tá me enxergando, tá me vendo? Bota os óculos, quatro olho ... era
horrível...Com certeza, isso era mais na escola...(DANIELE)

A escola aparece no trecho exibido como espaço privilegiado de manutenção
desses apelidos. Tendo em vista que tais práticas, além de contarem com a indiferença
e o silêncio dos docentes, sobrevivem e se legitimam como verdades, em função da
participação dos mesmos que, em alguns casos, são também responsáveis pela
imposição de rótulos a alunos e alunas diferentes que fogem à regra.
Apesar de afirmar não ter apelido na escola, Urina reconhece que “era o
engraçado da galera porque era o mais atípico, era o mais palhaço”, e assume:
Na escola eu era totalmente fora do padrão, era o problemático pelo fato
de não querer ser igual a todo mundo....era o transgressor....
Quanto ao tratamento, se você puxasse o saco do professor você era bem
visto, mas se você buscasse ser você, mesmo sem consciência nenhuma,
você era renegado, era o problemático...(URINA)
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O engraçado, o palhaço e o transgressor se constituem em condições e lugares
reservados àqueles (as) que rejeitam as tentativas uniformes de enquadramento
protagonizadas pelos docentes e legitimadas pelo discurso pedagógico como boa
educação.
Enfim, essas práticas estabelecidas no espaço escolar são interpretadas por
Miskolci (2005) como algo mais completo e violento do que o aparente. Segundo ele:
A identificação e classificação dos corpos como estranhos revelam a
certeza de que as crianças e os jovens aprenderão a ser “normais” não
apenas por meio de bons exemplos, mas também pelo reconhecimento
e pela rejeição daqueles que constituem maus exemplos. A escola
ensina a estranhar e tenta silenciar os “estranhos” sobre si mesmos
como se fossem abjetos a ponto de manter seus sentimentos e posições
escondidos de todos (pgs. 18-19)

Diante disso, podemos nos perguntar sobre os sentimentos que esses sujeitos,
estigmatizados na escola e pela escola irão construir diante de uma instituição que tem
se revelado bastante permissiva e tolerante com essas práticas discriminatórias?
b) O preconceito racial98 nas escolas

Apesar de alguns jovens colaboradores se referirem aos apelidos depreciativos
recebidos na escola, seja em virtude do tamanho mais avantajado do nariz e da orelha,
em função do sobrepeso, do uso de óculos ou, até mesmo, diante de comportamentos
diferenciados apresentados pelos mesmos (o maluquinho, o esquisito), um fato que nos
chamou bastante atenção foi o silêncio da maioria dos jovens no que se refere à
menção de situações de preconceito racial na escola, haja visto que são jovens negros.
Quais seriam, então, os significados desse silêncio? O mesmo poderia
representar a ausência de experiências de discriminação racial; o constrangimento em
relatar episódios dessa natureza; o desejo de omitir essa informação ou poderia estar
revelando à sutileza das mesmas e a dissimulação do racismo no cotidiano escolar.
98

Entendemos raça como um conceito construído socialmente em meio às relações conflituosas e tensas
entre brancos e negros, muitas vezes dissimuladas e equivocadamente definidas como harmônicas,
diferente do superado conceito biológico de raça definido no século XVIII. O conceito de raça é usado
nas relações sociais brasileiras com o propósito de destacar como características físicas, como cor de
pele, textura do cabelo, formato do nariz, dentre outras, são capazes de influenciar e interferir e até
mesmo definir o destino e o lugar social dos sujeitos na sociedade brasileira.(Brasil 2004)
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Os relatos de experiências vivenciadas nos processos seletivos para o ingresso
no mercado de trabalho, onde são destacadas situações em que os mesmos se
depararam com a exigência de uma determinada estética utilizada como critério de
aprovação ou reprovação no processo seletivo, descartaram a nossa primeira hipótese
sobre o significado do silêncio. Urina destaca, no trecho a seguir, a ideologia do
branqueamento 99 que impõe a necessidade do sujeito se aproximar do padrão branco,
europeu, para ser aceito, para ter acesso às oportunidades, para, enfim se aproximar
da boa aparência exigida:
Até seu comportamento mesmo, você tem que se comportar como
branco, formal, terno e gravata num país tropical, velho! Num país
tropical, numa região em que o sol predomina o ano inteiro, você tem
que seguir os padrões europeus porque uma elite que é branca
determina aquilo ali e você não tem o direito de opinar.

No trecho exibido, nosso colaborador pontua que a aproximação com a referida
estética branca valorizada implica também na incorporação de seus valores onde seu
comportamento diferenciado deverá ser modificado, “você tem que se comportar como
branco”.
Leão também se refere à imposição de uma determinada estética como condição
para conseguir uma vaga de empacotador num supermercado da cidade. Ele destaca
que foi obrigado a cortar os cabelos para se enquadrar ao padrão exigido pela
empresa:
Não sei se na época que você me conheceu eu tava com cabelo grande, eu
tive que cortar o cabelo pra consegui esse trabalho. A gente tem que
viver num país que as pessoas julgam você pela sua aparência e não pelo
que você é. O que é que o meu cabelo vai influenciar na minha
capacidade, em minha honestidade? Não vai influenciar em nada [...]

Questionando a situação, Leão se refere à incoerência de tal exigência e critério
de seleção. Sem identificar, possivelmente, nesse trecho, a relação do seu cabelo

99

Segundo Silva (2001) “a ideologia do branqueamento se efetiva no momento em que o negro
internalizando uma imagem negativa de si próprio e uma imagem positiva do branco, tende a se rejeitar,
a não se estimar e a procurar aproximar-se em tudo do indivíduo estereotipado positivamente e dos seus
valores tidos como bons e perfeitos” (p. 18).
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crespo com o seu pertencimento étnico-racial100 inferiorizado. Seu cabelo precisava ser
cortado porque apesar dos estereótipos negativos atribuídos a sua textura, o cabelo
crespo (black) pode representar um forte ícone identitário 101.
Daniele, ao mencionar sua experiência como garçonete de um restaurante
durante os feriados e finais de semana, destaca entre os pontos negativos do seu
trabalho à condição de inferioridade que lhe é imposta por alguns clientes brancos,
observem:
É bom trabalhar lá porque você fica conhecendo várias pessoas
diferentes e tem pessoas que, por ser branca, por exemplo, se acham
melhor do que você que é negra, que é o meu caso. Tem pessoas que
acham que só porque você tá servindo você não é melhor que ele nem é
igual, ele é melhor que você É a única coisa ruim porque você hoje tem
um cliente que lhe trata maravilhosamente bem, amanhã chega um
cliente que nem pra sua cara direito olha.

Apesar de reconhecer a hierarquia estabelecida entre brancos e negros, Daniele
parece atribuir a inferioridade que lhe fora imposta nessas circunstâncias à condição
subalterna de quem serve, dissociada do seu pertencimento étnico-racial negro. Tendo
em vista que a mesma, em outra passagem da narrativa, assume “nunca ter sofrido
nenhum tipo de racismo em relação a sua cor...”
Além de experiências relacionadas ao mundo do trabalho, situações de
discriminação racial vivenciadas na comunidade e na própria família são também
mencionadas, descartando assim, mais duas hipóteses sugeridas como justificativa do
silêncio sobre essa matéria. A hipótese que explicaria o silêncio dos jovens através do
provável constrangimento imposto por essas experiências e a proposição que atribui o
desejo de omissão dessa vivência como justificativa do silêncio são rejeitadas quando,
os mesmos, citam situações de preconceito na comunidade e na própria família,
naturalmente mais constrangedoras.
100

A utilização do termo étnico na expressão étnico-racial tem como propósito destacar que além da
influência das características físicas como a cor de pele e a textura dos cabelos, as relações tensas entre
brancos e negros na sociedade brasileira também são devido à raiz cultural de matriz africana, que difere
em visão de mundo, valores e princípios das raízes culturais de origem indígena, européia e asiática
(Brasil, 2004).
101
GOMES, Nilma Lino (2002). Trajetórias escolares, corpo negro e cabelo crespo: reprodução de
estereótipos ou ressignificação cultural. Revista Brasileira de Educação, São Paulo, n.21,
Set/Out/Nov/Dez.
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Dunk se refere às atitudes preconceituosas da sua comunidade que lhe confere
atributos negativos relacionados à criminalidade e marginalidade. Refere-se a algumas
situações onde fora discriminado pelo seu estilo de vestir e, também, pela sua condição
étnico-racial:
Ainda sinto resistência das pessoas. Acho que elas me vêem como um
marginal, quer dizer, eu vejo assim no seu olhar que sou visto como
qualquer outro tipo de pessoa, como um traficante ou como um pivete
de rua, qualquer coisa assim.
Já sofri discriminações, por exemplo, vou fazer um trabalho e as pessoas
ficam me olhando de cima a baixo pela forma que me visto, acho que por
minha cor e também na rua, eu tou andando assim com a mão atrás,
andando na frente de uma senhora branca e quando ela passa na minha
frente porque tá com pressa, eu é que tou seguindo ela. Ela olha pra mim
pra o meu jeito de vestir e acha que eu tou seguindo ela, acho que
também por eu ser negro, me vestir diferente. Eu acho que o preconceito
e o racismo nunca vão mudar [...]

Apesar de explicitar situações concretas de racismo102, no trecho exibido, o
jovem Dunk parece conceber a cor da sua pele como mais um elemento responsável
pela sua associação à imagem de marginal e ao crime organizado, na condição de
traficante. Esse atributo não é pensado como principal elemento agregador e difusor
dos estereótipos negativamente infligidos, o que ratifica a sutileza das práticas racistas,
sempre camufladas sob outras adjetivações, escondendo-se sob rótulos como
preguiçoso, sujo, marginal e desinteressado.
Urina se refere a episódios de discriminação vivenciados na própria família. Ele
identifica nas atitudes de seus pais para com ele um certo teor preconceituoso capaz de
oferecer subsídios à leitura da relação conflituosa constituída entre os membros dessa
família:
[...] eu sentia um pouco de afastamento por parte dos meus pais, eles
davam mais atenção pro meu irmão, não sei porque, ou sei porque. É, sei
lá, ele tinha um tratamento diferente pelo fato de ter os traços mais de,
sei lá, índio e ter cabelo cacheadinho, liso e eu ter os traços mais grossos,
aquele processo né.
102

Cunha Jr (1982), apud CAVALLEIRO (2006, p.22) conceitua o racismo como “uma prática que
reproduz na consciência social coletiva um amplo conjunto de falsos valores e de falsas verdades e torna
os resultados da própria ação como comprovação dessas verdades falseadas”. Trata-se de uma
ideologia que possibilita a um grupo o controle do outro, pautado em características negativas imputadas
a cada um deles. Baseado em relações de poder o primeiro atribui inferioridade ao segundo como
justificativa da dominação.
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Quando eu era criança eu não percebia que era isso, mas eu me achava
feio pelo fato não ter o cabelo liso. Eu queria ser branco, ter cabelo liso,
quando eu era pequeno.

A fala de Urina traz à tona o impacto decorrente de submissões contínuas a
situações de discriminação racial na vida desses sujeitos. Quando menciona seu desejo
infantil de ser branco e ter cabelo liso, Urina manifesta seu sentimento de recusa às
características raciais do grupo negro representado negativamente como desprovido de
qualidades, da beleza e da valorização cultural (SILVA, 2001).
Considerando as situações apresentadas por nossos colaboradores, marcadas
pelo desrespeito às diferenças e à discriminação racial, chegamos à provisória
conclusão sobre o significado do silêncio dos jovens quanto ao preconceito e a
discriminação no cotidiano escolar. Os relatos das circunstâncias supracitadas
revelaram a sutileza, que não significa inexistência, das práticas discriminatórias no
âmbito da educação escolar. Silva & Barros, (1997), apud ABRAMOWICH & OLIVEIRA
(2006) destacam que:
o preconceito e a discriminação, ainda que de forma escamoteada, são
muito presentes na escola e que essas instituições apesar de utilizar o
discurso da igualdade, não respeita as diferenças e, diante disso, as
crianças negras para obter sucesso na escola precisam branquear-se
(p.49)

O próprio Urina é quem apresenta episódios de discriminação na escola
atribuindo como causa a cor da sua pele e a textura dos cabelos que marcam seu
pertencimento étnico-racial ao segmento negro da população que é social, cultural e
historicamente inferiorizado.
A escola foi o lugar que eu mais tive, assim, que me renegar, até porque,
não poderia usar o meu black porque achavam que era sujo que ia dar
piolho e tudo mais, enquanto o branquinho sempre poderia usar cabelos
grandes amarrados, presos. E, inconscientemente eu me negava, tinha
vergonha do meu cabelo crespo né, queria uma estética mais branca
mesmo [...]

A escola impõe padrões de currículo, de conhecimento, de comportamento e
também de estética. Para estar dentro e permanecer na escola é preciso apresentar-se
fisicamente dentro de um padrão. A exigência de cuidar da aparência, “arrumar” os
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cabelos faz parte da rotina, e as justificativas para tal imposição, estão ancoradas às
normas e aos princípios higienistas (GOMES, 2002).
Os cabelos, mais uma vez, foram citados como principal atributo afligido pela
ideologia do branqueamento imposta a esses sujeitos nas instâncias sociais
apresentadas. Ao contrário da cor da pele, os cabelos podem ser cortados, raspados,
alisados e “arrumados” de modo a aproximar o diferente do padrão. Uma ideologia que
encontra reforço nas práticas escolares cotidianas. Gomes (2002) acrescenta que
é muito comum encontrarmos entre os / as docentes a presença de
relatos que associam os cabelos rastafaris e a estética dos integrantes
do movimento hip hop à sujeira e à marginalidade. No ambiente escolar
essas associações, muitas vezes, extrapolam a esfera individual e
transformam -se em representações coletivas negativas sobre o negro,
seu cabelo e sua estética. (p.49)

Diante do processo de desvalorização e inferiorização do segmento racial negro
que também é reproduzido na escola, atitudes como a negação e a vergonha da cor da
sua pele e da textura do cabelo tornam-se compreensíveis e justificáveis. Esse
sentimento de não ser, de não ter identidade, decorrente dessas experiências aparece
no trecho a seguir:
[...] a escola foi um dos lugares onde eu sofri o lance do preconceito e não
sabia que tava sofrendo103 até não tinha consciência do que eu era. Eu
era qualquer coisa sem identidade nenhuma, só não parecia com branco
[...] (URINA)

A sutileza e a dissimulação do racismo no cotidiano escolar, também, ficam
evidenciadas no trecho exibido quando o enunciador admite ter sido vítima do
preconceito racial na escola, apesar de não saber ou ter consciência sobre o fato. Uma
“alienação” que não impediu, nem o protegeu da construção de um sentimento de
inferioridade perante outros segmentos étnico-raciais.

c) Desvalorização / falta de apoio para outras linguagens.
O relato da experiência do Projeto Grafipaz, realizado numa escola do Cabula,
exibido nas primeiras páginas desse texto, pode ser usado como exemplo ilustrativo da
103

O destaque (em negrito) do trecho da narrativa é de responsabilidade da mestranda.
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indiferença e rejeição da escola no que se refere às práticas culturais elaboradas e
vivenciadas por seus alunos e alunas. Para Antônio Jorge, presidente / coordenador do
Projeto Cidadão104 e parceiro do Grafipaz:
As escolas perdem muito tempo, perdem uma grande oportunidade
quando não aproveitam isso. Quando eu chego numa escola toda
pichada e não vejo um graffiti, percebo que os meninos não estão sendo
trabalhados porque se tem pichação pode ter graffiti, então o que é que o
gestor faz, ele finge que não vê ou fica gastando o dinheiro pintando a
escola. Quando na realidade esses jovens estão dizendo: estamos aqui,
queremos que você faça um trabalho pra que a gente possa expressar a
nossa arte. Só que isso não é entendido por muitos educadores[...]

Entretanto, o fato de tra zer o graffiti para dentro da escola não implicou em
acolhimento do mesmo. Justamente por se constituir numa linguagem significativa para
os jovens, representando um perigo iminente à ordem e disciplina escolar, a mesma
continuava sendo ignorada pelo corpo docente e gestor da escola. Como evidencia
Daniele ao falar sobre a repercussão da pintura de um painel graffitado num dos muros
do pátio da escola como atividade de conclusão das oficinas nesse período.
Os professores em sala de aula não comentaram nada, não elogiaram
nem nada. Só o pessoal que a partir do momento em que viu a pintura,
as meninas nem tanto, perguntaram sobre o que foi feito, como foi feito.
A partir do momento que fizemos aquele muro, os alunos começaram a
freqüentar mais as aulas porque surgiu a curiosidade. Até mesmo pelas
reportagens que tinha na escola, como no dia que fizemos o muro, teve
uma repercussão, foi muito comentado, todo mundo falava, mas os
professores não, eles não comentaram nada, enquanto os alunos
comentaram bastante. (DANIELE).

Apoiando-nos em estudos foucaultianos que identificaram a estreita vinculação
entre saber / conhecimento e poder, podemos inferir que a contemplação dessa
linguagem pela escola pode se constituir em ameaça à suposta harmonia escolar. Esse

104

O Projeto cidadão deve ser reconhecido como referência na história do graffiti em Salvador. Dentre as
oficinas oferecidas pelo projeto, a oficina de graffiti pode ser considerada como uma das pioneiras no
Cabula. Antônio Jorge atuou como grande articulador das parcerias entre UNEB, EMTURSA e Prefeitura
Municipal de Salvador para realização dos concursos de graffiti nos anos de 2003 e 2004, depois entre
Ambev – Projeto Cidadão e UNEB, além de ter sido responsável pela organização de seminários com
graffiteiros de Salvador.
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acolhimento pode garantir legitimidade e poder a essa linguagem, haja visto o poder
legitimador exercido pela escola como instituição que autoriza ou não, inclui ou exclui.
Acolher o graffiti significa legitimar as atitudes, posicionamentos e princípios
construídos por esses jovens, ao longo de suas experiências, o que implica no
reconhecimento de outros modos de ler e interpretar o mundo. O fato de o graffiti ter
uma origem popular, ser aprendido e vivido fora da escola dificulta as tentativas de
enquadramento à cultura escolar. Até porque os princípios dessa linguagem podem
funcionar como detonadores da mesma.
Dessa forma, o silêncio dos professores diante de uma ação que mobilizou os
estudantes, criando uma efervescência no ambiente escolar, revela mais do que
indiferença, se constitui em tentativa de manutenção da ordem. Através de sua ação (o
silêncio), os professores e professoras estabelecem uma separação entre a ludicidade
“desordenada” e ameaçadora do pátio e a seriedade e sisudez do saber escolar
(científico) transmitido na sala de aula.
É válido ressaltar que o silêncio desses profissionais também denuncia o
despreparo dos mesmos para lidar com essas linguagens e experiências culturais
(SANTOMÉ, 2003). Os processos formativos a que foram submetidos não transmitiram
esse conhecimento imprescindível à elaboração de objetivos e metodologias capazes
de governar as referidas culturas juvenis (SILVA, 2003).
As experiências e trajetórias escolares relatadas pelos jovens graffiteiros têm
ratificado o descaso da escola no que se refere à valorização e reconhecimento de
suas habilidades artísticas e práticas culturais. A escola tem se mostrado indiferente às
outras linguagens que, além da escrita, se constituem em formas legítimas de
expressão, comunicação e produção de sentidos, adotadas por esses jovens como
instrumento de leitura e interpretação do mundo. Grignon (2003) acrescenta que:
Por meio do ensino da leitura e da escrita, a escola assegura a
popularização do escrito e consagra sua supremacia sobre as culturas
orais. A escola não suprime a expressão, a cultura oral, que detém um
importante papel na comunicação pedagógica, mas não concebe o oral
independentemente do escrito, nem do predomínio deste (p.180).

A falta de apoio e de atividades que contemplem o potencial criativo desses
exímios desenhistas, reconhecidos entre os colegas em função das suas produções, é
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pontuada pelos jovens colaboradores como uma deficiência da escola, como mais um
aspecto que justificaria o desinteresse dos mesmos. Para Atitude, na escola deveria:
ter um apoio mais forte pra galera que desenha que poderia, sei lá,
crescer na vida[...] Eu não acho que tenha qualquer incentivo na escola.
[...] tem vários artistas no colégio que às vezes se perdem ou procuram
uma oportunidade pra se descobrir realmente através da arte.
Conheço muitos alunos na escola que tem um potencial artístico[...] que
nunca saíram assim na rua pra pintar, então eu acho que falta
oportunidade [...]

A ausência de incentivo a uma habilidade reconhecida pelo mesmo como
possibilidade de mobilidade social e, portanto, de saída da sua condição subalterna,
está atrelada ao modelo de sujeito que se almeja formar. A escola não cria condições
nem investe na formação de artistas porque esse não é o lugar destinado, em seu
projeto, a jovens negros, moradores da periferia.
Parecendo estar ciente do poder de legitimação exercido pela escola, Dunk se
coloca à disposição para realizar oficinas de graffiti na instituição, alegando, através de
seu discurso, o desejo de compartilhar sua habilidade com os colegas e, dessa forma,
contribuir para erradicação da pichação na escola. O que não foi acolhido pela
instituição, como ele destaca no fragmento a seguir:
Vi que não queria aquilo (a pichação) pra mim, aí comecei a chamar a
galera, o pessoal que pintava e fui dizendo que a gente tinha que parar,
pedi oportunidade na escola pra dá aula de graffiti ao pessoal, mas só
que eles não queriam dá oportunidade também, pra a gente mostrar que
o graffiti é uma arte boa e não pode deixar desse jeito, (DUNK)

Sabiamente, utilizando-se do seu “jogo de cintura”, Dunk pretendia através de
sua “boa ação” fortalecer sua liderança entre os colegas e, ao mesmo tempo, construir
uma imagem positiva em relação aos professores e gestores da escola.
Por outro lado, diante do fascínio que as culturais juvenis exercem sobre esses
sujeitos, fazendo com que os mesmos burlem as tentativas de controle e vigilância
escolar, intensificando assim, a sensação de adrenalina, a escola pode utilizar um
suposto acolhimento da prática cultural e desse modo transferir o controle exercido por
ela para os próprios indivíduos, transformando-os em sujeitos auto-governáveis. Os
jovens serão responsáveis pelo fracasso ou sucesso da ação. O amparo de um projeto
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de graffiti pode representar, também, uma tentativa de esvaziamento do significado
dessa prática para os jovens. A falta de um planejamento da escola e do
estabelecimento de objetivos pedagógicos para essas ações, as coloca para dentro da
escola sem incluir, o que seria a contemplação da diferença para não fazer diferença
alguma. Como relata Sag, a seguir:
Quando eu ainda estudava no R S mostrei alguns desenhos pra uns
colegas meus e chegou aos ouvidos da coordenadora pedagógica, ela me
chamou e perguntou se eu desenhava. Primeiro, eu falei pra ela que tava
pensando em fazer um projeto pra pintar o muro da escola. Falei o que
eu queria. Eles compraram o material, mas foi tudo muito mal
organizado porque o que eles queriam fazer era totalmente diferente
daquilo que eu queria. O pessoal da direção do R. S achou que se
comprasse material e pintasse o muro de branco tinha feito a parte deles,
mentira, projeto de graffiti não é isso, me dê tantas latas de spray que a
gente faz o projeto. (SAG)

Embora se atribua um caráter passivo ao sujeito foucaultiano (COSTA, 2006)
que de governado torna -se autogovernável, existe nesse processo a possibilidade de
subversão e reação a essa formação (SILVA, 2003). O que pode ser explicitado pela
atitude de Sag que desistiu do projeto ao perceber o descaso da escola em relação à
execução da pintura, numa aparente tentativa de reduzir seus significados e sua
importância enquanto elemento articulador e mobilizador dessa juventude. Diante dessa
postura adotada pela escola, Sag reage assumindo que “queria levar o graffiti para
dentro da secretaria da escola e mostrar pros professores o que seus alunos fazem e que
eles não dão valor, pouquíssimos dão valor, a verdade é essa”. Ele chama a galera que
estava envolvida no projeto e fala da sua frustração diante do desrespeito dos prazos e
etapas estabelecidas no projeto e desabafa : “o que vocês vão fazer pra eles não significa
nada e eu quero que signifique alguma coisa”.
Sag abandonou a escola depois desse episódio só voltando a estudar no ano
seguinte em outra instituição localizada no centro da cidade, onde morou durante um
ano.
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4.1.3 – O CURRÍCULO ALIENÍGENA

Quando

se

analisam

os

currículos

de

nossas

escolas,

estejam

eles

corporificados (coisificados) nas listas de conteúdos programáticos, ou em seus
formatos abstratos como idéias e concepções transmitidas a serem incorporadas pelos
estudantes (SILVA, 2003), o que se observa é uma predominância “arrasadora” de
conteúdos conceituais e culturais regidos por uma cultura hegemônica, ocidental, em
detrimento de tantas outras silenciadas nas propostas curriculares (SANTOMÉ, 2003).
A centralidade das culturas européias e norte-americanas em nossas propostas
curriculares, visualizada através da influência lingüística das mesmas, bem como da
supremacia atribuída aos seus valores, princípios e modelos de comportamentos,
apresentados como universais, tem denegado os valores e princípios de outras
matrizes civilizatórias constituintes do povo brasileiro, que permanecem silenciadas no
currículo escolar.
Ao discorrer sobre culturas negadas e silenciadas no currículo, Santomé (2003)
acrescenta que a ausência de conteúdos culturais que contemplem os saberes locais,
as culturas de minorias étnicas e raciais, bem como a diversidade das culturas infantojuvenis, resultam das relações de poder envolvidas na produção das propostas
curriculares. Fazendo com que a única cultura privilegiada pelas instituições de ensino
seja aquela proveniente de grupos sociais com poder ou autorizada pelos mesmos. O
que faz com que o padrão lingüístico adotado pela escola seja proveniente desses
grupos; a literatura se restrinja aos autores e autoras valorizados pelos mesmos grupos;
a geografia e a história contada a partir de sua versão de vencedores; a matemática ser
aquela necessária para garantir a rentabilidade dos seus negócios e a arte ser reduzida
às produções consagradas dos museus e galerias (SANTOMÉ, 2003).
O currículo é uma produção política e histórica que envolve disputas de
interesses travadas nas relações sociais de poder, cujo propósito é a formação do
social. Enquanto campos do conhecimento como a Sociologia da educação, a Filosofia
da educação e as Psicologias do desenvolvimento e da educação produzem saberes
para o conhecimento, a regulação e controle dos sujeitos, o campo do currículo se
destina a compor modos de melhor organização do conhecimento voltado à produção
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de sujeitos particulares, seja ele o acomodado das pedagogias tradicionais, ou o
“emancipado” das pedagogias progressistas (SILVA, 2003).
O currículo escolar é produzido a partir do nexo entre o conhecimento produzido
pelas ciências humanas e a subjetividade, o modelo de sujeito que se pretende formar.
No caso de uma educação voltada para formação de sujeitos subservientes à lógica do
mercado, adequados às exigências do mundo do trabalho, cada vez mais competitivo, e
condicionados ao consumismo terá o currículo, bem como o cotidiano escolar orientado
por teorias inspiradas na temporalidade e espacialidade da fábrica, como destaca Luz
(2002):
É sintomático que o surgimento do termo currículo, na literatura
educacional, nasce no início do século XX nos Estados Unidos, centro
da indústria automobilística, que passa a exigir políticas educacionais
que atendam às necessidades de mão-de-obra industrial especializada e
obediente à engrenagem tecnoburocrática (p.78).

Nossa educação, teoricamente, afinada com o discurso da igualdade, baseada
em ideais democráticos, incluindo a democracia racial e a igualdade entre os gêneros,
lança mão de um currículo uniforme determinado por uma cultura hegemônica
(européia, estadunidense) indiferente a outras perspectivas culturais concebidas como
desvios. Daí a sub -representação ou exclusão das culturas negras, aborígines e juvenis
no nosso currículo escolar. Assim destaca Abramowicz & Oliveira (2006):
A partir desse discurso da igualdade, os agentes pedagógicos
acabavam acionando mecanismos de poder que fixam um modelo de
sociedade e punem todos aqueles que dele desviam, mutilando a
particularidade cultural do segmento da população negra brasileira, a
partir de um ritual que se legitima na instituição escolar não por aquilo
que é dito, mas por tudo aquilo que silencia (p.47).

O silêncio sobre a diversidade no currículo das escolas se constitui em estratégia
de manutenção da ordem, de regulação social e da naturalização das desigualdades. A
escola anula essas diferenças, tendo em vista que as mesmas não se constituem em
conteúdos necessários à formação de sujeitos “em série” almejada por essa instituição
acadêmica. O conflito possibilitado pelo encontro das diferenças no ambiente escolar é
assim evitado, de modo a garantir a manutenção da suposta harmonia escolar.
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Fazendo com que jovens negros moradores das periferias, dotados de um legado
cultural marcado pelo seu pertencimento étnico-racial e de vivências comunitárias
significativas não se sintam parte desse currículo alienígena, estranho às suas
experiências. Abramowicz & Oliveira (2006), após relato sobre artigos e pesquisas no
campo da educação com recorte racial, denunciam:
a base conservadora e excludente da escola centrada num modelo de
currículo que poderia ser denominado como embranquecido diante da
ausência de conteúdos que possam contribuir para que os alunos
negros se vejam contemplados e, também o silêncio da equipe
pedagógica a respeito das questões raciais (p.47)

Esses jovens não se vêem representados nos conteúdos curriculares que lhes
são empurrados como verdades universais, “necessárias” a sua formação, como ratifica
Zezé no fragmento a seguir:
Existe uma comunidade ao redor da escola e ninguém se da conta que
aquela comunidade influencia no comportamento dos indivíduos
daquela escola e ninguém procura conhecer a comunidade, fazer um
trabalho voltado para a comunidade. E a identidade dessas pessoas? São
pessoas negras. Então, como é que eu vou estudar minha negritude, vou
me descobrir enquanto negro se minha professora de biologia não fala
nem o que é melanina? Nunca me falou. Se eu não sei nem o que são
traços étnicos, se eu não estudo África, por exemplo? Então esse modelo
educacional é pras escolas particulares da Pituba, do Rio Vermelho
porque lá sim, a gente encontra pessoas com traços europeus. Nosso
ensino é todo voltado pra cultura européia, eu não me enxergo dentro
desse ensino, dentro dessa educação [...]

A escola é concebida como uma instituição desligada da vida, indiferente à
comunidade, ao meio social e cultural de seus alunos e alunas. Ela não oferece
condições adequadas para que jovens negros construam uma imagem positiva do povo
negro, de sua estética, enfim das culturas negras, imprescindíveis para a construção de
suas identidades (GOMES, N, 2006). O que também é ratificado por Silva (2001) que
pontua possíveis conseqüências desse processo de negação:
Os valores desses grupos são, na maioria das vezes ocultados ou
apresentados de uma forma tal que não coloque em conflito os valores
dominantes. Em conseqüência as populações excluídas podem vir a
privilegiar os valores da história e cultura oficial como os únicos a serem
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considerados, renegando os seus próprios valores, se o processo
pedagógico, o seu cotidiano e a sua cultura, não oferecer-lhes
oportunidades de reflexão e reelaboração (p.16).

O que nos leva a entender porque num dado momento da vida, Urina rejeita sua
estética, desejando embranquecer-se para ser aceito, para se achar bonito, para, quiçá,
ter acesso a bens sociais e culturais que se constituem em privilégios restritos àqueles
que mais se aproximam do modelo de estética, de religião, da forma de falar, enfim, da
cultura adotada e imposta como padrão.
Daí a urgência da implementação da Lei 10.639 /2003 que torna obrigatório o
ensino da história e cultura afro-brasileira e africana no currículo escolar. Para que
outras narrativas e valores também se façam presentes no cotidiano de nossas
instituições acadêmicas.
As leituras dos jovens graffiteiros em relação ao currículo escolar, as práticas
pedagógicas serão sistematizadas em três pontos: a) Os conteúdos são desligados da
vida, sem sentido e desinteressantes, b) a arrogância do saber escolar c) o estudo é
sinônimo de sacrifício e obrigação.
a) Os conteúdos são desligados da vida, sem sentido e desinteressantes.

A caracterização da escola como uma instituição desligada da vida, indiferente
às experiências culturais, aos desejos e necessidades dos envolvidos no processo
educativo é a mais pontuada entre os jovens colaboradores.
A escola é desacreditada no que se refere à formação humana e social desses
jovens. Ela deixa de ser concebida como espaço privilegiado de formação, passando a
disputar essa função com outros espaços eleitos como propícios à formação por eles
desejada, como sinaliza Urina:
Nos cinco anos que fiquei fora da escola aprendi outra forma de
pensamento [...] sei lá [...] achava que a escola era que ia me dar
consciência de pessoa mesmo e eu vi que não era nada daquilo. Fiquei
esse tempo sem estudar e comecei a ver várias outras culturas, a
conhecer várias outras culturas ditas subculturas né. Foi daí que eu
conheci o Movimento Punk, conheci o lance do graffiti, comecei a andar
de skate também né, e aquilo ali já abre a sua cabeça totalmente, você tá
lidando com a rua mesmo.
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A escola oficial te deixa padronizado[...] ela parece que tá totalmente
desconexa com a vida...Ela não permite conhecer outra visão, outras
experiências [...] Ela precisa ser menos fechada pra comunidade [...]

A crítica ao currículo dessa escola desconexa com a vida recai sobre a sua
versão coisificada nas conhecidas listas de conteúdos programáticos a serem
incorporados pelos estudantes. Alg uns conteúdos conceituais transmitidos na escola
como verdades históricas são avaliados como desatualizados, incoerentes e
fragmentados como pontua Sag, a seguir:
A escola não ensina tudo da maneira certa, o que eles ensinam é sobre
quem descobriu o Brasil, mas só que Pedro Álvares Cabral invadiu o
Brasil porque aqui já tinha uma população de índios. Como é que você
descobriu uma casa se eu já tou morando nela?
[...] na escola tudo parece acontecer por acontecer, não existe o
sentimento. Por que a guerra do Golfo? A guerra do Vietnã começou por
quê? Eles não detalham, quando você chega à maioridade tem que
aprender a ler livros, jornais, assistir jornal, televisão, pesquisar na
Internet pra você aprender mais porque tudo aquilo que ensina na
escola, seja ela pública ou particular não importa, é muito pouco. Você
tem que ensinar a seu filho, seu amigo ou alguém que você gosta, a ler.

Ao avaliar que o ensino das escolas é limitado e insuficiente para sua formação,
Sag está revelando, por outro lado, que as expectativas e os projetos de formação
elaborados por essas instituições subestimam a competência e inteligência dos
estudantes.
A utilidade e os objetivos que justificam a aprendizagem de determinados
conteúdos também são questionados. A formação escolar apresenta-se fragmentada
em um amontoado de conteúdos divididos entre as disciplinas onde seus objetivos e
finalidade se tornam invisíveis para os estudantes. Os conteúdos deixam de ser meios e
se transformam nos fins da educação. Aprende-se, mas não se sabe para quê. Como
destaca Daniele:
Na primeira série mesmo você só aprende o ABC, da primeira à quarta
série você aprende coisas fundamentais, coisas que você realmente usa
no dia a dia. A partir da quinta série você começa a vê coisas que você se
pergunta se isso vai ter utilidade. Pra que? Eu tou aprendendo isso pra
quê? Pra quê que eu vou usar física no meu dia-a dia? Você pensa
assim[...] eu não vou precisar disso[...] apesar de que você usa. O
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professor tá dando isso aí, ele fala um quilo e você não entende uma
grama. Ele fala [...] fala, entra por aqui e sai por cá.
[...] dez anos da minha vida passaram e eu continuo estudando, continuo
estudando e todo ano a mesma coisa, se torna chato[...]

Em meio às críticas referentes ao modelo de formação conteudista, indiferente
aos contextos sociais e culturais que envolvem a comunidade escolar, Leão sugere
como deveria ser o ensino em nossas escolas:
Falando sobre educação, pra mim basicamente o que afasta as crianças
da escola é o fato delas aprenderem coisas que os nossos pais também
aprenderam, esse lance do dia do índio, dia da arvore isso já está
ultrapassado, ninguém usa isso no dia a dia, acho que eles deveriam
fazer como as faculdades ensinar para a vida. Geralmente as faculdades,
eu ainda não estou em uma por enquanto, mas eu sei que os alunos
aprendem coisas que vão usar no dia a dia. Aprender sobre o dia do
índio não vai atrair a criança pra escola, não vai mesmo. Ela tá na escola
só pra merendar e fica rezando pra na hora do recreio jogar bola.

Para que as crianças e os jovens tenham outras motivações além da merenda
escolar, da brincadeira e da hora do recreio que os levem a freqüentar e gostar da
escola. É preciso que o ensino não valorize só a reprodução de um conteúdo
descontextualizado e verbalista, mas desperte para o significado do aprender para
aprender para decifrar sua comunidade e o mundo na sua riqueza e diversidade.
Partindo do local para o global, de modo a incentivar cada um em sua trajetória de
sujeito que tem e faz a história.
b) Arrogância do saber escolar

As críticas dos jovens não se limitam aos conteúdos conceituais selecionados no
currículo. Os questionamentos estendem-se à forma como os mesmos são
transmitidos. O saber escolar é apresentado como único, legitimo e imparcial que deve
ser incorporado e confirmado através dos exames como prova de aprendizado. Daniela
se refere à cobrança, quase traumática, do aprendizado dos conteúdos:
Eu até gostava de pegar livros, ficar escrevendo, mas a partir do
momento que entrei na quinta série, e você já cria logo um trauma dos
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professores, professor já chega e umbora logo cê tem que saber, tem que
tirar nota boa, tem várias matérias diferentes, é completamente ruim [... ]

O aprendizado é assim concebido como uma obrigação. O professor é o
responsável pelo depósito desse conhecimento na cabeça dos estudantes, atualizando
a concepção de educação bancária, combatida por Freire. Muitas vezes, assumindo a
condição arrogante de detentores desse saber que será transferido para a mente dos
alunos como se a mesma fosse uma caixa vazia a ser preenchida, ratificada por Urina
no trecho que segue:
Os professores achavam que já sabiam de tudo e não davam
oportunidade pra galera, pra o pessoal dar opinião. Não deixavam,
subestimavam pelo fato de achar que o aluno é sem luz, do grego que
significa sem luz, e o professor é quem vinha pra dar uma luz, da idéia
do iluminismo[...]

Tema este que será confirmado por Sag ao falar sobre a postura de
superioridade apresentada por muitos professores. Ele apresenta seu posicionamento
contestador enquanto reação à arrogância e onipotência dos saberes presentes nos
livros, transmitidos pelos professores como verdades irrefutáveis.
Eu nunca confiei no que a professora me falava, ela chegava e falava
porque um mais um são dois, eu tinha que fazer no papel porque errar é
humano e o professor é humano. Apesar de ser uma das profissões que
eu mais respeito, às vezes vejo os professores se colocarem de uma forma
superior dentro da sala de aula, por isso fico sempre indiferente pro lado
deles, apesar de respeitá-lo. Através dessa indiferença aprendi a
contestar mais e perguntar mais. Entender a mim primeiramente pra
depois entender a ele, ao que tá no livro. Um livro sempre conta a
história diferente do outro, nunca é daquele jeito em um e daquele jeito
em outro por isso é importante lê muito. Acho que é uma das coisas mais
importantes para você se auto-executar, saber quem você é fazendo
leitura e criando sua própria opinião sobre as coisas [...]

O desejo de ser também responsável pela construção do conhecimento subverte
essa concepção do conteúdo pronto, definido, à espera de ser engolido. É preciso que
esse posicionamento contestatório, questionador de verdades naturalizadas, seja
tomado como referência por outros jovens, pois esse pode ser um caminho para que,
ao menos, perturbemos a suposta harmonia escolar.
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c) O estudo é sinônimo de sacrifício e obrigação.

Diante de um currículo alienígena, estranho à vida dos sujeitos envolvidos no
processo pedagógico, constituído por conteúdos desinteressantes, obsoletos que são
impostos como verdades irrefutáveis a serem incorporadas, é compreensível que o
estudo, a experiência escolar se transforme num sacrifício, numa obrigação. Como
ratifica Zezé ao falar sobre sua trajetória escolar
Eu ainda estou no colégio. Parei um bocado de tempo, diante de algumas
dificuldades, por falta de estímulo mesmo, mas continuo estudando. Na
verdade, eu estudei até a oitava série, perdi algumas vezes no primeiro,
no segundo ano dei uma parada, ma s não sei bem qual foi a ordem. Foi
desestimulo mesmo, um desestímulo, posso dizer assim, racional ou
irracional porque houve uma necessidade de estudar os parâmetros que
baseava todos conceitos educacionais introduzidos. Então, porque que
eu vou tá numa instituição onde nada daquilo é parecido comigo, pra
cumprir currículo? No ano passado mesmo eu tive que abandonar o
colégio, mas hoje eu tou voltando pra cumprir currículo, literalmente,
pra cumprir currículo. Eu vou fazer segundo e terceiro, vou fazer uma
aceleração. Eu não agüento mais colégio, cumprir currículo. Então eu
vou cumprir esse currículo e vou dar andamento nos meus planos [...]

Através de sua crítica, Zezé reduz a educação escolar ao cumprimento de
currículo, a uma obrigação “necessária” para que possa dar continuidade aos seus
projetos. Até mesmo o projeto de aceleração dos estudos, tão criticado nos discursos
em prol da qualidade da educação, apresenta-se como aliado para minimizar o tempo
despendido para algo que ele “não agüenta mais”.
Tomando como base as falas dos manos e minas sobre a escola, Jovino (2005)
destaca que “a escola é antes de tudo um espaço ao qual eles tiveram que se
acostumar. Era uma obrigação, que aos poucos foi se tornando um hábito sendo
reconhecido como necessidade” (p.70).
Verbos como TER e TENTAR somados a expressões como “ainda tou lá na
batalha”; “vou tentar concluir e continuar estudando”; “tem que correr atrás, tem que
estudar”, utilizadas por Atitude ao se referir à sua trajetória escolar reforçam o sentido
de obrigação ou sacrifício envolvido na experiência escolar.
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Segundo Charlot (2005), não existe contradição entre prazer e esforço no ato de
aprender. O atleta, por exemplo, faz esforço, mas este está associado ao prazer gerado
pela superação de dificuldades e limites. A contradição, acrescenta o autor, se
apresenta quando é preciso fazer esforço sem sentido.
O estudo como sinônimo de sacrifício é também reforçado por Daniele quando
denuncia o excesso de atividades e de disciplinas, bem como a diminuição do tempo
reservado para o intervalo, cada vez mais comprimido entre as aulas.
A partir do momento que eu entrei pra quinta série e vi 10 professores, 5
aulas, bem mais cansativo, ao invés de 30 minutos de intervalo você só
tinha 20. Uma coisa atrás da out ra, aí entra química, física, inglês,
religião, coisas que você da primeira à quarta série não conhecia.

O que nos ajuda a compreender as reprovações seqüenciais e o abandono
protagonizado por esses jovens como conseqüências do desinteresse dos mesmos
diante de uma escola distante da vida, indiferente aos seus desejos, habilidades e
potenciais que não lhes tem oferecido experiências positivas capazes de favorecer a
identificação desses jovens com a escola.
4.2 - A escola pública como ponto de encontro.

Após analisar as experiências escolares desses jovens, por eles relatadas,
assinalar e destacar as críticas mais recorrentes e significativas para esses sujeitos
sobre as relações desses “artistas da lata” com a escola. Nos sentimos intrigadas
quanto às motivações que os fizeram repetir anos letivos por tantas vezes e retornar à
escola depois de desistir.
Além da obrigatoriedade e, em alguns casos, da cobrança dos pais, a escola
ainda se constitui em uma das poucas instituições sociais a que esses jovens têm ou
tiveram acesso. Sag afirma que o que lhe fez voltar a estudar foi “a necessidade da
comunicação, do aprender, ninguém vive sem estudo, você vive pra aprender, você
aprende pra ensinar”.
Apesar de apresentarem um posicionamento contrário ao modelo de educação
em que estão inseridos, a escola pública apresenta-se como ambiente mais propício ao
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respeito, à diversidade e à formação política necessária ao exercício da cidadania,
quando comparada às experiências vivenciadas por alguns deles nas escolas privadas.
Como destaca Leão no trecho a seguir:
[...] as pessoas do colégio do governo estão vivendo uma realidade, os
professores abrem os nossos olhos falam sobre os acontecimentos atuais,
políticos, principalmente os professores de Filosofia e Português. Depois
que estudei no colégio do governo eu vim ter mais noção em relação à
política, saber sobre as coisas que eles fantasiam e fazem a gente
acreditar, mas na verdade é tudo mentira.
As pessoas são politizadas eu aprendi a ser politizado depois que eu
comecei a estudar no colégio do governo.

A flexibilidade dos horários em virtude da falta de professores amplia o tempo de
quebra, de intervalo entre uma aula e outra, possibilitando aos estudantes
permanecerem nos corredores, nos pátios e quadras “trocando idéia” com a galera.
Essa quebra rompe com a linearidade das aulas e termina por se constituir no momento
em que a rua se faz presente na escola.
Alguns professores, dotados de mais autonomia na escola pública, se
apresentam mais abertos às experiências dos seus alunos, bem como às suas
vivências comunitárias. Como acrescenta D.S:
Quando tinha a feira de conhecimento e feira de cultura, na escola, eu
participava, também fazia escultura em coco e uma professora minha
que viu meu potencial fez contato com a TVE para fazer uma entrevista
comigo no Programa que rola até hoje chamado TV Revista.

A escola pública também se apresenta para esses jovens como um ponto de
encontro (CHARLOT, 2001), o que legitima sua função socializadora. O interesse pelo
baba, o bate papo nos corredores e os encontros da galera validam esse lugar, essa
representação da escola na vida desses jovens.
Os aspectos positivos atribuídos à escola serão, aqui, sistematizados em três
pontos:
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a) O baba105, o lazer, a brincadeira.

Alguns jovens apontam o recreio (o break) como o melhor momento vivenciado
na escola em virtude das brincadeiras realizadas nesse intervalo de tempo. Daniele
concebe essa quebra do tempo escolar como um momento de liberdade, onde era
permitido se divertir:
A hora do recreio era a melhor hora, apesar de gostar de estudar, mas a
hora do recreio era a hora que eu podia me soltar, podia me divertir.
Então à tarde era a melhor parte porque eu já tinha estudado de manhã e
podia brincar a tarde toda onde juntava com as outras crianças que eram
da creche também pra brincar [...]

O baba realizado na escola é destacado como sendo tentador, irresistível.
Atitude aponta o futebol como atividade preferida realizada na escola. É destacado
como um dos motivos de suas reprovações ao longo da trajetória escolar:
O que eu mais gosto de fazer na escola é jogar futebol (risos).
Antigamente, era o recreio, brincava com bolinha de papel, bola de meia,
a gente fazia não importava o recurso [...]
Por que eu perdi tanto, ah (risos) é o futebol lá do colégio, é tentador. Os
caras lá do colégio passavam me chamando pro baba. Eu pegava a
mochila botava nas costas e saía da sala, sempre isso aí,

Tais observações apresentadas traduzem a importância da ludicidade na vida
escolar. O jogo e a brincadeira precisam ser contemplados como situações de
aprendizagem bastante significativas para construção de valores como o respeito ao
colega, às regras por eles estabelecidas.
b) A galera, as amizades.

A escola é um local propício para fazer amigos, formar grupos, e interagir. As
melhores lembranças da vida escolar estão relacionadas às amizades, à galera que se
articulava naquele espaço como destaca Brak:

105

Baba é uma forma popular de chamar um jogo de futebol de amadores.
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Eu gostei da escola, gosto da escola, mas não gosto é de estudar. Porra, o
que eu mais gosto na escola é da galera, velho, da sala de aula.

Atrelado à galera da escola, o acesso a alguns movimentos sociais, promovidos
a partir das interações com colegas da instituição também é destacado por Zezé, a
seguir:
O que eu mais gosto na escola é da galera bacana que nós fazíamos
várias coisas, depois dos movimentos sociais que apareciam por lá,
sociais ou anti-sociais. Eu sempre me integrava a tudo isso, sempre
gostei de grêmio estudantil, movimentos de alunos. Isso era uma
novidade surgiu, naturalmente, já era no Polivalente, existia uma galera
beberrona no colégio, inclusive eu fazia parte dessa galera. Quando
precisou tirar, exonerar uma diretora a gente fez um movimento de
alunos, uma greve de alunos, em 5 dias exoneramos ela com a ajuda do
grêmio. Mas eu sempre gostei desses movimentos mais relacionados a
coisa social ou anti-social, tanto que foi no colégio que eu tive o primeiro
contato com o movimento anarco-punk [...]

c) O apoio de professores

O apoio de alguns professores também é mencionado como um elemento
significativo na experiência escolar. Tanto no que se refere ao reconhecimento de suas
habilidades e talentos, como, também, em virtude das atitudes e palavras de incentivo
proferidas pelos mesmos. Como destacam Atitude e D.S, respectivamente:
No colégio, as professoras sempre gostaram do meu trabalho e falavam:
vá em frente, você consegue o que quer treinando [...] (ATITUDE)
Eu tive professores que falavam da realidade da vida. Lembro de um
professor de história que falava: “se você não lutar pelo que quer, já
nasceu derrotado”. Então eu quero evoluir cada vez mais na minha área.
Quero fazer designer, quero executar muitos projetos [... ](D.S)

A relação de amizade com alguns professores também é pontuada como uma
lembrança positiva da escola. O afeto e a cumplicidade são destacados como
elementos que diferenciam essas relações daquelas marcadas pelo autoritarismo
professoral. Leleco recorda:
Eu tive umas três professoras que me identificava. A professora de
português, Joelma, a professora de [...] lá mesmo no Visconde...a
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professora de português Ana e professora de geografia Janice, são as 3
professoras que eu mais gostei. Tinha uma outra professora de ciências
que eu esqueci o nome dela, mas eu gostei dela pra caramba.
Elas eram bem afetivas, afetuosa, tinha um carinho pra falar com a gente.
Conquistaram a galera, brincavam nas horas certas, falavam nas horas
certas, não tinha aquela coisa de rigidez [...] “ah eu sou professor” [...]
que muitas professoras têm [...]

E, a partir do momento em que esses jovens se sentem apoiados e acolhidos por
seus professores eles passam a compartilhar as experiências adquiridas “na rua” com a
escola, apresentando-as como contribuições capazes de enrriquecer a vida escolar,
favorecendo a articulação entre escola e comunidade, como podemos observar no
fragmento a seguir:
Eu fazia parte do Instituto Steve Biko que foi a primeira instituição no
Brasil a trabalhar com os Quilombos Educacionais que são cursinhos prévestibulares e que já tem 12 anos. Dentro do Instituto Steve Biko eu fazia
um curso de Direitos Humanos e Anti-Racismo. No segundo ano desse
curso a gente tinha que elaborar um trabalho e desenvolver em uma
determinada comunidade, então escolhemos o colégio Polivalente.
Primeiro por ser o lugar onde eu sempre estudei e tinham dois membros
que estudavam lá na época. Pra início de conversa, o colégio Polivalente
era um terreiro, pouca gente sabe disso. Temos uma diretora que,
infelizmente, tá próxima de sair do colégio, além dela ser de Candomblé,
ela da muita oportunidade, abre as portas pra esse tipo de trabalho. O
nome do Projeto era a Juventude: a cor da sua pele tinha em média 25 a
30 jovens, acontecia sempre aos sábados. Ficamos lá 2 anos porque
tínhamos financiamento no primeiro ano, já no segundo não tivemos,
mas continuamos da mesma forma. O trabalho era sistematizado da
seguinte forma: tinha uma parte que a gente trabalhava com a história da
África, com chegada dos Negros ao Brasil, Racismo institucional,
Racismo científico, todas essa c oisa (ZEZÉ)

Essas leituras feitas sobre a escola pública revelam seu potencial para se
transformar em uma instituição verdadeiramente significativa para esses jovens. Os
elementos destacados por eles propõem um outro tipo de educação, centrada na
ludicidade, na amizade, na cooperação e participação de todos os envolvidos no
processo pedagógico, seja na tomada de decisões administrativas ou na construção do
currículo, enfim, de uma outra cultura escolar. Gomes (2006) acrescenta que:
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a escola deve estar conectada com o mundo que a cerca. O contato
com grupos culturais da comunidade, com os movimentos juvenis, com
os grupos de terceira idade, com associação de moradores, com
organizações do movimento social pertencentes à comunidade na qual a
escola está inserida, articulando-os com o universo sociocultural mais
amplo, pode dar subsídios para pensar um projeto político pedagógico e
um currículo mais aberto à diversidade cultural e à vida social. (p.34).

Enfim, nossa escola pública já tem “a régua e o compasso” para traçar um novo
caminho. Apesar de todos os mecanismos de negação e silenciamento das diferenças,
a escola ainda é um espaço privilegiado para promoção de uma educação para as
diferenças, capaz de reconhecer a riqueza de sermos “todos diferentes”.
Nesse capítulo, percorremos as trajetórias escolares relatadas por esses jovens
graffiteiros e analisamos alguns elementos que nos ajudam a compreender a relação
construída por esses sujeitos com a escola, caracterizada como um espaço de negação
das diferenças, uma instituição desinteressante, autoritária, indiferente as suas
habilidades, ao potencial criativo e engajamento comunitário dos mesmos que, por
outro lado, ainda se constitui num ponto de encontro para eles, como um espaço de
sociabilidade.
Ao intercalarmos as motivações responsáveis pela identificação desses jovens
com o graffiti e as características sinalizadas por cada um deles ao se referirem às
experiências vivenciadas na escola, notamos o quanto a instituição escolar encontra-se
distante daquilo com que esses sujeitos se identificam. Enquanto esses graffiteiros se
sentem atraídos pelo protagonismo de suas ações em meios às práticas culturais, a
experiência na escola é marcada pelo autoritarismo, que pode ser evidenciado no
controle e docilização dos corpos e espaços, nas situações de constrangimento e
omissão e diante de uma gestão escolar centralizadora, onde a participação desses
sujeitos não é assegurada.
Contrários às tentativas de padronização e homogeneização de comportamentos
e de formas de pensar mediadas pela escola, esses jovens valorizam a liberdade de
expressão e as diferenças que se constituem em estilos próprios capazes de refletir
suas identidades. O prazer, a adrenalina proporcionada pela produção artística que leva
esses jove ns à pesquisa em busca do aperfeiçoamento do seu potencial criativo não
parece encontrar eco no estudo dos conteúdos desinteressantes da escola que se
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transformaram em sinônimo de sacrifício e obrigação. Enquanto o cotidiano é estilizado
em suas produções como um elemento central e significativo para suas criações, o
saber local, da comunidade que está no seu entorno, é ignorado pela escola.
Por outro lado, ao destacarmos a referência da escola como ponto de encontro,
estamos sinalizando que a relação desses jovens com a escola é uma relação de
sociabilidade, e é justamente por isso que as lembranças positivas relacionadas à
experiência escolar estão nos corredores, pátios, quadras e parques, isto é, encontram
morada nos espaços onde a rua se faz presente na escola. São espaços lúdicos onde
esses jovens podem trocar idéias, se movimentar e criar, usufruindo de mais liberdade.
A rua é a nossa terceira unidade de análise, uma dimensão muito presente nos
fragmentos das trajetórias de vida desses graffiteiros enquanto espaço efetivo de
intervenção e produção dessa arte urbana. A rua envolve a comunidade onde esses
jovens estão inseridos, o espaço público da cidade e a graffitagem. Essas experiências
comunitárias, locais, analisadas no capítulo a seguir, revelam experiências que também
influenciaram na relação desses jovens com a escola.
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CAPÍTULO V – “LÁ NAS ÁREA” 106: A RUA

Além da família e da escola, a rua aparece como mais uma instância presente
nas histórias de vida narradas pelos jovens graffiteiros, colaboradores da pesquisa.
Nesse capítulo buscamos identificar a (s) significação (ções) que a rua tem para esses
jovens, bem como verificar de que forma(s) essa terceira dimensão influenciou na
relação desses sujeitos com a escola.
A rua é um espaço bastante significativo na vida desses jovens. É apresentada
como lugar da brincadeira, da liberdade, das trocas, das intervenções urbanas e das
descobertas. Zezé Olukemi associa o início de sua infância, tardiamente aos nove anos
de idade, ao fim do confinamento de quando vivia nos condomínios onde sua mãe
trabalhava, quando passou a brincar e experimentar a rua:
Eu saia pra brincar na rua, jogava bola, empinava arraia e jogava vídeo
game. Eu perdi o medo de apanhar, e, nesse momento, eu descobri que
podia fazer muitas coisas, foi quando eu conheci esse mundão107 , sabe,
quando eu comecei a ter juventude.

A região do Cabula, constituída por bairros como Beiru (Tancredo Neves),
Engomadeira, Estrada das Barreiras, Cabula I, Narandiba, Timbalada (Amazonas do
Cabula) e São Gonçalo, dentre outros, é o palco da maior parte dessas cenas urbanas.
Apesar desses jovens mencionarem problemas sociais enfrentados no cotidiano
de nossas periferias, onde existe uma carência efetiva nas áreas de transporte,
saneamento básico, limpeza urbana, educação, lazer, saúde e segurança, bem como
reconhecerem que também são estigmatizados na comunidade, essas não são as
características reforçadas nos seus discursos. O bairro, a comunidade é uma referência
de luta e resistência para esses jovens. Como podemos observar no depoimento de
Brak sobre o bairro onde vive:
O bairro cresceu muito. Em termo de violência, eu acho que antigamente
era pior. Não tenho muita lembrança, mas eu acho que era pior, a gente
via que não podia ficar na rua na faixa assim de 9 para 11 anos. Cinco
106

Título de uma produção (Um graffiti em tela) de autoria de Marcos, exposta na exposição Graffiti do
Século XXI, realizada em Abril – maio de 2004 que se refere ao cotidiano e dinamicidade da rua.
107
Expressão utilizada para se referir à rua.
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horas da tarde meu pai não deixava ficar na rua, minha mãe não deixava
e meu pai ficava falando. Já presenciei muitas cenas pesadas, teve coisas
que me chocaram. Eu vi o cara tentando descarregar uma arma na cabeça
de outro cara, mas não saiu nenhuma bala, foi na minha frente assim.
Assalto também, mas nunca me chamaram pra passar drogas não, mas
para usar já. Mas eles sabem que, na gíria deles, sou um cara careta.
Como eu sou muito rueiro mesmo, ando pelas quebradas, fico em
qualquer lugar é possível presenciar. [...] Houve evolução, o negócio é
que aqui tá parado. As coisas vão evoluindo, o bairro também poderia tá
melhor, mas nos outros bairros também podia tá melhor. Com o passar
do tempo vai evoluindo, entra mais gente, a galera tá tendo mais
consciência, vai pra rua fazer um protesto, uma passeata por saneamento
básico [...]

Nesse trecho do depoimento, Brak se refere à questão da insegurança no bairro,
às situações de violência, consumo e tráfico de drogas por ele presenciadas, mas, o
destaque de sua narrativa é o engajamento dos moradores do bairro em prol da
melhoria da comunidade, subvertendo, assim, uma imagem de acomodação e descaso
muitas vezes atribuída às pessoas que vivem nos bairros periféricos.
A partir de um outro olhar sobre a periferia, as histórias de suas comunidades
são retomadas como estratégia para construção de outros significados sobre o bairro. O
Beiru e o Cabula I, por exemplo, são apresentados através dos fragmentos de trajetória
como antigos Quilombos, símbolo de luta e resistência. Urina em sua narrativa ratifica a
importância e o significado do nome do seu bairro para o fortalecimento de uma
referência de luta para a comunidade:
O próprio bairro Beiru que foi e serviu de quilombo, tudo o mais, que tem
toda uma história que é renegada através de alguns políticos que visam
alienar a galera e na época de eleição coloca uma festinha lá, um
palanquezinho para conseguir os votos deles, na verdade eles visam
alienar a galera mesmo pra tirar a referência de luta porque você quando
tem uma referência de luta, uma referência histórica você fica mais
fortalecido... até pouco tempo atrás eu não tinha referência nenhuma do
que o nome queria dizer pra mim, mas depois quando eu descobri a
importância do nome Beiru isso me fortaleceu pra caramba [...]

O conhecimento e as informações obtidas através das práticas culturais, dos
projetos e movimentos sociais a que tiveram acesso contribuíram para que o bairro
fosse transformado numa referência para esses sujeitos, se constituindo numa fonte de
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significados para suas produções. Morar na periferia, nas quebradas, não é motivo de
vergonha entre esses jovens, que além de assinar suas produções com o tag, fazem
menção à comunidade onde estão inseridos, carregando-a, simbolicamente, para
outros espaços por eles transitáveis. Abramo (1998), apud MATSUNAGA (2006)
acrescenta que:
O movimento hip hop tem duas particularidades em relação a outros
movimentos juvenis: o caso de ser um movimento produzido por jovens
negros e por terem um laço de solidariedade forte com a comunidade
(p.54)

A questão da localidade, do bairro, aparece também como uma forma de
afirmação e identificação. O termo periferia tem o seu significado ampliado, deixando de
ser apenas a margem geográfica do centro, se transforma em um símbolo de união
entre aqueles e aquelas que vivenciam experiências semelhantes de exclusão e
precariedade social nesse lugar. Um sentimento de união, até mesmo de dependência,
que pode ser traduzido na expressão assim proferida por Daniele:
Você pode tá numa condição melhor, mas de qualquer forma, quando
você passa pela rua e vê pessoas embaixo de uma ponte, você sabe que
todo mundo faz parte de uma coisa só.

A menção aos termos periferia, favela ou mesmo ao nome dos bairros, das
comunidades, comum no discurso dos hip hoppers em suas produções, pode ser visto
com essa função de englobar um maior número de excluídos, além de se constituir em
estratégia para marcar “o lugar de onde o interlocutor fala, o espaço de quem fala e de
colocar o bairro como palavra de ordem” (JOVINO 2005, p.94).
Além dos significados mencionados, a rua ganha conotações diferenciadas nas
periferias urbanas, quando comparada ao espaço público dos bairros centrais da nossa
cidade. Segundo Charlot (2001) é possível verificar nesses bairros uma sociabilidade
que se distancia do modelo individualista preponderante nos bairros de renda mais
elevada. Acrescenta que os moradores dos bairros periféricos tendem a estabelecer
relações de vizinhança mais estreitas, sendo freqüentes as ações de cooperação e
solidariedade em meio à condição de pobreza que lhes é comum. Sag traduz essa
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diferença ao se referir ao período em que morou no Pelourinho, Centro Histórico de
Salvador:
Eu gostei de morar lá no Pelourinho porque é um lugar diferente, é o
centro da cidade, a cidade começa e acaba ali é um lugar essencial pra
moradia. É estranho porque quando você mora lá você começa a
perceber que a humanidade das pessoas é totalmente diferente do que
num bairro normal, um bairro que não é de classe muito alta que as
pessoas são comuns, uma fala com a outra, brinca, joga bola na rua.108
Quando anoitecia no centro da cidade a rua ficava totalmente fria,
ninguém falava com ninguém, todo mundo queria ir pras suas casa s.
Quando dava mais ou menos umas sete horas eu só escutava o vento
passando, às vezes dava medo porque se eu tivesse morando lá onde eu
morava eu tava conversando com um vizinho, passeando, indo comprar
o pão, mas lá no centro, tudo ficava tão diferente, tudo tão perto, mas ao
mesmo tão distante porque você percebe que quem tá desfrutando disso
são pessoas que você não conhece, desfrutando daquilo que seu bairro
tem pra oferecer. Hoje em dia eu não consigo me imaginar morando no
centro da cidade porque é muito difícil, as pessoas são muito distantes
umas das outras, existe essa realidade aqui em Salvador também.

A sensibilidade demonstrada por Sag ratifica, mais uma vez, a importância da
rua na vida social desses jovens, como espaço de interação e sociabilidade, assim
recriados em nossas periferias.
5.1 A rua como lugar de aprendizagem.

A rua é o espaço onde esses jovens produzem e vivenciam as práticas culturais.
O hip hop é um movimento de rua, seus quatro elementos foram constituídos na rua e a
permanência nela representa uma forma de garantir a atualização ou ressignificação
dos elementos da vida cotidiana que são estilizados nas referidas linguagens artísticas
que compõem esse movimento. Podendo se configurar, também, como estratégia de
resistência às tentativas de enquadramento e controle dessas linguagens pela indústria
e mercado cultural (VENTURA, 2004).
A rua aparece como espaço de formação dos grupos de amizade que podem se
desdobrar nas galeras, nos grupos de música e dança, como aqueles que se dedicam
ao rock, ao rap, entre outros. Sposito (1996) destaca que quanto maior a ausência do
108

O destaque (em negrito) do trecho da narrativa é de responsabilidade da mestranda.
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Estado, na oferta de equipamentos destinados à cultura e ao lazer juvenis, mais a rua
adquire importância enquanto dimensão socializadora para esses jovens.
O graffiti é uma arte de rua, feita e exposta nos espaços urbanos, utilizados
como base e vitrine de sua produção (VENTURA, 2004). Fazer graffiti na rua é também
uma forma de garantir a manutenção de sua função política, do seu compromisso
social, bem como da possibilidade de diálogo por ela instigada, como destaca Marcos
ao falar sobre suas experiências de produção de graffiti na rua:
Tem pessoas que apóiam, que discriminam, mas na rua não tem só coisa
ruim, tem muita coisa boa também. Eu gosto muito de tá pintando na
rua, faço meus trabalhos comerciais, mas a rua é algo que nunca pode
deixar de ser feito. Aquela pintura que é o oposto de uma propaganda,
de um comercial. Quando você pinta na rua você quer mostrar, você
quer dialogar, você não quer vender nada , você quer trocar uma idéia
com o pessoal através da arte visual. Então a rua é algo que, enquanto
Deus me der saúde e criatividade para tá sempre pintando, eu vou tá
fazendo um bombardeio. Pode demorar, às vezes eu tou fazendo algum
projeto e demoro de tá pintando na rua, mas o pessoal não pode
deixar...eu não tenho perspectiva de tá largando de fazer graffiti na rua
[...]

Nesse trecho da narrativa, Marcos destaca o significado e importância de pintar
na rua, afirmando que esta é uma coisa que “não pode deixar de ser feita“ pelos
graffiteiros. A rua é o palco principal onde o graffiti é a cena. Marcos, também, faz uma
analogia entre o graffiti e o teatro de rua, veja:
Então é massa fazer graffiti hoje, é como um grupo de teatro que vai
fazer uma peça na praça, é arte popular, arte urbana. Você tem que tá na
rua fazendo, o pessoal vendo, o público dialogando e aí alguém para e
pergunta como é? Fala que queria aprender e troca idéia com a gente.
Outros também dizem que não gostam, que não devia ser feito, que
devia ser proibido, mas tudo bem. São opiniões que são válidas também,
mesmo que critique é válido, a gente não pode viver só de apoio, tem
que dizer alguma coisa que tá ruim pra que possa melhorar. Você tem
que aceitar posições positivas, negativas, duras às vezes, mas a vida é
cheia de altos e baixos [...]

A rua se constitui em um espaço de interação, de troca e também de
aprendizagem tanto para quem executa a pintura, a cena cotidiana, como para aquele
que assiste à elaboração (PENA, 2004). Em virtude do reconhecido potencial do graffiti,
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como elemento de forte identificação entre os jovens, as produções exibidas na rua
ganham um teor, também, formativo e incentivador de atitudes e comportamentos que
potencializa afirmativamente esses sujeitos, destacado por Marcos quando se refere a
sua experiência de bombardeio:
[...] hoje eu procuro trabalhar mensagens pacíficas, positivas, mensagens
de contribuição educativa para as pessoas continuarem lendo. Por
exemplo: Leia um livro! Plante uma árvore! Ajude ao próximo e às
pessoas mais velhas! Essas coisas sempre bacanas. Porque a juventude se
espelha em nosso graffiti, então eu procuro tá contribuindo com isso, de
forma que, mesmo sem conhecer, possa dialogar com essas pessoas,
contribuir de alguma forma, socialmente, então hoje quando a gente faz
bombardeio ou graffiti produção109 mesmo, eu procuro sempre que
possível deixar uma deixa nesse sentido [...]

Sag também enfatiza a dimensão pedagógica do seu trabalho, como uma
intervenção didática que buscar estimular a reflexão das pessoas sobre a imagem
exposta nos muros da cidade.
Eu quero fazer coisas que as pessoas olhem e vejam coisas totalmente
diferentes, que uma ache que é uma borboleta e outra possa vê um peixe
entendeu.[...] O pessoal tá desenhando um homem negro rastafari na
parede e escrevendo “Viva a Raça Negra”, mas quando se tem o desenho
de um homem rastafari na parede você logo faz uma leitura visual e
percebe que aquele graffiteiro usou o lance da valorização racial. Mas
será que não seria mais importante se o graffiteiro pintasse na parede
esse homem do cabelo rastafari e não escrevesse nada deixando que as
pessoas interpretassem que ele queria valorizar a imagem negra? [...] Isso
é meio que didático, meu trabalho é didático. Eu não quero que elas (as
pessoas) façam a leitura do meu trabalho logo de cara [...] talvez eu
deseje que a pintura que eu faço signifique uma pintura diferente todos
os dias pra aquela mesma pessoa e ela nem saiba...

Através dessas intervenções sobre o espaço público, a rua ganha novos
contornos, deixa de ser reduzida a um significado de perigo, insegurança e
individualidade (DA MATTA, 1991) 110 e ganha outros sentidos onde o encontro, a
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Veja o significado atribuído pelos graffiteiros no glossário.
Para Da Matta (1991) “a sociedade parece fiel à sua visão interna do espaço da rua como algo
movimentado, propício a desgraças e roubos, o local onde as pessoas podem ser confundidas com
indigentes e tomadas pelo que não são. O espaço público é perigoso, e como tudo que o representa é,
em princípio, negativo porque expressa um ponto de vista autoritário, impositivo, falho, fundado no
descaso e na linguagem da lei que, igualando, subordina e explora”
110
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ludicidade e a liberdade se constituem em elementos integrados às novas significações.
Para Luz (2002):
A rua é a referência simbólica de um outro espaço que pode ser
associado a cosmovisão negra, principalmente em Salvador onde
tradicionalmente foram e são desenvolvidas pelas comunidades
africano-brasileiras, atividades econômicas e sociais sobredeterminadas
por esse espaço caracterizado como rua. A rua se constitui,
simbolicamente, num território que contribui fortemente para atualizar,
nas comunalidades, a visão de mundo, as condutas, ações e relações
sociais herdadas dos antepassados afric anos (p.64).

Essa outra forma de conceber a rua, que toma como base uma perspectiva
civilizatória de matriz africana ratifica o entendimento da rua como mais um espaço de
aprendizagem de outros saberes que vão sendo apreendidos cotidianamente. Segundo
Daniele:
Não existe escola melhor do que a rua, como dizem, o mundo ensina
muitas coisas, na rua você aprende coisas boas, coisas ruins, o que é
certo, o que é errado, cabe a você diferenciar o que é bom e o que
realmente vai ser ruim. Na rua você aprende, por exemplo, a conhecer
mais as pessoas, você conversa com pessoas diferentes e você aprende
também que na rua você tá exposto a tudo, você pode tá num lugar e do
nada acontecer uma briga e você ser atingido por alguma coisa. Você
aprende, também, que na rua pode ganhar novas amizades, ganhar
experiências de vida. [...] Você pode aprender, por exemplo, que drogas é
horrível faz mal pra você, mas na rua você também acha pessoas que lhe
ofereça, cabe a você rejeitar, ou não. Na rua você aprende que tem
pessoa s falsas e tem pessoas verdadeiras que você conhece hoje e que
amanhã, dez, quinze, vinte anos depois vai ter aquela mesma amizade e
pessoas que passam pela sua vida hoje e amanhã você nem liga mais.
Então na rua tem coisas boas, você pode conhecer pessoas você aprende
a se comunicar melhor e tem coisas ruins também como a violência. Você
sai de casa hoje e não sabe se vai voltar [...]

Nessa outra perspectiva civilizatória, as práticas cotidianas, os eventos culturais
e as experiências comunitárias são concebidas como saberes legítimos a serem
apreendidos ao longo da vida. O que parece ter sido reconhecido por Daniele ao definir
a rua como uma escola onde se aprende a respeitar e a conviver com outras pessoas e
onde adquirimos experiências de vida.

203

O que implica numa outra relação com o saber que sugere diferentes formas de
aprendizagem. O lugar do saber na vida desses jovens não está restrito ao espaço
institucional, muitos dos valores a que se referem como importantes para suas vidas
estão relacionados a uma educação que parece não ter lugar na escola. (CHARLOT,
2001).
A relação com o saber vem se constituindo numa importante categoria de estudo
para análise de questões que envolvem a relação dos sujeitos com a escola, com o
processo de ensino aprendizagem. Encontrando pilares na antropologia, na psicanálise
e na didática, as pesquisas sobre a relação com o saber buscam compreender como o
sujeito investigado apreende o mundo, como se constrói e se modifica, qual o sentido
que ele atribui a sua experiência, principalmente a sua experiência escolar de modo a
encontrarmos outros elementos que nos ajudem a compreender o desinteresse dos
estudantes, o fracasso e o abandono da escola partindo de um outro olhar.
Para Charlot (2005) toda relação com o saber é também relação com o mundo,
com o outro e consigo mesmo. Ele acrescenta que:
a relação com o saber é o conjunto das relações que um sujeito
estabelece com um objeto, um “conteúdo de pensamento”, uma
atividade, uma relação interpessoal, um lugar, uma pessoa, uma
situação, uma ocasião, uma obrigação, etc., relacionados de alguma
forma ao aprender e ao saber _ conseqüentemente é também relação
com a linguagem, com o tempo, a relação com a atividade no mundo e
sobre o mundo, relação com os outros e relação consigo mesmo, como
mais ou menos capaz de aprender tal coisa, em tal situação (CHARLOT,
2001, apud CHARLOT, 2005, p.45)

Em sua pesquisa internacional sobre a relação de jovens de diversos países com
o saber, Charlot (2001) identifica o respeito ao próximo como o tipo de saber mais
freqüentemente mencionado pelos jovens pesquisados. Um respeito fundado na
reciprocidade, na igualdade e, não na obediência. Zezé destaca a aprendizagem desse
tipo de saber através de suas experiências na rua:
A rua é uma pluralidade imensa, a coisa que eu mais aprendi na rua foi a
respeitar as diversas culturas que existem e, mais importante que
respeitar, foi aderir pra mim parte positiva dessas culturas.
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O respeito às diferenças se constitui num dos saberes apreendidos na rua,
através das práticas culturais. Trata-se de um “conteúdo” recorrente nos relatos desses
jovens quando avaliam as aprendizagens construídas ao longo de suas experiências na
rua consideradas relevantes para sua formação humana. Para Leleco, por exemplo, foi
“na rua que aprendi a respeitar mais o outro porque cada um tem sua opinião, tem que
respeitar essas opiniões”.
Entretanto, apesar de ser pontuado como valor e atitude apreendida na rua por
esses jovens, não podemos deixar de destacar as contradições e conflitos envolvidos
nesse processo pedagógico informal que apresenta como resultado o respeito às
diferenças.
A principal contradição aparece na forma como Daniele, uma das poucas
meninas do grupo, era tratada pelos rapazes. Sua condição feminina era invisibilizada
num ambiente majoritariamente masculino. Como destaca Daniele no episódio narrado
a seguir:
[...] Os meninos queriam me tratar como homem, não me tratavam como
menina. Falavam comigo como se eu fosse um homem. Tanto que uma
vez a gente foi fazer um trabalho pra prefeitura ali perto do Elevador
Lacerda onde só tinha homens, eu fui a única menina. Fizeram com que
me vestisse como homem, usasse bermudão, camisa folgada e boné. E
enquanto eu estava de costas marcando a parede, parou um ônibus cheio
de meninas que começaram a me chamar, pensando que eu fosse um
homem. Eu não acreditei, fiquei morrendo de vergonha, os meninos
começaram a me chamar de menino [...].

Além de ser tratada como um homem pelos jovens, Daniele também fala sobre
seu constrang imento diante dos comentários e julgamentos das pessoas que ao
passarem pelo Portal da Misericórdia, local onde estava sendo realizada a pintura,
questionavam a sua presença no meio de tantos homens, demonstrando que essa
atitude dos meninos também reproduz o pensamento de uma sociedade que ainda é
machista e preconceituosa:
Nesse dia da pintura, também percebi que eu chamava bem mais atenção
do que os meninos que estavam pintando. Todo mundo que passava só
olhava pra mim como quem dizia assim: “oxente um monte de homem e
essa menina no meio”, não pelo fato da forma como estava vestida, mas
pelo fato das pessoas não conseguirem ainda diferenciar o graffiti da
pichação. Então eu acho que elas pensavam: “um bocado de homem
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pichando e essa menina no meio. Será que ela não percebeu que isso é
coisa pra homem”. Como já me perguntaram várias vezes: “você não
acha que graffiti é coisa pra homem, não?”

Outro aspecto da contradição destacado por ela é que, apesar de não estar
satisfeita com a invisibilidade de sua condição feminina, reconhece que a mesma
contribuiu para que ela fosse tratada da mesma forma que os rapazes, assumindo a
responsabilidade por seu trabalho, sem ser subjugada em função de uma
pseudofragilidade socialmente atribuída às mulheres. Segundo Daniele:
O graffiti é unissex, pode ser homem, pode ser mulher, tanto faz, mas as
pessoas não viam dessa forma e foi também uma forma de eu perceber
que apesar de eu ser mulher não me faziam diferente dos homens que
estavam ali naquele dia porque todo mundo tinha o mesmo trabalho,
todo mundo tava fazendo tudo igual [...]

Uma situação de “igualdade” e de acolhimento que não a impediu de afirmar sua
condição feminina num grupo de forte representação masculina. Através de sua luta
pelo reconhecimento no grupo, ela ofereceu uma oportunidade para que os meninos
pudessem repensar e mudar suas atitudes em relação a ela.
[...] me tratavam com muito carinho, com cuidado. Quando eu tinha
alguma dúvida sempre tinha um ali, maravilhosos, mas sempre com
aquela puxadinha pro lado masculino de tratar. Até a forma de falar
deles, não era aquela forma que se fala com uma mulher [...]falavam de
qualquer assunto, como se eu fosse um homem [...] falavam de mulher
na minha frente [...] Já me tratavam como se eu fosse um deles [...] Não
que me incomodasse, mas algumas vezes eu queria ser tratada como
mulher...algumas vezes eu precisava exigir que me tratassem de uma
forma diferente, apesar de serem muito carinhosos comigo.

É válido ressaltar que o apoio dos rapazes, mencionado por Daniele, também
demonstrava que não havia por parte deles uma rejeição à participação e integração
das meninas ao grupo. Pelo contrário, a presença feminina poderia contribuir para
modificar a imagem negativa atribuída a esses jovens.
A contradição vi venciada no cotidiano das suas práticas culturais reforça ainda
mais o caráter pedagógico dessas experiências, tendo em vista que esses conflitos em
meio às diferenças de gênero se constituíram em oportunidades para que esses jovens
aprendessem a respeitar as diferenças, afirmando-as positivamente. Dessa forma, o
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conflito que é evitado pela educação escolar se transforma em situação propícia para a
aprendizagem na rua.
5.2 Graffitagem: uma pedagogia da resistência

Diante das experiências vivenciadas na rua através das práticas culturais e
ações comunitárias, a educação escolar se mostrava insuficiente e desinteressante
para esses jovens que passaram a buscar outros espaços educativos, além da
instituição escolar, capazes de garantir uma formação humana, política, imprescindível
ao exercício da cidadania111. Uma formação que lhes oferecessem subsídios para
compreender a realidade, entender a sua própria condição para, então, transformá-la
(MATSUNAGA, 2006).
A educação passa a ser concebida por esses jovens como um processo
constitutivo da humanidade, presente em todas as sociedades de diferentes maneiras,
tendo a escolarização como apenas um recorte desse processo educativo mais amplo
(GOMES, 2006). “A educação é energia de vida, de crescimento humano e de
construção social”, cujo objetivo é a formação de pessoas capazes de se reconhecer e
agir como sujeitos de suas próprias vidas, conscientes de suas escolhas, valores e
projetos e de sujeitos capazes de agir como atores sociais comprometidos com um
projeto de sociedade e humanidade diferente do modelo atual (CANDAU, 2000).
Daí a identificação dos mesmos com os movimentos sociais como o anarcopunk, o estudantil e o movimento negro, dentre outros, apresentados como espaços de
formação política e cidadã. A participação de alguns jovens nesses movimentos sociais
foi crucial para eles, mediante contato com pessoas de diferentes lugares, de posições
sociais e formações acadêmicas variadas, reconhecessem a importância da educação
para o alcance de seus projetos de f uturo 112.
111

Concebemos a educação para cidadania a partir de uma abordagem que a compreende a cidadania
como uma prática social cotidiana que perpassa as mais variadas instâncias da vida, articulando o local e
o global sempre numa perspectiva de ampliação dos horizontes visando o alcance de uma sociedade e
humanidade diferentes da atual (CANDAU, 2000).
112
As perspectivas futuras apresentadas por esses jovens colaboradores estão diretamente relacionadas
às experiências vivenciadas em função do envolvimento dos mesmos com o graffiti. As carreiras
profissionais mais recorrentes entre suas opções são: designers, artista plásticos, publicitários e
comunicadores. Com exceção de Daniele que fala do seu desejo em se tornar médica. Atrelado à
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Entretanto, ao analisar suas experiências educativas na condição de militantes
nos movimentos sociais mencionados, pudemos perceber que as mesmas também se
mostraram insuficientes para o alcance de seus propósitos, tendo em vista que os
mesmos desejavam um processo educativo que articulasse suas práticas culturais à
formação política proposta pelos movimentos sociais, possibilitando aos mesmos
serem protagonistas do processo educativo.
É justamente a partir dessa proposta de articulação entre as expressões
artísticas (o break, o rap e o graffiti) produzidas por jovens negros da periferia e a
educação política para o exercício do direito à cidadania que se estrutura o movimento
hip hop (Andrade, 1999).Como acrescenta Silva (1999):
O hip hop é um movimento integrado por práticas juvenis construídas no
espaço da rua. E, aos olhos dos jovens, não se resume a uma proposta
exclusivamente estética, envolvendo a dança, o graffiti e o rap, mas,
sobretudo, a fusão desses elementos com a arte engajada (p.23)

O processo educativo não-formal e informal que acontece no hip hop gira em
torno da criação de novos espaços que ajudam a construir uma outra visão sobre os
jovens negros da periferia, enquanto sujeitos atuantes e protagonistas de ações
voltadas à solução dos problemas de nossa sociedade e/ ou transformação da lógica
social (MAGRO, 2002 e PENA, 2006b). Ferreira (2005) acrescenta que:
A educação é tema pertinente ao hip hop, seja em espaços de educação
não-formal, como oficinas em escolas ou em Casas de Cultura do Hip
Hop, nos seminários, debates, fóruns, seja nas letras de rap ou no
graffiti. O hip hop se aproxima da proposta de educação multicultural
que não prioriza a apropriação dos conteúdos de saber universal em si
mesmo, mas o processo do conhecimento e suas finalidades. Daí a
relação hip hop e educação (pgs. 02-03).

Dessa

forma,

jovens

graffiteiros

vêm

articulando

a

possibilidade

de

deslocamento de sua condição “invisível”, garantida pelo graffiti, à necessidade de
formação e educação para cidadania fomentada pelo discurso escolar. Integrando
nesse processo, experiências e saberes silenciados na escola, fundamentais para a

escolha e à formação profissional aparece, também, o desejo dos mesmos de utilizarem o próprio
trabalho e o potencial criativo para contribuir com a melhoria da sua comunidade.
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identificação positiva desses jovens com o segmento étnico-racial negro a que
pertencem e com a comunidade onde estão inseridos.
Através das oficinas de graffiti realizadas nas comunidades das nossas
periferias, esses jovens mediam um processo educativo orientado por um projeto de
transformação social. O graffiti passa a ser apresentado às crianças e jovens da
comunidade como uma alternativa capaz de subverter o destino perverso a eles
reservado. Assim demonstrado por Leão e Dunk, respectivamente:
As oficinas de graffiti podem conscientizar mais os jovens porque eles
estão crescendo sem referência nenhuma, eles estão crescendo e vivendo
apenas por viver, sem nenhuma perspectiva de vida. Você pergunta pra
um menino o que é que ele vai querer ser. Ele responde: “sei lá, quero ser
policial, ser jogador de futebol”[...]Esses projetos de graffiti podem trazer
uma esperança pra comunidade, por exemplo, esse projeto grafipaz tem
uma sede lá no ACM interage com as crianças no período em que elas
estão fora da escola, botam elas pra desenhar, ocupar a mente porque é
nessa fase ai que se você não tomar cuidado a criança vai se perder,
então se a gente não chamar atenção através da arte, através do graffiti
ou de qualquer outro tipo de coisa que seja útil, elas vão se perder, vão
ser apenas mais umas que vão trilhar o caminho do fracasso. (LEÃO)
Meu sonho é fazer uma oficina de graffiti lá no bairro pra que os
moleques não se espelhem nos mais velhos que já fizeram coisa errada e,
hoje em dia, entram na igreja, pra se esconderem atrás da bíblia já que
fizeram muitas coisas erradas, eles podem incentivar esses meninos a
fazer coisas ruins. Então, eu quero fazer isso pra poder mudar aquela
imagem [...] (DUNK)

A intencionalidade dessa ação educativa, vivenciada por esses jovens tanto na
condição de educandos como de educadores responsáveis pela mediação dessas
oficinas em projetos sociais comuni tários e nas ações sociais do movimento hip hop
nas comunidades, legitima o potencial pedagógico dessa linguagem, reconhecido e
desenvolvido pelos jovens, enquanto “autores de si próprios”.
Segundo Magro (2002), esses jovens participantes do movimento hi p hop são
protagonistas do seu próprio processo educativo, na medida em que deixam de ser
meros atores e agentes de um modelo social e se tornam autores de si próprios, ou
seja, no hip hop eles resgatam a educação como uma formação de autores cidadãos.
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A concepção de “autores de si próprios”, destacada por Magro (2002) está
baseada nos estudos de Ardoino (1998), apud MAGRO (2002), que compreende o
sujeito e o processo educativo a partir da tríade agente-ator-autor. Segundo o referido
autor, os aprendizes assumem essas três posições no processo educativo. O agente é
um modelo de “sujeito-agido”, condicionado às determinações históricas, sociais e
biológicas. O ator tem mais iniciativa que o primeiro, é capaz de pensar estratégias
com uma intencionalidade própria, mas ainda assim, permanece na condição de coprodutor, heterônomo. O autor é justamente o criador, que faz parte do próprio
processo educativo, é o sujeito autônomo.
O contato permanente com esses jovens ao longo desses seis anos,
acompanhando suas atividades, intervenções urbanas, projetos e eventos, participando
de concursos de graffiti e visitando as exposições de seus trabalhos em galerias
fechadas ou a céu aberto, nos muros da cidade, nos fizeram perceber que essas
experiências educativas extrapolam o caráter não-formal das oficinas de graffiti.
A produção de um graffiti na rua se constitui num momento de aprendizagem
onde valores como o respeito à produção do outro, chamado de broder, ao seu espaço
(territorialidade) e as suas idéias são apreendidos nas trocas de experiência e
colaboração entre esses jovens, ocorridas no ato de produção. Como destaca Leleco
ao mencionar as aprendizagens construídas mediante envolvimento com o graffiti:
O graffiti mudou minha vida porque eu tenho usufruído muitas
informações, não só da arte do graffiti, mas cultural e informações
cidadãs. Porque antigamente eu não tava nem aí com nada. Eu tenho o
certo pelo certo e o errado pelo errado, mas tinha coisas que tinham que
ser esclarecidas e essa galera do graffiti [...] mudou pensamentos, gestos,
mudou o jeito de falar, de se vestir e o jeito do cabelo, a minha fisionomia
mudou. Antigamente eu não criava cabelo por causa da minha mãe e do
meu pai, por causa da sociedade, mas hoje em dia eu crio cabelo,
independentemente deles todos serem contra ou serem a favor. Digamos
assim, tive uma libertação dos pensamentos que tinha a meu próprio
respeito [...] Descobri várias coisas também e tento incentivar não só meu
filho como várias outras pessoas a lerem também e, com o graffiti, a
gente aprende tudo isso. Não aprendemos só a desenhar, não
aprendemos só a fazer nosso nome na parede, aprendemos várias,
muitas coisas. Quando você vai fazer graffiti com a mensagem que você
quer passar com isso, essa produção te leva a trabalhar mais sua mente,
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te leva a mastigar mais. Você não pode só colocar na boca e engolir, você
quer mastigar também e isso o graffiti fez comigo [...].

Além do aprendizado de técnicas e das trocas de informações relacionadas ao
graffiti, Leleco apresenta mud anças na sua forma de pensar, de agir, no seu
posicionamento político e, principalmente na capacidade de reflexão estimulada a cada
nova elaboração de um painel (PENA 2006b).
Essa mudança na forma de pensar e ver o mundo, relacionada ao envolvimento
desses jovens com o graffiti, também é ratificada por Urina no fragmento a seguir:
O graffiti provoca a mudança do lance da visão, como eu já tinha falado,
estimula, você começa a vê o mundo com outros olhos (risos). É a mesma
visão de quando você começa a usa r a droga. Tem muita gente que usa
droga que diz que o graffiti é a sua droga, a arte é a sua droga, no bom
sentido da palavra, que é uma forma, um meio de comunicação visual
que te faz viajar. A arte é um lance que mexe com a parte mais íntima do
ser, o seu lado mais obscuro que você consegue colocar pra fora, que
algumas horas as pessoas conseguem definir o que você tá fazendo e
outras não. Você não consegue explicação pra aquilo que você tá
fazendo, é um lance bem, sei lá, no íntimo da pessoa mesmo [...].
O graffiti é mais um braço da centopéia que eu sou, ele ajuda, na
verdade, pra fortalecer até porque ele é um meio de expressão, ele tem
esse papel de tá expressando o que eu penso [...].

Daniele, além de mencionar as dificuldades enfrentadas por ela no início, diante
das novas técnicas necessárias à pintura de um painel no muro, apresenta como
aprendizagens o controle de suas emoções e o desenvolvimento de sua capacidade
comunicativa:
A maior mudança que eu tive em minha vida a partir do envolvimento
com o graffiti, foi em relação à comunicação porque eu era muito
fechada. Não gostava de conversar com ninguém, mas a partir do
momento que entrei no graffiti comecei a sentir a necessidade de
conversar, eu não podia chegar numa roda cheia de gente e ficar calada o
tempo todo. Então conversava mais, criava muitas novas amizades com
homens, até hoje são muitas amizades, conheci pessoas maravilhosas,
mas a maior experiência mesmo foi com a comunicação porque não tem
como fazer um graffiti calada.
Mudou minha relação comigo mesmo, eu era muito nervosa, quando tou
estressada pego o papel e vou riscar pra poder me acalmar porque no
graffiti você também aprende a se controlar e a liberar suas emoções.

211

O envolvimento com o graffiti também implica no desenvolvimento de atitudes
mais humildes e de respeito aos outros, bem como na construção de relações mais
solidárias, diretamente atreladas ao compromisso social, como destaca Brak a seguir:
Com o graffiti, eu aprendi muitas coisas. Foi do graffiti que eu comecei a
me envolver com o Hip Hop e daí pude passar informação pra galera
daqui que necessita de informação, passar consciência pra ela. Aprendi a
ser mais humilde, ter mais humildade, respeitar mais os outros. Chega
um cara: E aí irmão! Colhi coisas bacanas e tent o passar pra galera...
(BRAK)

Um processo de aprendizagem que não fica restrito à formação de seus pares.
Quando esses jovens elaboram um painel, este tem uma intencionalidade ao ser
exposto publicamente. O graffiti visa interferir naquele espaço, atingindo as pessoas
que ali transitam, convidando-as a pensar junto com eles através do graffiti, enquanto
elemento mediador dessa reflexão que deseja ser coletiva. Como destacado por
Marcos:
No meu trabalho eu procuro trazer mensagens positivas, valorização do
estudo principalmente, do respeito aos mais velhos, da consciência,
conscientização popular do pessoal. Estimular a tá buscando algo mais,
não se desesperar, não se acomodar. Mensagens do tipo: Acorde, levante
e lute! Umas coisas assim e procurar tá contribuindo culturalmente. O
graffiti tem que vir com mensagens, o graffiti Hip Hop bastante colorido,
tem que ter algo nele, uma poesia, algo educativo.

Para D.S o graffiti também é um instrumento de comunicação alternativo que
deve ser usado para transmitir mensagens positivas para as pessoas. Ele relata um
episódio em que uma amiga sua comenta sobre a importância da mensagem de um
graffiti feito por ele:
O graffiti pra mim é passar uma mensagem, sacou, acho que o ideal é
que as pessoas façam o dia a dia. Ele é um outdoor, é gratuito, é efêmero,
é espontâneo que são conceitos do graffiti. Pra mim é um diálogo.
(...) eu fiz um carinha bem jovem com a mão aberta e um balãozinho
falando “tenha fé”, aí uma amiga minha estava indo pro centro, tava
toda triste com uns problemas e ela disse que quando olhou essa imagem
e leu a frase bateu um ânimo nela. Quando ela falou, eu fiquei
emocionado, até hoje fico emocionado quando lembro. Então, pra mim,
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fazer o graffiti com uma mensagem positiva é ta dialogando através dos
muros.

O circuito comunicativo operado pelo graffiti é também destacado por Ventura
(2004), ao citar Gilroy (2001), que acrescenta:
Embora a arte de rua adote como suporte o território urbano, este não
se configura como uma atitude de demarcação territorial, mas antes
opera como um circuito comunicativo que capacitou populações diversas
a conversar, interagir e mais recentemente até sincronizar significativos
elementos de suas vidas culturais e sociais (p.314).

O graffiti é assim concebido como uma fonte de expressão e luta cultural que
mobiliza as pessoas e favorece a construção de relações solidárias entre grupos de
diversas localidades (VENTURA, 2004).
Mediante os pontos destacados podemos insinuar a existência de uma
pedagogia dos muros que transgride um modelo de educação onde valores como a
solidariedade, a cooperação e o respeito às diferenças estão diluídos em meio aos
conteúdos conceituais transmitidos na escola, como fins do processo educativo. Essa
pedagogia apresenta, entre seus eixos estruturadores, princípios que são constituintes
da graffitagem.
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5.2.1 Transgressão e subversão

Tela produzida por Leão. Segundo ele, representa a saída do túnel, a chegada à luz.
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A transgressão e a subversão talvez sejam as características mais marcantes do
graffiti, elas estão diretamente relacionadas ao sentimento de amor e ódio que envolve
essa linguagem. O graffiti, enquanto instrumento de transgressão das regras de
regulação social, se transforma em objeto de forte identificação entre os jovens. O que
não acontece entre os proprietários e representantes do poder público que se
transformam em seus alvos principais. Para Urina graffitar:
é uma oportunidade ótima de transgredir. Eu acho que a palavra que eu
mais usei nessa entrevista foi o lance da transgressão. Te inibem, te
sufocam o tempo todo e naquele momento que você está pintando tem a
oportunidade de gritar, de desabafar. O graffiti me serve como um grito
de desabafo [...]

O graffiti se configura como uma luta simbólica que visa o reconhecimento e
legitimidade social de suas práticas culturais. Suas imagens, representações e
discursos questionam os códigos de representação dominantes no espaço urbano e
propõem novas formas de apropriação desse espaço (VENTURA, 2004, p. 312).
Entretanto, é válido ressaltar que a subversão a que nos referimos como
princípio da pedagogia dos muros vai além da violação inconseqüente das normas
sociais. Transgredir é fugir à regra que para esses jovens seria o destino perverso e
pouco promissor a eles destinados. É criar estratégias para fugir à condição subalterna
que lhe fora imputada, é subverter as representações negativas que lhes são
preconceituosamente atribuídas. Para Silva (2000) “a pedagogia e o currículo escolar
deveriam estimular nos estudantes atitudes que perturbassem, transgredissem e
subvertessem as identidades impostas como fixas e definitivas” (p.100).
Uma das atitudes subversivas adotadas por esses jovens é a utilização de um
pseudônimo em substituição ao nome de batismo. A escolha de um tag, além de se
constituir em elemento de identificação com o grupo, é uma estratégia de fuga do
anonimato, ou melhor, do “homonimato”, isto é, fuga dos nomes comuns (homônimos)
que não demarcam quaisquer diferenças entre os xarás.
Nesse universo, os pseudônimos, os tags113, são criados pelos próprios jovens a
partir de significados simbólicos que refletem identidades, muitas vezes inspirando-se
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em referências religiosas, no próprio nome de batismo ou no apelido de infância, como
pode ser constatado num trecho da narrativa de Zezé a respeito do significado e origem
do seu tag:
Eu graffito há onze anos e a partir do ano passado, tem um ano, eu
comecei a graffitar como Zezé que é o meu apelido desde criança.
Inclusive tenho história pra isso, antes de eu nascer eu tinha o nome de
Seu Zé porque meu nome é José e aí com o tempo mudou pra Zezé e eu
já assumi mais o nome. Hoje eu tou assinando Zezé Olukemi que
significa graça divina, glória de Deus, alguma coisa desse tipo, que é um
nome em Ioruba.

O tag é a assinatura do grafiteiro, é a forma como ele pretende ser reconhecido,
trata-se de uma marca que identifica os trabalhos expostos nos muros da cidade. Pode
vir acompanhado de uma numeração que representa, em alguns casos, a idade, o
número de trabalhos realizados, ou o ano em que começou a graffitar (PENA, 2006a).
É válido destacar que o tag não se restringe a um pseudônimo tendo em vista
que esses jovens não pretendem omitir suas identidades, pelo contrário, exibem
endereços eletrônicos e números de telefones ao lado da assinatura para que possam
ser facilmente encontrados. Trata-se de um nome artístico que o fará conhecido,
inicialmente, entre os outros grafiteiros, como uma espécie de registro civil autônomo
que garante sua inserção no grupo. Como pode ser notado no trecho da narrativa de
Leleco que explica o surgimento e significado do seu tag:
Essa tag surgiu com a idéia de um broder meu quando a gente estudava
na mesma sala. Tem um radialista chamado Leleco Júnior e meu nome é
Carlos Leandro. Ele ficou me chamando de Leleco durante um tempo,
antes ele só me chamava de Leo. De repente ele começou a me chamar de
Leleco Júnior pra lá, Leleco Júnior pra lá. Quando eu desenhava eu não
tinha um nome que gostasse pra assinar meu desenho, eu criei um nome,
mas eu não gostava muito daquele nome era só pra me identificar ali
com a galera que curte esse tipo de arte. Ele ficou só me chamando de
Leleco Júnior aí eu peguei e troquei o nome que eu tinha por esse, ficou
bom eu gostei dele é brasileiro e fácil de falar vai ser esse mesmo. Depois
de um tempo eu enjoei do Júnior, meu pai nunca foi chamado de Leleco
pra eu ser Leleco Júnior. Aí eu assumi essa tag e estou até hoje com
ela...A outra era BUT e não significava nada (risos), não tinha um
significado pra mim. No momento só foi mesmo pra me identificar ali
com o pessoal mesmo que pichava e desenhava, eu comecei com essa
tag, mas depois eu deixei ela de lado.
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Entre os critérios utilizados para a escolha do tag destaca-se a originalidade e
exclusividade do nome. É difícil encontrar grafiteiros homônimos, quando isso acontece
um dos jovens acrescenta outros elementos ao tag de modo a garantir a exclusividade
do mesmo. Esses jovens incorporam de tal modo essa forma de identificação que ela
extrapola os limites do grupo, eles passam a ser conhecidos e identificados pelo tag em
outras situações e em diferentes contextos. É como se existisse um nome oficial que
lhe foi dado, ou melhor, imposto e um outro nome criado e construído por eles.
O mesmo tag também já foi conhecido como vulgo, um termo mais utilizado por
jovens pichadores que se dedicam a exibir seus nomes, ou melhor, vulgos nos lugares
de difícil acesso e que garantam um grande destaque e visibilidade para o seu risco.
Quanto mais riscos espalhados pelas paredes da cidade mais divulgado, conhecido e
respeitado pelo grupo será o pichador. No caso do vulgo, os nomes trazem uma
conotação de rebeldia e estranheza com a intenção de chocar as pessoas, dentre elas
o proprietário do muro. Urina comenta sobre seu processo de escolha de um
pseudônimo durante sua experiência como pichador:
O primeiro pseudônimo que escolhi foi Lee, eu nem sabia que já tinha um
grafiteiro chamado Lee, em 98. Foi por escolha mesmo não tinha nenhuma
identificação não. Depois eu escolhi Kid, mas já tinha um Kid, aí escolhi
Hamp pelo fato de escutar Planet Hamp e tava começando a escutar Rock
porque antes eu era totalmente padrão, só não gostava de pagode e axé,
meu lance era música romântica. Só que Hamp também já tinha dono.
Pensei até que fosse uma maldição! Até que um dia eu tava na minha casa,
na minha casa não, na casa dos meus pais, assistindo um campeonato de
skate na televisão quando chegou um skatista de dread, só que o skatista
era branco usando dread lock, me chamou atenção, até então, não tinha
visto nenhum rasta branco, rasta não, ele só tinha os dreads mesmo. Ele
tinha o nome de Neilton e o pseudônimo dele era Urina. Aí eu decidi
colocar, já tinha dono, mas decidi colocar, vai chocar as pessoas, chamar
atenção e até causar repúdio. O que aconteceu foi que eu parei de pichar
comecei a graffitar usando o mesmo Tag e até hoje tá aí. Transformei em
Tag.

Nessa fase, a preocupação com o significado e sentido do pseudônimo é
substituída pela necessidade de um nome mais curto e, muitas vezes, conhecido,
comum, de modo a garantir a popularidade do mesmo e a agilidade do pichador na
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hora de registrá -lo em muros não-autorizados. Zezé, ao relatar sua experiência anterior
com a pichação, refere-se, no trecho abaixo, ao nome que utilizava nessa época:
Não usava Zezé, usava Nioque que não tinha sentido não, a gente tinha
que inventar um nome. Como Zezé não podia porque eu usava quando
fazia um trabalho mais ou menos, em trabalhos de serigrafia, faixas e
pinturas de quadros botava Zezé, mas quando eu ia pichar eu colocava
Nioque. Depois eu parei de pichar, minha vida de pichador foi muito
curta. Eu lembro que fiquei assim dois meses doente e quando voltei não
tive mais vontade de pichar, só graffitar. (ZEZÉ)

Essas observações puderam ser percebidas nos relatos desses jovens que são,
em sua maioria, ex-pichadores. Dos 11 jovens entrevistados, 08 vivenciaram
experiências como pichadores. E nessa fase, entre 13 e 17 anos, questionavam a sua
invisibilidade enquanto negros e pobres marcando a sua existência nas paredes e
muros de casas, edifícios residenciais, escolas e monumentos públicos. O vulgo era
utilizado como pseudônimo de modo a preservar sua identidade e garantir sua
segurança.
Enfim, o tag é um elemento singular desse grupo que abre inúmeras
possibilidades de discussão. É interessante como uma assinatura, às vezes,
despercebida diante da beleza, colorido e criatividade dos painéis pode ser uma peça
importante para compreensão desse universo de pesquisa ainda pouco explorado. É
válido destacar que uma simples troca de assinatura pode vir acompanhada de uma
mudança de atitude e comportamento dos seus autores.
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5.2.2- A irmandade solidária (rede de solidariedade)

Graffiti elaborado por Marcos num muro em frente à UNEB, no Cabula
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Outra base da graffitagem é a constituição de uma rede de solidariedade entre
esses jovens. Essa rede é constituída em meio à opressão comum a que são
submetidos, visando reivindicar outros lugares sociais a partir da sua experiência, em
meios às práticas culturais produzidas e compartilhadas por eles como alternativas
nesse contexto de precariedade e opressão.
Desde o período colonial que as populações negras escravizadas utilizavam
essa capacidade criativa para transformar suas experiências de exclusão, preconceito e
discriminação racial em substância para a produção cultural de expressões artísticas
como a música, a literatura, a dança e outras criações artísticas voltadas à afirmação
positiva de seu povo e à celebração da vida, adotando como valores “a solidariedade
entre eles, a fé na vida como possibilidade futura e a certeza de que tudo pode
melhorar” (GILROY, 2001).
O graffiti pode ser apontado como uma dessas expressões artísticas,
inicialmente produzidas pelos afro-americanos do Bronx, nos anos 70, transformada em
um fenômeno social urbano que atingiu quase todas as cidades do mundo. Essa
linguagem artística se constitui numa prática solidária, onde a cooperação entre seus
integrantes é fundamental (VENTURA, 2004).
Essa rede de solidariedade vai sendo construída entre os graffiteiros através da
organização em grupos, chamado originalmente de crew, onde esses jovens articulam
projetos de intervenção nos muros da cidade e, em alguns casos, mobilizam ações
sociais voltadas para a comunidade. Para Atitude
A formação de crew é interessante porque é um modo da galera se unir,
curtir, conversar, elaborar vários painéis assim. A galera sair pra pintar
um painel, acho legal. Na verdade é uma forma de se mostrar união
dentro do grupo[...] (ATITUDE)

A união entre os jovens que se identificam com essa linguagem é apresentada
como principal objetivo dessa organização coletiva. A união entre eles vai sendo
constituída em meio aos encontros organizados para pinturas coletivas e aos embates
enfrentados diante das situações de repressão e controle de suas produções, como
destaca D.S ao relatar o episódio a seguir:
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Pra mim uma crew significava união, sacou. A nossa crew tinha 08
pessoas e foi massa quando nós começamos e fizemos um painel que
abordou o tema da desigualdade, a exclusão nesse mundo da informática
e a globalização.[...] Eu abordava sobre o excesso de natalidade pra falar
que eram crianças gerando crianças e que a sexualidade não é abordada
na escola . [...] A gente ia falar sobre a guerra do Iraque, a exclusão social,
meninos nas ruas, desemprego. No meio do painel tinha uma mulher
parindo, foi bem expressivo. Na imagem ela tava com as pernas abertas,
arreganhada e a criança tava saindo [...] Um verea dor recebeu um
telefonema pedindo para apagar essa imagem, então ele, pra ganhar os
votos, foi lá e apagou. Isso foi doloroso, aquele muro enorme e a luta pra
gente conquistar o material em parceria com a Emtursa114 . Eu lembro que
depois Zezé e Sag foram lá e colocaram a frase “Quem pensa incomoda”.
Nos, então, reunimos, falamos com Antônio Jorge, com os caras do Hip
Hop da RBF, com Urina, foi uma galera mesmo e marcamos um
encontro para discutir a censura do painel [...]115 Todo mundo se reuniu,
foi muito legal, foram várias perguntas. Perguntamos pra ele o que é arte
e se ele não sabia que há uma lei sobre a liberdade de expressão. Foi
muito marcante o que aconteceu [...] porque a experiência mostrou que
realmente a comunidade tava unida, que os jovens sabiam o que estavam
fazendo. O lance é sério e ele viu como tava organizado. Os meninos
chegaram dando duro em cima dele, tanto que ele perguntou se a gente
queria o material. Isso porque ele se viu bombardeado de perguntas e
percebeu que nós somos organizados.

Outra prática cotidiana desses jovens que pode traduzir a relação de união e
solidariedade construída entre eles são as estratégias utilizadas para garantir a compra
do material necessário à realização das pinturas. Dentre elas, a que será descrita por
Marcos, no trecho a seguir:
Usava o dinheiro da merenda, fazia uma vaquinha pra comprar uma
lata. Um dia falava com o cobrador do ônibus, entrava pela frente e dava
um trocado a ele, não pagava a passagem toda, passava por baixo da
borboleta116 , às vezes, quando dava pra passar por baixo. Hoje não dá
mais e nem eu tenho cara pra fazer isso né, então, na época a gente podia
fazer alguma forma de tá juntando as moedinhas pra comprar uma
latinha né ou então outra tinta, uma tinta látex pra tá fazendo algum
trabalho na rua...

Como o custo do material era elevado, pouco acessível aos jovens, eles
buscavam materiais alternativos ao spray como os rolinhos de espuma, pincéis e o
114
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O destaque (em negrito) do trecho da narrativa é de responsabilidade da mestranda.
116
Catraca ou torniquete dos ônibus.
115
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compressor117 usado para pintura de geladeira. Esse recurso possibilitava o uso das
sobras de tinta látex, usadas na pintura das casas, que tinha um rendimento maior que
a tinta do spray permitindo que eles pintassem mais, gastando menos dinheiro. Como
destaca Brak, a seguir:
Nos meus graffiti eu trabalho com o compressor porque tá mais no meu
alcance, é mais econômico. Hoje, a lata de spray custa uma faixa de 10 a
11 reais. Graffiteiro que é graffiteiro tem que pintar, mostrar sua
habilidade, o que você sabe fazer, não importa se for com giz, carvão,
lápis de cor, no papel, no aerógrafo, na lata ou no pincel, não importa a
ferramenta. No trabalho com o compressor, eu uso a tinta óleo, a latinha
e um diluente, solvente, gás ou gasolina. Uma lata da tinta é dois reais e
cinqüenta, cê compra um diluente faz um trabalho legal e ainda sobra
[...]

Esses materiais alternativos também eram compartilhados pelos jovens que se
organizam de modo a garantir que cada integrante do grupo contribuísse com parte do
valor necessário à compra do recurso. E, dessa forma, adquiriam os instrumentos
necessários à realização de seus trabalhos, como acrescenta Brak:
A galera começou a pintar com compressor, eu criava e pintava com a
galera [...] eles me chamavam. Foi lá no Tancredo, o pessoal começou a
fazer camisa graffitada com o compressor que é de pintar carro. Eu ia
pintar camisa graffitada com a galera, a gente tirou o dinheiro, comprou
o compressor, depois começou a pintar na rua também [...]

Apesar dos conflitos e competições que inevitavelmente se apresentam nas
relações entre jovens que buscam também o reconhecimento como artistas, a relação
de cooperação construída entre esses jovens, que constituem o grupo de
colaboradores dessa investigação, se revelava como uma característica peculiar dessa
galera. A valorização do colega, o apoio e incentivo apontados por Sag ratificam o
senso colaborativo dessas relações:
Engraçado, que nunca ninguém me ensinou nada, mas teve um cara que
mostrou o caminho pra mim e falou: “se você quiser seguir esse caminho
aqui você segue, tem outros milhares, mas esse aqui é o caminho” esse
cara foi D.S, talvez ele se torne o cara mais importante pra minha carreira
como graffiteiro porque se não houvesse ele talvez eu teria terminado,
117
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não teria ido em frente porque D.S foi a evolução, D.S me mostrou a
evolução [...]

Essa rede é alicerçada no que poderíamos chamar de irmandade solidária,
simbolizada no termo broder, utilizado como tratamento dirigido aos amigos, que pode
ser traduzida através das atitudes colaborativas entre esses jovens, onde tudo é
compartilhado, desde o material, as técnicas e informações até oportunidades de
trabalho 118. Leão comenta sobre o caráter dessa relação no trecho a seguir:
A galera do graffiti é mais solidária. O material não é meu, é nosso. É um
lance assim de compartilhar uma lata. Algumas latas pela metade e um
pouquinho de látex e pega o material e compartilha. “Não velho a gente
vai fazer um desenho aqui pode gastar é nosso”. Já em outros campos, na
área mesmo das artes plásticas onde eu tava envolvido no MAM, a
professora omitia informações, velho, não tinha esse lance de
compartilhar.

O sentido de irmandade solidária também se confirma quando Atitude qualifica a
galera do graffiti com uma família que precisa ser unida para que todos juntos possam
alcançar o reconhecimento desejado.
A galera do graffiti é como uma família, acho que todo mundo deve se
unir, tem que se unir porque senão a gente nunca cresce perante a
sociedade a gente tem que ter união mesmo, correr atrás.

Essa relação fraternal fica explicitada, mais uma vez, no discurso de Brak
quando se refere a sua integração à Rapaziada da Baixa Fria – RBF, um grupo de Rap
do Cabula:
Eu conheci os caras da RBF, Rapaziada da Baixa Fria nesse evento
chamado hoje de União dos Manos. Esse evento é muito interessante
porque a galera vem e a gente começa a conhecer a galera de outra
comunidade. Foi aí que eu conheci a galera da RBF, achei legal, me
chamou atenção. Aí os caras fizeram o convite pra eu ir à casa deles e aí
quando eu pensei que não, comecei a fazer parte da família...

118

Durante conversas informais Sag comentou que foi chamado para fazer uma pintura em caminhões
baú e convidou Zezé para dividir essa grana com ele. (Registro no caderno de campo)
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A União dos Manos 119 que chegou à sua sexta edição no ano passado é um
evento de celebração dessa irmandade. Realizado anualmente em um dos bairros do
Cabula, essa ação comunitária tem como objetivo promover o encontro entre graffiteiros
(as), rappers, b boys, b girls e djs de Salvador para apresentarem suas produções,
trocar idéias e experiências e discutir rumos do movimento hip hop.
Essa irmandade solidária subverte a competitividade exaltada na cultura escolar,
baseada em uma cultura hegemônica, que através de uma perspectiva de avaliação
pontual, classifica os estudantes mediante o desempenho quantificado através das
notas, e determina, precocemente, lugares sociais hierarquicamente nivelados em
consonância com as referidas notas que quantificam inclusive as atitudes e
comportamentos dos estudantes (PENA, 2007).

119

Veja algumas fotos no Apêndice E.
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5.2.3- Respeitabilidade e territorialidade

Graffiti produzido por Brak e D.S no Cabula
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A pedagogia dos muros apresenta a respeitabilidade e a territorialidade como
outros princípios que a constituem. O primeiro deles pode ser traduzido no código de
ética e respeito construído entre os graffiteiros. Um graffiteiro não pode “atropelar120” o
graffiti do outro, cada produção deve ser respeitada e preservada no espaço onde foi
elaborada (PENA, 2007). E, caso, um graffiteiro deseje ocupar um espaço já graffitado,
porém desgastado com o tempo, deverá pedir autorização ao artista responsável e /ou
deixar uma dedicatória para o mesmo em sinal de respeito e agradecimento. Como nos
ensina Urina:
O que acontece nas crews de graffiteiros é o lance do respeito. O pessoal
dificilmente atropela o graffiti de outra crew, a não ser que o graffiti já
tenha assim um tempo de uso, já desgastado [...] Então ele vai e passa
por cima mesmo e não é pelo fato dele tá passando por cima de um
graffiti do outro que ele vai está pichando [...] ele vai ter que deixar uma
dedicatória para o graffiteiro antigo [...] porque se ele não deixar a
dedicatória, isso é uma regra [...] o graffiteiro antigo tem direito de
passar por cima [...] colocar alguma frases, pedir mais respeito [...]coisa
assim [...]

Essa relação de respeito também é reforçada por Sag que se refere a uma
espécie de código de ética estabelecido e compartilhado por esses jovens. Que em
síntese determina que:
[...] O que todo mundo tem que saber é que deve sempre se respeitar o
que tá na parede. Pra mim esse respeito existe, desde o momento que eu
comecei...[...] A idéia é você só usufruir o espaço que você merece. Na
rua você aprende muita coisa, me lembro bem que quando eu queria
pintar um muro que já tava pintado, a primeira coisa que eu fazia era
procurar quem foi que pintou o muro e pedia autorização [...] Quando eu
não fiz isso coloquei uma dedicatória especial para as pessoas que foram
atropeladas. Se diz atropelado aquele trabalho que estava na parede e
acabou sendo pintado por outro, entendeu. Eu coloquei uma dedicatória,
fiz questão disso, e procurei me comunicar com as pessoas que tinham
feito o trabalho que eu pintei por cima.

Esse princípio traz uma outra concepção de respeito onde ninguém é autorizado
a passar por cima do outro, desrespeitando suas formas particulares de expressão. Não
se trata de um respeito unilateral como na relação hierárquica estabelecida entre
professor e aluno, legitimada no universo da cultura escolar, mas, por outro lado, de um
120

Veja o significado atribuído pelos graffiteiros no glossário.
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respeito fundado na reciprocidade, na igualdade e, não na obediência (CHARLOT,
2001). O respeito entre os graffiteiros, sejam eles mais experientes ou novatos nessa
prática cultural, é mútuo, todos participam dessa cultura, podem interferir e interagir nos
espaços da cidade.
Dessa forma, as práticas pedagógicas do hip hop brasileiro têm rompido com a
hierarquia construída na modernidade entre os adultos, como educadores e
responsáveis pela reprodução e regulação da ordem social e os jovens e adolescentes
como seres em formação, destituídos da participação efetiva no processo pedagógico.
(MAGRO, 2002)
O segundo princípio, diretamente ligado ao anterior, consiste na ocupação dos
espaços da cidade para marcar sua existência. Com uma escrita própria, esses jovens
artistas da lata transgridem barreiras que antes inibiam sua presença e passam a
transitar pelos mais distintos e variados contextos dessa cidade que também é sua,
levando consigo marcas do seu território. Segundo Ventura (2004):
Ao mapear com seu nome as ruas pelas quais passa, o escritor
(graffiteiro) demarca o território, comunica sua presença em um espaço
menos físico e geográfico e mais afeito à territorialidade simbólica que
expressa pela imagem não narrativa de sua escrita. A presença do
nome é, portanto, um recurso simbólico que sustenta a intervenção no
espaço público e ajuda a estabelecer condições culturais de resistência
e revolta (p. 320).

A cultura do graffiti se configura como uma estratégia utilizada por esses jovens
para conquistar o espaço negado. Saindo das margens da periferia adentram o centro,
questionando as barreiras e reivindicando sua participação, seu lugar de sujeito e o
reconhecimento como ator nessa cidade. Como ratifica Sag ao se referir à pintura na
parede como uma conquista:
[...] só o fato de eu ter feito aquela pintura na parede, pra mim já soa
como uma conquista que eu nunca mais vou ter igual, eu conquistei
aquele pedaço ali [...] (SAG)

Além de se fazer presente nos outros “pedaços”, esses jovens utilizam o graffiti
para referendar sua comunidade como lugar de resistência e luta cotidiana, alguns
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deles dedicam seus trabalhos ao seu orixá e /ou aos terreiros de Candomblé dos quais
fazem parte como menciona D.S:
Tenho uma crença e tudo que eu faço em meus painéis dedico a Ibá Oji
Tundê que é onde eu me cuido, onde fortaleço minha energia positiva
sabe. Os orixás me ensinam a fazer as coisas e eu faço, mas eu sei que
tenho que correr atrás.

Entretanto, o princípio da territorialidade adotado pelos jovens graffiteiros vai
além da demarcação territorial. Apesar dos símbolos ali deixados, momentaneamente,
representarem uma conquista, a ação desses jovens não é ali esgotada. O trânsito (o
movimento) é a essência desse princípio, tendo em vista que o importante é o itinerário
feito

por

esses

jovens,

“num

processo

constante

de

desterritorialização

e

reterritorialização”, destacado por Pais (2006, p. 39), citando Deleuze (1980), ao se
referir a uma espécie de comportamento nômade adotado por jovens portugueses no
seu estudo sobre bandas de garagem e identidades juvenis.
Essa territorialidade questiona a indiferença da escola oficial perante a riqueza
cultural e histórica do seu entorno. A territorialidade do graffiti, por outro lado, implica no
reconhecimento e valorização da história da comunidade, do local, enquanto processo
em construção de responsabilidade e participação de todos (PENA, 2007). Através dos
muros graffitados espalhados pela cidade, esses artistas garantem a visibilidade de
terreiros de candomblé e de outras religiões de matrizes africanas presentes na região
do Cabula e em outros territórios, como destaca Zezé ao falar sobre suas produções:
A coisa mais contemporânea que eu faço está relacionada a muitos
valores relativos à minha religiosidade. Eu sou de candomblé, sou Nagô
Vodunce, e represento muitos orixás do meu terreiro, minha mãe de
santo, meu pai de santo, minha mãe, minha namorada e meus amigos.
Então essas são as coisas que eu gosto de fazer de verdade [...]

Esses jovens fazem declarações amorosas e de valorização das figuras
maternas tão presentes e importantes num contexto onde o universo familiar é marcado
pela ausência paterna. Admitem que se auto-retratam em suas produções, revelando
assim uma identificação positiva com a negritude que pode ser resultante de um
processo de superação de estereótipos negativos imputados à população negra como
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sendo destituída de beleza, como sinalizam Zezé e Brak, respectivamente, no s
fragmentos exibidos a seguir:
Quando eu comecei esse processo de auto-estima, que eu tinha um
problema muito sério com a questão da auto-estima, comecei a me
perceber bonito, a me perceber importante e aí, eu me achei tão bonito,
me descobri tão bonito que decidi me colocar na parede. Então até hoje
eu faço isso, eu resolvi me colocar nas paredes. Mas isso porque eu já
gostava de fazer auto-retrato, coisa que pouca gente faz, que pouco
graffiteiro faz, mesmo pelo grau de dificuldade para fazer isso que exige
um pouco mais de técnica (ZEZÉ).
[...] acho que a gente praticamente se auto-retrata. Dependendo do
graffiti e do tema também que você quer se expressar. Me vejo nos meus
desenhos, mas eu não sei porque a gente se auto-retrata, é difícil
responder. Eu gosto de desenhar mais caricatura negra assim, os traços
pra representar mais o povo preto [...] (BRAK)

O auto-retrato exposto nas produções exibidas nos muros da cidade está
diretamente relacionado à auto-estima121 desses jovens que por se sentirem bonitos e
importantes tatuam a própria imagem nas telas de concreto, espalhadas pela cidade,
expostas a céu aberto.
Esses graffiteiros compõem seus personagens a partir de uma estética negra,
garantindo, através de suas produções, a visibilidade e valorização do povo negro, do
qual se reconhecem como parte. Como ratifica Urina no trecho a seguir:
Eu graffito há seis anos, mas não tenho assim um trabalho que eu olhe e
diga [...] esse foi o trabalho. Quando eu comecei a trabalhar o lance do
graffiti ligado ao lance de etnia eu fiz o primeiro black power na rua. O
Cabula tá cheio de graffiti né de fisionomia minha, eu não sou narcisista
né (risos), mas o Cabula tá cheio de graffiti de fisionomia black power.
Quando eu fiz o primeiro eu poxa [...] senti um tipo de realização [...] Até
porque eu só graffitava personagens brancos assim, mais letreiros [...] aí
quando eu fiz o primeiro carinha assim [...] poxa legal [...]

A identificação positiva desses jovens com a negritude, com a cultura negra é
evidenciada ao longo de suas narrativas. Aparece como temática dos painéis, é
121

Afinal, como sinaliza Romão (2001, p.162) “ninguém nasce com baixa auto-estima, ela é apreendida e
resulta das relações sociais e históricas”. E como tal pode ser reconstruída, ressignificada. Dessa forma,
a autora desnaturaliza as idéias e julgamentos preconcebidos sobre os comportamentos de crianças e
jovens negros, equivocadamente diagnosticados e estigmatizados como sujeitos naturalmente dotados
de baixa estima.
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reproduzida nos traços e nas características das figuras humanas representadas, na
escolha do tag ou do nome da crew. A preocupação em abordar a questão racial
através de suas produções é destaca por D.S a seguir:
Eu acho legal quando pessoas dizem que meu desenho é negro porque a
cultura negra é a que mais contribui no mundo. Eu acredito muito nisso.
No jazz, nos atores, no que a gente ouve, na nossa culinária a cultura
negra está presente. Infelizmente, existe a desigualdade social que
também envolve a questão racial porque a maioria dos negros tá na
periferia e aonde você tá você é abordado [...] 122

Uma preocupação que reflete os objetivos e propósitos do hip hop enquanto
movimento social e cultural protagonizado por jovens negros que lutam contra o
preconceito e às discriminações raciais, denunciando as privações que lhes foram
imputadas ao longo da história (ANDRADE, 1999; SILVA, 1999; WELLER, 2006).
Abordar a questão racial também revela a construção, por parte desses jovens,
do orgulho negro pregado através das letras de rap, dos saltos acrobáticos da capoeira
incorporados ao break, das mensagens de saudação enunciadas pelos MCs e das
imagens e símbolos de matriz africana e afro-brasileira carimbadas nos muros da
cidade, um orgulho que aparece no depoimento de Leão, exibido a seguir:
Com o conhecimento do Graffiti eu tive a necessidade de usar tag, uma
característica de todos os artistas [...] Eu aproveitei esse sobrenome
(Leão) que eu tenho mesmo que é meu, é original tá registrado e tudo [...]
Eu adoro esse sobrenome Leão, ele representa algo que eu também gosto
que é a África, faz parte do meu berço.
Eu me sinto identificado quando vejo um cara que expressa sua
negritude, uma negra que expressa a sua negritude porque apesar da
gente viver num país multirracial, as pessoas tem vergonha de falar que
são negras [...]

Essa identificação aparece também na composição do nome da crew, do grupo
de graffiteiros, revelado por Dunk em sua narrativa no momento em que justificava o
significado das siglas que o constitui:
O nome do meu grupo é NAP, Negros à procura, sempre me reconheci
como negro, de minha parte não tenho problema algum. Eu sou negro,
sou isso aí e pronto sigo em frente. NAP porque os negros estão sempre à
122

O destaque (em negrito) do trecho da narrativa é de responsabilidade da mestranda.
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procura e eu tou sempre à procura de uma vida melhor, quero sair de
uma vida difícil. Negros à procura do poder que todo mundo sonha com
isso, quero ter oportunidade, as coisas boas da vida. Já botei o nome da
oficina de graffiti NAP também [...]

Diante disso, ratificamos que essas marcas incorporadas aos muros da cidade
se transformam na possibilidade encontrada por esses jovens negros da periferia de se
tornarem visíveis, pleiteando o reconhecimento de suas potencialidades e de sua
existência.
Enfim, consideramos que o mundão se constitui no espaço intermediário entre a
casa e a escola, onde esses jovens graffiteiros vivenciam experiências tolhidas nas
referidas dimensões, como também ressignificam vivências próprias da casa e da
escola nesse outro lugar. Onde a relação de irmandade construída entre os amigos da
rua, chamados de broder, reproduz o sentimento fraternal que deve existir na família. E
a aprendizagem vivenciada através da participação efetiva em movimentos sociais e
ações comunitárias ressignifica a formação para o exercício da cidadania que se
constitui em conteúdo conceitual da educação escolar.
A rua é uma dimensão bastante relevante para esse estudo na medida em que o
espaço público se constitui num ambiente extremamente significativo para os
graffiteiros. Os significados atribuídos por esses jovens às experiências na rua
questionam a concepção equivocada de que as práticas culturais vivenciadas nesse
espaço estão diretamente relacionadas ao afastamento desses jovens da escola. Os
graffiteiros revelaram, através dos fragmentos de suas “histórias de vida”, que as trocas
experimentadas no espaço público, nos fóruns dos movimentos sociais e nas ações
comunitárias foram extremamente importantes para que eles reconhecessem a
importância da educação para a conquista e realização de seus projetos. Entretanto, é
válido ressaltar que a educação para eles não está restrita à concepção formal da
educação institucionalizada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como o objetivo principal dessa pesquisa foi identificar elementos que
influenciaram na relação de jovens graffiteiros com a escola, partindo do pressuposto
de que a instituição escolar não estava preparada para lidar com esses jovens e que,
fatores como a ambiência familiar, a condição socioeconômica e o espaço cultural onde
eles viviam poderiam ter influenciado na relação deles com a escola. Utilizamos como
categorias analíticas a identificação, as expectativas, a relação com o saber e a
resistência de modo a identificar aspectos que interferiram na relação desses jovens
negros com a educação formal.
Com o propósito de alcançar esse objetivo, iniciamos a busca desses elementos
tomando como ponto de partida as “histórias de vida” desses jovens, isto é, suas
experiências com a graffitagem e a pichação, a vida familiar dos mesmos, bem como
suas trajetórias escolares. No “Pano de fundo” buscamos entender um pouco sobre o
que está por detrás das imagens tatuadas nos muros da cidade, o que fez com que
esses jovens se identificassem com a pichação e com o graffiti, de modo a localizar
pistas capazes de nos ajudar a compreender o desinteresse desses jovens pela escola,
o que eles encontraram na graffitagem que parecia estar ausente na experiência
escolar.
Em seguida, baseado em referenciais teóricos que discutem a relação entre
escola e família (BOURDIEU, 1998; GOMES, 1997 e 2003 e NOGUEIRA, 2003; 2005),
analisamos suas famílias destacando as singularidades e possíveis influências na
relação por eles construída com a escola. A tradição escolar, o capital cultural dessas
famílias populares, bem como a função e o valor por elas atribuídos à escola e à
graffitagem nos ajudaram a compreender o incentivo, o investimento e as expectativas
que essas famílias construíram sobre esses jovens e os seus projetos de futuro. A
família aparece na pesquisa como uma unidade de análise extremamente significativa
para entendermos um pouco mais a natureza da relação construída por esses sujeitos
com a escola.
É válido destacar que, apesar dos conflitos e dificuldades de relacionamento em
suas famílias de “fato” ou “emprestadas”, envolvendo principalmente a figura paterna,
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foi possível identificar nessas experiências familiares a existência de verdadeiros pontos
de apoio (tias, amigos e primos) e a importância da figura materna no que se refere ao
incentivo dado a esses jovens para não desistirem dos seus objetivos, escolhas e
sonhos.
O sistema de ensino descrito por nossos colaboradores através de suas
narrativas não é prazeroso, é desinteressante, centrado exclusivamente na cultura
hegemônica, reproduzindo sua lógica e seus valores. As referências da escola são
marcadas pelas lembranças da submissão freqüente aos castigos, das reprovações
seqüenciais, da voz unânime do professor como único dotado de competência e
autoridade para manifestá -la; da permissividade e omissão da escola diante da
popularização de apelidos depreciativos entre os alunos e da preocupação, quase
exclusiva, com o conteúdo programático, em detrimento de outros saberes
imprescindíveis à formação integral do sujeito. A escola aparece como reprodutora e
mantenedora da condição subalterna e invisível imposta a esses jovens negros
moradores da periferia, não oferecendo condições e oportunidades para a mobilidade
social e o deslocamento desejado por esses sujeitos.
As práticas culturais produzidas e vivenciadas cotidianamente por esses jovens
na rua se apresentam, por outro lado, como novos rumos, encontrados por eles,
capazes de proporcionar o sentimento de pertencimento a um lugar, a um grupo,
possibilitando a saída e fuga de um lugar invisível que lhe fora imposto e naturalizado,
impulsionando -os a sonhar mais, a ter expectativas, a desejar mais que o disponível.
A Pedagogia dos muros, apreendida e ensinada através da graffitagem, se
apresenta como uma outra pedagogia centrada em princípios que vão desde o respeito
ao espaço e à produção do outro, um respeito que não é imposto, mas sim conquistado
em função das atitudes e produções desses artistas de rua e em nome da
reciprocidade; a valorização do território local, dos seus saberes, histórias e práticas
culturais; a transgressão e subversão de representações e estereótipos imputados a
esses jovens e de destinos pouco promissores a eles determinados. Essa pedagogia do
graffiti também parece ter favorecido a construção de uma relação de irmandade entre
esses jovens que se tornou solidária enquanto estratégia de resistência às condições
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de opressão e discriminação a que esses jovens foram e continuam sendo submetidos
e de subversão das mesmas.
É válido ressaltar que, apesar da crença, muitas vezes generalizada, que aponta
o envolvimento desses jovens com práticas culturais como uma das explicações para o
desinteresse manifestado em relação à educação escolar, essa pesquisa revelou que
as práticas culturais protagonizadas por esses jovens, bem como a participação dos
mesmos em movimentos sociais foram extremamente importantes para que esses
sujeitos construíssem um posicionamento crítico em relação à educação oferecida por
nossas escolas e reconhecessem a importância do estudo e da educação para o
alcance de seus objetivos.
Ao intercalarmos os atrativos das práticas culturais vivenciadas por esses jovens
graffiteiros às suas experiências escolares e familiares, como três dimensões da vida
desses jove ns (a rua, a casa e a escola), pudemos nos aproximar um pouco mais da
compreensão do desinteresse e descrédito que os mesmos atribuem à educação
escolar. A escola é deficiente naquilo que eles mais se identificam. Ela não valoriza
suas habilidades artísticas, não dispõe de espaço de participação, despreza o saber
local da comunidade e não oferece possibilidades de identificação positiva com o
pertencimento étnico-racial de seus alunos, o que torna urgente a implementação
efetiva da lei 10.639/03. A escola não é desafiadora, não se apresenta como
possibilidade de saída da condição subalterna imposta a esses jovens, tendo em vista
que a mesma reproduz as condições desiguais, alicerçada no discurso de igualdade
que legitima a invisibilidade das diferenças.
Dessa forma, como jovens ávidos por descobertas e novidades, engajados em
movimentos sociais e projetos comunitários, determinados e autoconfiantes poderão se
identificar com uma escola monótona, autoritária, indiferente ao seu entorno e que
desacredita do potencial dos seus alunos e alunas?
São os próprios graffiteiros do Cabula que oferecem sugestões para que a
relação com a escola ganhe novos contornos e significados. Ao destacarem a
importância da galera, das amizades e da ludicidade como aspectos positivos da
experiência escolar, enquanto momentos em que a rua se faz presente na escola,
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esses jovens estão sinalizando possibilidades e caminhos para construção de outras
formas de fazer educação.
Além de confirmar a suspeita inicial de que a escola parecia não estar preparada
para esses jovens e de que tanto a ambiência familiar, como as condições
socioeconômicas e a vida cultural desses graffiteiros poderiam justificar a relação dos
mesmos com a escola, essa pesquisa destaca a relevância das experiências culturais
protagonizadas por esses sujeitos, especificamente para compreensão do caráter da
relação construída com a educação escolar.
Através dessa pesquisa pudemos perceber que a relação estabelecida por esses
jovens com o saber escolar é conflituosa pelo fato do mesmo ser destituído de sentido
para esses sujeitos. Esses jovens não se identificam com a cultura escolar, marcada
por relações de poder, constituída por conteúdos descontextualizados e por um
currículo alienígena às diferenças. A relação construída por esses graffiteiros com a
escola é uma relação de sociabilidade, significativa para eles, e é justamente por isso
que as lembranças positivas relacionadas à experiência escolar estão nos corredores,
pátios, quadras e parques, isto é, encontram morada nos espaços onde a rua se faz
presente na escola. A identificação positiva com a escola está, ratifico mais uma vez,
relacionada aos espaços de lazer, troca e encontro que o ambiente da escola pública
ainda é capaz de promover.
Identificar a relação estabelecida por esses graffiteiros com a escola como uma
relação de sociabilidade nos ajuda a entender as dificuldades de aprendizagem e o
desinteresse dos mesmos pelos saberes transmitidos pela escola e, por outro lado, sua
permanência e retorno à instituição escolar após reprovações seqüenciais e períodos
de abandono.
Consideramos esse dado importante e acreditamos que o mesmo poderá
contribuir, de alguma forma, com o debate sobre a função e o papel da escola,
ininterrupto no campo da educação. As narrati vas desses jovens revelaram que a
escola não ensina o que eles precisam aprender, desconsiderando suas necessidades,
interesses e desejos. A ação da escola é assim reduzida à transmissão do que vai ser
cobrado numa prova que não está, necessariamente, relacionada à vida e às questões
que envolvem nossa sobrevivência.
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Esta produção talvez não seja o texto da minha vida, mas com certeza minha
vida está contida nela. Esta pesquisa me acompanha há um longo período, sendo
iniciada muito antes do meu ingresso na pós-graduação, tendo sua finalidade muito
além de uma produção acadêmica que pode ter como destino o confinamento em uma
estante de biblioteca. Concebo este trabalho como mais um instrumento de luta pelo
reconhecimento do potencial e talento desses jovens e para a criação de políticas
públicas capazes de atender às necessidades desse segmento juvenil, oferecendo-lhes
oportunidades concretas de participação nessa sociedade da qual fazem parte.
Espero que este texto possa contribuir com as práticas pedagógicas dos
professores e professoras, desejo que esta produção seja consultada, junto às outras
leituras, durante a elaboração de projetos pedagógicos inovadores voltados aos jovens
negros os quais ocupam a maior parte das carteiras de nossas escolas públicas.
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GLOSSÁRIO
1) ATROPELAR um graffiti ou pichação: passar por cima de um graffiti ou pichação.
Fazer um graffiti ou pichação sobre o trabalho de outro graffiteiro ou pichador.
“Nunca atropelei graffiti não, mas hoje, agora com o graffita Salvador é comum”.
(BRAK)
“(...)eu botei o nome de uma figura e um coraçãozinho. Ele foi e passou por cima com
uma tinta lá, atropelou o graffiti e eu quero saber quem foi, tinha um Tag lá”. (BRAK)
2) BOMBARDEIO: Graffiti não-autorizado individual ou em grupo
“Bombi é o graffiti rápido e divertido”. (ATITUDE)
“O bombardeio é algo próximo da pichação porque é transgressão também, mas
bombardeio que a gente faz hoje é algo mais trabalhado, cê não utiliza apenas uma cor,
até que você trabalhe com uma cor, mas faz um trabalho mais técnico”. (MARCOS)
“(...) então hoje quando a gente faz bombardeio ou graffiti produção mesmo, eu procuro
sempre que possível deixar uma deixa nesse sentido...” (MARCOS)
“Bombi é quando a galera sai pra rua, o grupo sai pra rua...” (URINA)
“Bombi e bombardeio é quase a mesma coisa, o bombi é quando a galera sai em grupo
pra rua pra fazer alguma produção, já o bombardeio é o lance que é bem parecido, mas
não é produção, é o lance a migué mesmo assim, é aquilo de qualquer jeito, sem uma
temática mesmo [...] Já o bombi tem uma certa produção mesmo [...] tem autorização,
mas ou menos isso...” (URINA)
3) BOTEI NO GANCHO: dei um tempo
“Mas uma vez minha mãe me chamou pra conversar seriamente e depois me
conscientizou forte e a partir do segundo ano pra o terceiro ano, botei no gancho
mesmo e comecei a pensar em Universidade”. (MARCOS)
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4) BRODER: amigo, mano.
“(...) mas Neuro, um broder meu, amigão, conversou com ele e ele disse que queria uma
lata pra não me pegar”. (ATITUDE)
5) BUZU: ônibus
“Se ele pegar o buzu de novo e ver a marca dele”. (BRAK)
“Mas a rua é massa, é contraste, a rua é riqueza, diferentes culturas em um só espaço.
Pessoas de tudo quanto é lugar, com diversos costumes, isso é ótimo de você ta
observando na janela do buzu”. (MARCOS)
6) C CONTROL UP: copiar
“Eu comecei a fazer sempre com algum amigo que já pichava comigo. A gente fazia c
control up né era mais fácil e também na época a gente não tinha dinheiro pra comprar
o spray”. (MARCOS)
7) COBRIU MEU COURO: tomar uma surra
“Minha mãe nessa noite me deu uma surra, cobriu meu couro” (DUNK)
8) COLAR COM A GALERA: Estar junto, fazer intervenções com outros graffiteiros;
“Eu comecei a colar com uma galera que pichava. Eu fazia desenhos no caderno, fazia
meio mundo de bonequinhos no caderno, comecei a colar com a galera que pichava,
hoje em dia os caras já não picha mais, mas os caras, quando a gente começou a pichar,
eles foram até na sala me chamar pra pichar ... ‘venha cá velho...você sabe o que
piche?’(LELECO)
9) COMPRESSOR / PISTOLA: instrumento utilizado para pintura de geladeira e
serviços de chaparia de veículos.

248

“Eu gosto de misturar, gosto de pintar com o rolinho, com spray se eu tiver com tudo na
mão, pinto com o spray, rolinho e pincel. Com o compressor cê pode fazer vários traços
na pistola, no spray, também, mas precisa do pito. No compressor tem um lance de
regular a pistola. O compressor tem o lance da instalação elétrica e isso dificulta, mas se
o cara quiser, dependendo do lugar, se tiver passando linha direta, ele liga o
compressor, ele pega em alguma saída de energia e liga”. (BRAK)
10) CORRERIA: Batalha em busca dos objetivos, da sobrevivência;
“Meu pai fez toda correria, tinha peixada pra conseguir a vaga no Colégio da Polícia
Militar. Meu pai é sargento da polícia militar e lá era só pra estudar filho de policia
mesmo, mas acabava tendo meio mundo de máfia que a galera dos filhos de policia
acabava não estudando no colégio. Infelizmente, só eu estudei lá...” (BRAK)
11) CREW (crill): grupo, organização de graffiteiros;
“Grupo e Crew é a mesma coisa. Antigamente a gente não falava crew a gente falava
gangue, de gangster, depois a gente começou a chamar de crew de graffiti, de
graffiteiros”. (BRAK)
12) DAS ANTIGAS: Veterano
“A gente se comunicou pouquíssimo, ele viu meus desenhos e eu falei pra ele que já
sacava ele das antigas e ele falou que tava vendo meus graffiti na rua e que conhece
todo mundo de Salvador, entende tudo de graffiti”. (SAG)
13) DE BOA: tranqüilo
“Eu tava na sala de aula estudando de boa, prestando atenção na aula” (DUNK)
14) DIVULGAÇÃO: tornar público, conhecido.
“Ficou o piche rolando lá um tempão, me divulgando” (BRAK)
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“Por onde ele passar ele quer deixar sempre a marca dele, ele quer ser divulgado. O cara
que quer se divulgar, quer ser falado, quer que a galera comente dele...”(BRAK)
15) FLESH CAP: o pito do spray com maior espessura.
“Tem a linguagem dos pitos flesh cap e skin cap. O flesh cap pra um traço mais
grosso...” (URINA)
16) FREE STYLE: estilo livre
“O pessoal fazia Free Style, tive até experiência com rap, fiz alguns Free Style”.
(MARCOS)
17) GRAFFITI PRODUÇÃO: graffiti comercial
“(...) hoje quando a gente faz bombardeio ou graffiti produção mesmo, eu procuro
sempre que possível deixar uma deixa nesse sentido...” (MARCOS)
18) IBOPE: divulgação, reconhecimento.
“(...) pra identificação mesmo. Inventar um pseudônimo e colocar as iniciais do grupo
que a gente fazia parte e tal, algo mais pra ibope mesmo, a gente bota pra quebrar, é
diferente e tal...” (MARCOS)
19) KEP: pito do spray
“(...) tem o kep que é o pito do spray” (D.S)
20) MORCEGO, MORCEGAR: surfar sobre o ônibus.
“Quando era morcego no ônibus, nós éramos a galera do morcego”. (ZEZÉ)
21) PEDIDO: procurado
“Até que um dia, tava sendo procurado demais, tava pedido no colégio”. (DUNK)
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22) PINOTE: ser perseguido.
“Eu pegava o spray e saia riscando tudo mais por gostar daquela adrenalina de tá
correndo, tomando aquele pique, aquele pinote assim e por revolta também...”(DUNK)
23) QUEBRADAS: Ruelas, becos e avenidas estreitas de terrenos acidentados,
comuns nos bairros periféricos.
“Bom, na minha infância eu morava lá nas quebradas dessa rua Senhor do Bonfim, na
Baixa do Nanau”. (ATITUDE)
“Quando eu nasci se chamava Beiru. Antigamente eu morava mais numa quebrada lá,
chamada antigamente de Baixa da Paz que hoje se chama Rua Bahia”. (BRAK)
“Como eu sou muito rueiro mesmo, ando pelas quebradas, qualquer lugar eu tou assim
é possível presenciar”.(BRAK)
24) RALLEYS: os caras que não têm compromisso.
“Então cada um procurou tá adiantando seu lado profissional, esperando a galera, os
ralleys, se dispersar um pouquinho pra depois, agora em 2006, a gente vai vê como é
que tá, a gente tá sempre trocando idéia por telefone, por e-mail pra poder tá voltando
pra trabalhar mesmo, não aquela coisa de criar a Rede Aiyê pra fazer número,
entendeu?” (MARCOS)
25) REICHAS: confusão, conflito.
“Sempre rola reichas assim, mas mais por pichação. Tem alguns pichadores que não
gostam de graffiteiro” (ATITUDE)
“Eu escapei por pouco, sempre rola reichas assim, mas mais por pichação”.(ATITUDE)
26) RISCO: a marca deixada pelo pichador;
“Na escola a galera riscava bastante os banheiros, era como se fosse TAG, era uma
pichação”.(D.S)
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27) ROLÉ: uma volta
“Quando dava um rolé no ônibus a gente contava, ce contava poucos que tinham na
rua”.(BRAK)
28) SAMPLER: é uma técnica utilizada no Rap que consiste na utilização de pequenos
trechos de músicas já gravadas como base para uma nova música.
“Estamos compondo, a gente vai pro estúdio, produz as bases, as batidas, faz alguns
sampler americanos que a galera gosta muito hoje em dia”. (DUNK)
29) SKIN CAP: pito com espessura mais fina.
“Skin cap é o pito usado pra um traço mais fino é mais ou menos isso aí, se tem mais
alguma coisa esqueci agora ...” (URINA)
30) SPEED: Uma escapulida, uma saída da rotina.
“Não sei se alguns professores não faziam a gente se interessar mais com as matérias,
algo que desestimulou, em vez de tá na escola tá querendo aquele speed pra fazer
pichação, algo assim me tirava a concentração, não dava muito interesse pra escola”.
(MARCOS)
31) TÁ ROLANDO MOVIMENTO: tá acontecendo alguma coisa...
32) TAG: assinatura / pseudônimo dos graffiteiros;
“Perfeito, pode me chamar de Sag. Tag é a assinatura feita, quando se tem o nome Sag
não precisa falar qual a origem desse Tag porque só seria um tag se tivesse feito a
assinatura na parede ou no papel, entendeu? Então, nesse caso tem que ser classificado
realmente como pseudônimo ou apelido. Eu comecei assinando Sag nos meus trabalhos
porque no início significava pra mim Sangue Anarquia e Guerra, mas depois de um
tempo...”(SAG)
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“Escolhi o Tag Atitude porque eu sempre gostei de Rap então tem uma letra dos
Racionais que fala assim: minha atitude vai além, então eu vicei nessa música e quando
eu comecei a graffitar achei que esse nome seria interessante pra me identificar”.
(ATITUDE)
“(...) eu não uso tag, tenho meu nome artístico, mas pra algumas pessoas eu digo aqui é
meu Tag, pra outra é minha assinatura. Tem uns que perguntam de meu nome é Denis
Sena por causa da tag. Tag na cultura Hip Hop é um vocabulário, é a assinatura”.(D.S)
33) TRAMPO: trabalho, produção.
“Os trabalhos espalhados pela cidade. Eu gosto de tá ali trocando idéia com o cara sobre
o trampo”. (LELECO)
34) TRETA: confusão
“Treta é quando tem uma pichação de outro pichador no mural e você chega por cima
com outra cor e passa sua pichação por cima da dele, aí cria aquela briga ali e ele
procura saber, se informa até consegui pegar aquela pessoa ali pra ter aquela briga ou
bate e espanca aquela pessoa”. (DUNK)
“Depois comecei a usar D O que era Detonando as ondas, mas aí teve várias tretas, o
pessoal foi atrás de mim pra querer matar”. (DUNK)
“Na Engomadeira é mais ou menos, é meio pacífico se comparado aonde eu morava
antes, é um pouco mais calmo, mas de vez em quando rola alguma treta...”(ATITUDE)
35) VÔMITO SOCIAL
“[...] pegava um piloto e botava Punk, falava sobre a questão do sistema, da injeção de
mídia que a galera consumia pra isso usavam o Vômito Social. A galera, os caras do
movimento, me explicou, ele diziam: “vamos vomitar, cara, o que não serve, o que não
presta, sacou, através da música e também das pichações”. (D. S)
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APÊNDICE A
Primeiras oficinas do Grafipaz em 2001

Oficina realizada em uma Escola pública do Cabula.

Painel graffitado na escola
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APÊNDICE B
Imagens das oficinas do Grafipaz na UNEB.

Prédio do Departamento de Educação onde as oficinas eram
realizadas .

Oficina de graffiti.
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Atividade realizada na sala de Artes do Departamento de Educação I

Participação dos MCs Heider(Rapaziada da Baixa Fria RBF)
e Emerson (Sementes Negras )
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“Trocando idéias” nas oficinas.

Presença feminina
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Aprendendo graffiti nas ruas do Cabula

Grafipaz nas ruas

259

APÊNDICE C
Imagens

do

Grafipaz

na

1a

Feira

Cultural

do

Mestrado

em

Educação

e

Contemporaneidade – UNEB

Pintura feita na frente do Prédio de Pós -Graduação da UNEB

Pintura feita na lateral do Prédio de Pós-Graduação da UNEB
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APÊNDICE D
Imagens da Exposição Graffiti no século XXI

Preparando as peças para a exposição

Graffitando objetos decorativos
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Peças da exposição
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Graffiti em camisetas (Estilo batizado de “graffiti ambulante”)

Graffiti em Maderite
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Fleches da exposição

APÊNDICE E
União dos Manos

Encontro de Emerson MC (Sementes negras) e
MC Heider (Rapaziada da Baixa Fria)

A união dos manos como ponto de encontro dos broders.
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A contribuição dos graffiteiros no evento “União dos Manos” (2006)

A colaboração e interação entre os graffiteiros no momento de produção.
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ANEXO 01
Correio da Bahia
02/09/2003

Aqui

Estudantes voltam a fechar acesso à Estação da Lapa
Depois de percorrer as ruas do centro, manifestantes impedem saída de ônibus
e tumultuam o trânsito
Jairo Costa Júnior

Cerca de três mil estudantes, segundo cálculos da Polícia Militar, fecharam, na
tarde de ontem, o acesso à Estação da Lapa e impediram a movimentação de
veículos no local, após passeata que percorreu as ruas do centro da cidade. A
manifestação teve como objetivo protestar contra o aumento na passagem de
ônibus, que passou a custar R$1,50 desde o último domingo.
O presidente da Associação Baiana de Estudantes Secundaristas (Abes) e um
dos líderes da manifestação, Roque Peixoto, ameaçou deflagrar uma greve
estudantil, caso o prefeito Antonio Imbassahy mantenha o reajuste no preço da
passagem. “"Ainda não temos data marcada para isso, mas no dia certo vamos
fechar algumas escolas e também órgãos públicos”", declarou.
A obstrução do acesso à Estação da Lapa foi o último ato da manifestação. Ainda
na manhã de ontem, centenas de estudantes secundaristas, a maioria de escolas
públicas, deixaram suas aulas e iniciaram uma caminhada por vários bairros
próximos ao centro da cidade para arregimentar alunos para a passeata.
No Barbalho, os manifestantes contaram com a adesão de alunos do Centro
Federal de Educação Tecnológica (Cefet) e do Instituto Central de Educação
Isaías Alves (Iceia). De lá, os estudantes rumaram em direção a Nazaré, onde
outro grupo esperava na porta do Colégio Estadual Severino Vieira. Nessa altura,
o trânsito já se encontrava caótico, principalmente no viaduto Marta Vasconcelos
(Aquidabã) e na Avenida Barros Reis.
A partir das 13h, os manifestantes alcançaram a Avenida Joana Angélica,
portando cartazes e gritando palavras de ordem. A movimentação causou
transtornos aos motoristas e passageiros de ônibus que trafegavam nas
imediações. Às 13h30, a passeata chegou à Praça da Piedade, ponto de
encontro para o grupo que saiu em protesto do Campo Grande.
Cerca de dez minutos depois, os estudantes iniciaram uma série de ações no
local. Promoveram um abraço simbólico na Praça da Piedade, depois deitaram
no chão, em frente ao prédio da Secretária de Segurança de Pública (SSP),
interrompendo o tráfego na área. A medida que os ônibus chegavam, os
manifestantes entravam nos veículos e arrancavam os adesivos com a nova
tarifa de R$1,50.
Como os outros grupos esperados para o encontro não chegavam, os líderes da
manifestação decidiram dar mais uma volta no centro da cidade, para obter a
adesão dos alunos do Colégio Estadual da Bahia (Central), do Colégio Estadual
Mário Augusto Teixeira de Freitas e do curso Opção, preparatório para o Cefet.
Os que não se juntavam à passeata - a exemplo da estudante Natália Vieira, 19
anos, que disse ter participado outras vezes, mas estava cansada ontem - eram
vaiados pelos manifestantes.
Às 15h, o grupo reunido no Campo Grande, formado por alunos dos colégios
estaduais Odorico Tavares e Manoel Novaes, se juntou aos manifestantes, que
partiram em direção à Praça Municipal, interrompendo o trânsito na Avenida Sete
de Setembro e na Ladeira da Montanha. Os apitos soaram e os gritos de protesto
ganharam mais força, tudo sob os olhares atentos de tropas da Polícia Militar.

Salvador,

ANEXO 02

10/09/2001

Hip-Hop expressa sua arte em praça pública
Integrantes do movimento se apresentaram ontem em Tancredo Neves
Tatiany Carvalho
É assim que os integrantes do Movimento Hip-Hop União dos Manos definem o estilo musical que prega a paz, o fim da discriminação racial e a liberdade de expressão. Os
grupos Rapaziada da Baixa Fria, do Cabula, e Defensores da Humanidade Benigna (DHB), de Itapuã e Itinga, se apresentaram em praça pública, a custo zero, um ato que
também representa a negação da música enquanto produto comercial.
As letras fortes e de cunho social do movimento hip-hop soteropolitano estão sendo entoadas em praça pública. Para Aspri, GAF, Preto-Zu, Sal e Joe, integrantes do grupo
RBS, a música tem de ser difundida onde o público está. O grupo de hip-hop foi criado há dois anos e meio como forma de negar, segundo o vocalista Ronald, a discriminação
de cor e de classe social que existia no Conjunto ACM I, onde moram.
“"A cultura é uma forma de desenvolvimento e lazer para a comunidade”", acrescenta GAF, destacando que acredita ser o hip-hop a tendência musical do futuro próximo. A
apresentação do grupo, que já esteve em bairros como Valéria, Castelo Branco e Itinga, contou com a participação especial dos “"manos”" da DHB, que também fazem um
trabalho social nas comunidades carentes.
A união e a fraternidade são conceitos difundidos pelo movimento, que nega, dentre outras coisas, a indústria cultural e seus produtos de baixo calão. “"Nós encontramos mais
espaço para divulgar nosso trabalho nas rádios comunitárias. As rádios FMs não abrem espaço”", acusa GAF. O colega e vocalista da DHB, Yorgi, é um dos defensores da
criação de um mercado alternativo para o hip-hop. Yorgi teme as interferências que as gravadoras possam fazer no trabalho. “"A música, quando passa a ser comercial, se
transforma em produto. Para a gente, não interessa vender sexo e pornografia”", diz Yorgi.
Grafitagem - Além da apresentação dos grupos musicais, o Movimento Hip-Hop União dos Manos também conta com a participação do artista plástico Denis Sena. Através da
arte do grafite, Denis prega o fim da agressão ao meio ambiente e a promoção da paz, suas temáticas preferidas. “"O que dá vida à periferia é a arte de rua - o grafite e o hiphop”", opina o artista plástico.
Para os grafiteiros, o spray é o meio da mensagem. Para Denis, o grafite é uma espécie de manifesto contra a ordem vigente. “"A única forma através da qual a população pode
ter arte é com o grafite”", explica o artista, fazendo menção à apreciação pública da arte, principalmente nos muros da cidade de Salvador.
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ANEXO 03

04/04/2002

Grafiteiros expressam mensagem de paz em painéis no Cabula VI
Artistas participam de mostra com 15 trabalhos no Condomínio ACM
Reinaldo Braga
O grafite, uma arte urbana criada por negros americanos no subúrbio do Brooklin, Estados Unidos, na década
de 70, foi parar no Cabula VI. Munidos de spray, telas improvisadas e muita criatividade, jovens e crianças do
bairro fizeram um vernissage a céu aberto de uma exposição de rua que pretende falar de paz através das
cores. A mostra, que contou com o apoio de moradores e comerciantes, foi realizada na manhã de ontem, no
Condomínio ACM, próximo à Uneb. Ao todo, cerca de 15 minipainéis foram feitos por jovens e crianças do
Projeto Cidadão, uma parceria entre Uneb e voluntários ligados a movimentos sociais de Salvador. A intenção
é utilizar a arte como forma de integração social e educação para a cidadania. “"Muitos jovens que estão aqui,
hoje, poderiam estar na rua, no ócio. Além de terem contato com a arte, eles aprendem a descobrir a
grafitagem como forma de protesto”", explica o artista plástico e organizador da mostra, Denis Sena.
Segundo ele, cada painel utilizado na exposição traz uma visão urbana de mundo sobre a paz mundial. As
peças, a maioria feitas durante a oficina improvisada, foram colocadas em postes ao longo da rua. “"Já fiz
pichações e cheguei até a ser pego pela polícia. Hoje me dedico apenas à arte. Pichação não tá com nada”",
opina o grafiteiro Charles Souza, um dos participantes da mostra. Ele explica que, depois que passou a
conhecer Denis, que é instrutor em um curso informal para menores carentes do bairro, sua visão de arte
acabou mudando. “"Eles têm consciência do papel social da grafitagem. Fazemos arte”", sentencia Sena, que
toca o trabalho sem nenhum tipo de patrocínio ou ajuda oficial. “"Gosto de fazer grafite. Meus pais são os
maiores incentivadores”", comentou o pequeno Enrique Conceição, 11 anos.
Morador do Cabula, ele diz que o grafite acabou se tornando um passatempo entre escola (cursa a 5ª série em
uma escola pública) e o tempo livre no bairro. “"Antes, ficava na rua, sem fazer nada. Agora, faço arte”", revela
ele, voz articulada e spray no bolso.
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ANEXO 04

11/05/2002
Grafite é usado em mensagem de paz
Cabula
Ilustrações de grafite, spray e painéis com materiais reaproveitados do lixo chamaram a atenção dos que passaram pela segunda
sinaleira da Estrada das Barreiras, no Cabula I, ontem à tarde. O grafiteiro e artista plástico Denis Sena, 25 anos, misturou a
plasticidade das tintas e o impacto visual do grafite para decorar um muro no local. Carcaças de televisão, radiolas antigas, discos
de vinil, gaiolas e garrafas compunham painéis de madeira onde se liam palavras bonitas como “"paz”", e outras de protesto, como
“"manipulação”".
Os desenhos têm o objetivo de mostrar o cotidiano da periferia e trabalhar com o senso crítico das pessoas da comunidade do
Cabula. “"Escolhemos este lugar por ser um ponto de passagem para os moradores daqui. Queremos transmitir uma mensagem
visual através do grafite, como a busca da paz, união, integração familiar e a não-violência”", disse Denis Sena, profissional
autodidata mergulhado no mundo das artes há sete anos e que já levou a técnica do grafite ao sertão da Bahia.
‘~~Hip -hop’~~ - Vinte e cinco jovens da região participaram da festa, que foi regada ao som do hip -hop, no estilo O Rappa e
Racionais MC’~~s. Houve até uma performance musical encenada pelos garotos, cuja letra traduzia a voz da periferia. “"O hip hop reflete a cultura da favela, das pessoas da rua, que não têm condições de se expressar e vêem na música a única maneira de
desabafar”", destacou Edson Silva, 17 anos.
A intenção do grupo foi mostrar que o uso do grafite é diferente da mera pichação. O jovem Carlos Leandro, 21, assume que
pichava há um ano e largou a prática porque percebeu que era mais ligado às artes. Desde então, juntou-se a Denis e passou a se
dedicar à técnica do grafite. A decoração do muro atraiu muitos olhares curiosos, mas não agradou a todos. “"Não gosto muito
dessas coisas. Para mim, isso mancha a imagem do bairro”", disse Ivamar Lopes, comerciante da região.
Denis Sena participa de dois projetos desenvolvidos pela comunidade do Cabula, o GrafiPaz e o Projeto Cidadão, ambos
vinculados à arte e à cidadania e que atendem, ao todo, 50 adolescentes da região. Para a realização das atividades, os projetos
contam com parcerias da Universidade Estadual da Bahia (Uneb) e da Unesco.

ANEXO: 05

ANEXO 06:

29/04/2003

Comunidade / Arte em spray Jovens retratam cotidiano do subúrbio através do grafite
Vinícius Clay
As ruas e travessas do Conjunto ACM, no Cabula I, ganharam um colorido diferente e se transformaram numa grande galeria de arte a céu aberto. Com uma lata de spray na mão, os garotos do bairro soltaram a
imaginação e, através das pinturas, falam sobre os problemas enfrentados pelos jovens da periferia, como violência, moradia e educação. Tudo é feito com o consentimento dos moradores e proprietários dos
imóveis. Apague o que sabe sobre pichação. A onda agora é grafitar.
O trabalho realizado pelos adolescentes é orientado pelo artista plástico Denis Sena, 26 anos, há sete pesquisando sobre o grafite, expressão artística presente nas grandes cidades do mundo ocidental. Aos 9 anos,
Denis foi morar no Cabula I e hoje utiliza a arte para resgatar as origens de seu bairro. “"Nossos painéis falam das raízes do Cabula, que já foi um Quilombo. Só aqui na área tem cinco terreiros de candomblé e não
podemos deixar de retratar o que somos de verdade”", afirmou.
Denis passou a ensinar o grafite na Escola Municipal do Cabula I. De imediato, ganhou a confiança dos jovens e logo teve que expandir o projeto para fora dos muros da escola. Hoje, também ministra aulas aos
sábados na sede do Conselho de Moradores. Caminhando pelas ruas do bairro, é difícil ficar impassível diante de alguns desenhos provocativos. “"A intenção é essa. Chamar a atenção da sociedade para os
problemas da periferia, mas de uma forma artística”", explicou.
Todos os grafites foram feitos com o consentimento dos moradores e apoio da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e da Empresa de Turismo e Desenvolvimento Econômico do Salvador (Emtursa), de acordo
com o organizador da galeria. E parece que, de fato, pelo menos uma parte dos moradores gostou do resultado. “"Eles têm um fim educativo, valorizam a arte dos jovens e também é muito bonito”", opinou o militar
da reserva Edson Roberto de Santana, 56, qu e cedeu a parede de sua casa para que fosse grafitado um painel.
Mas não há unanimidade e pelo menos um grafite foi rechaçado por um grupo da comunidade. Tratava -se de uma mulher no momento do parto. A criança parida ia crescendo até se transformar num adolescente
com um revólver na mão. A idéia era criticar a violência urbana, mas despertou a indignação em algumas pessoas, provavelmente pelo fato de a mulher estar nua e de pernas abertas. Denis acha que seu trabalho foi
incompreendido ou mal interpretado. Agora também discute a liberdade de expressão.
Soldados da paz - O garoto Eric Santana, 12 anos, é um dos alunos do Projeto Cidadão, ministrado por Denis Sena junto aos jovens do Cabula I. Admirando o trabalho dos vizinhos mais velhos, Eric conta que um
dia pretende ser um grande grafiteiro para mostrar para todo o mundo o que quer dizer, mas ninguém quis ouvir. “"Eu gosto de desenhar bonecos que nem esse e falar sobre paz”", disse, apontando para o desenho
de um típico jovem suburbano.
O jovem de periferia, como Eric quer ser um dia, se inspira no estilo norte-americano. Calça um tênis surrado, veste calças ou bermudas folgadas, às vezes usa boné, mas nunca disfarça sua negritude. Com o grafite
ele se sente parte do mundo e não apenas o passageiro de um bonde sem direção. Pensando assim, jovens do bairro do Bronx, em Nova York, criaram essa forma de se expressar no início da década de 70, ao som
do rap. Hoje, o grafite compõe um movimento cultural muito mais abrangente, de nome hip -hop.
A questão racial e da violência é sempre a que se faz mais presente no imaginário de todos os jovens que integram o movimento. Nos muros e paredes do Cabula I, este é o tema mais abordado entre os

grafiteiros. “"A violência é o que salta aos olhos desses garotos logo de cara. Mas depois vamos trabalhando outros assuntos como moradia e educação”", informou Denis Sena.
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ANEXO 07

09/08/2003

Grafiteiros batalham pelo reconhecimento da sociedade
Mariana Rios
Quem observar os muros do bairro Cabula I, precisamente no final de linha do Conjunto ACM, vai notar as cores e mensagens que os graffitis (escrito assim mesmo com dois “"f”"
para identificar o movimento) emprestam à brancura dos paredões. Espalhada não só neste bairro mas em toda Salvador, a produção de dezenas de artistas de rua faz dos
muros alheios sua galeria. Em busca do reconhecimento por sua arte, os grafiteiros da Bahia comemoraram ontem seu dia com uma perfomance organizada pelo Movimento da
Cultura Graffiti no Pelourinho, em parceria com o projeto Electro Cooperativa.
“"Estamos batalhando pelo reconhecimento da sociedade. Oficinas profissionalizantes têm ajudado na disseminação desta antiga arte c om a formação de agentes
multiplicadores”", explica o coordenador do Grupo Graffiti Contemporâneo e integrante do Movimento da Cultura Graffiti, Denis Sena. “"Precisamos enxergar o graffiti como
expressão artística que busca através da arte a integração dos jovens com o circuito cultural da cidade”", conclui.
Para os artistas de rua, grafitar quer dizer riscar, documentar fatos e situações ao longo do tempo. “"Queremos mudar a noção que as pessoas possuem de graffiti como arte
suja”", completa o artista plástico que há sete anos pesquisa o assunto. “"O movimento possui cores fortes, sombras bem marcadas e mensagens de protesto e conscientização”",
enumera Denis Sena.
Para Luciano dos Santos, 20 anos, conhecido pelo apelido Atitude e vencedor do 1º Concurso de Graffiti no Carnaval, as dificuldades são o preço do material e a falta de espaço
para grafitar. “"Uma lata de spray custa R$7,50, em média. Além disto, usamos pincéis e rolos”", explica. Já para Alan Souza Santana, 16 anos, vulgo Jink, além do preço do
material, outro empecilho é o não reconhecimento de sua arte. “"Sábado à noite em casa estou trabalhando nos meus projetos”", explica o garoto que grafita há três anos e leva a
sério sua atividade.
O respeito, sonhado por Alan, é um desafio para o movimento que desenvolve dois projetos: o Cidadão, com crianças e adolescentes do bairro do Cabula I, e o Graffipaz, que em
parceria com a Uneb trabalha o graffiti na decoração de movéis e outros suportes.
Até os anos 60, antes de surgirem as tintas em spray no mercado, o graffiti era impresso com piche, difícil de remover. Daí o termo pichação. Em Nova York, nos anos 70, grupos
de origem hispânica e negros se expressam em diferentes estilos, nos metrôs e nas ruas. Hoje, muros, out-doors, paredes e até mesmo monumentos, exibem personagens
estranhas, figuras de histórias em quadrinhos, personalidades famosas e até mesmo animais, com muita arte e graça. No Brasil comemora-se o dia do graffiti em 27 de março.

ANEXO 08

21/11/2003

Grafiteiros criam painel
Seis deles desenharam um painel de quatro metros, em 45 minutos, no
Cabula I que retrata personagens quilombolas, como Zumbi e Chico
Tomé, este último remanescente do quilombo Rio das Rãs. Para
conferir o trabalho dos artistas de rua basta ir no Conjunto ACM,
Caminho C, próximo à Uneb.
Segundo Denis Sena, coordenador do grupo que conta com o apoio da
Universidade do Estado da Bahia, primeira instituição de ensino superior
que abriu espaço para os grafiteiros, estão abertas as inscrições para o
II Concurso do Grafitti de Rua para o Carnaval 2004. Os finalistas
devem decorar os tapumes da Praça da Piedade para o Carnaval. "A
finalidade é levar o grafite para o mercado, incluindo os jovens nessa
força da expressão plástica, que é o grafite", explicou Sena. As
inscrições podem ser feitas na própria universidade.
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ANEXO 09

18/12/2003

Grafiteiros decoram tapumes de Carnaval por mais um ano
Durante a folia momesca, 20 trabalhos de grafiteiros baianos serão escolhidos para decorar os tapumes erguidos no local. A escolha, por sua vez, já está a todo
vapor. Ontem pela manhã, no auditório Caetano Veloso, da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), uma comissão julgadora formada por artistas plásticos
começou a selecionar 40 trabalhos de um total de 97 inscritos. A seleção estava prevista para terminar hoje.
Os 40 trabalhos selecionados pela comissão serão levados à votação pelo público, de onde sairão os 20 artistas vencedores que mostrarão suas obras na Praça
da Piedade e levarão para casa um prêmio de R$10 mil (R$500 para cada um). Para que o público conheça as obras antes de votar, elas serão pintadas no muro
da Uneb, em janeiro. Uma urna será providenciada e colocada no bairro do Cabula (em local ainda a ser divulgado) para receber os votos das pessoas.
A escolha faz parte do Concurso Graffiti de Rua, promovido pela prefeitura municipal, através da Emtursa, e Universidade Estadual da Bahia (Uneb). A comissão
julgadora, responsável pela seleção inicial dos trabalhos, é formada pela pedagoga Patrícia Pena e pelos artistas plásticos Denis Sena, Glei Melo, Raimundo
Mudin e Bel Borba. A avaliação leva em conta a linguagem do grafite, com traços e identidade característicos, e a adequação ao tema do concurso - Viva o Povo
Brasileiro.
Para o artista plástico Glei Melo, 59 anos, a divulgação do trabalho dos grafiteiros, durante o Carnaval, é de extrema importância, no sentido de possibilitar que os
jovens expressem suas problemáticas existenciais. Ele fala com a experiência de quem se iniciou na arte do grafite em 1969, em pleno regime militar. Apesar de
ser carioca, mora na Bahia há quatro décadas. "Continuo envolvido com o grafite até hoje", entrega Melo.
Enquanto pioneiros como Glei Melo avaliam, jovens como José Hernani Santos, 22 anos, de nome artístico Zezé, vai acumulando oito anos de experiência com o
grafite. Morador da comunidade de Engomadeira e coordenador de oficinas de grafite no Bairro da Paz, Cajazeiras II e Estrada das Barreiras, ele viu seu gosto
pelo grafite nascer através dos desenhos que fazia quando era pequeno. "Hoje, não imagino a minha vida sem o grafite. É algo que toca o meu ego", conta.
Ter o Carnaval como vitrine para exibição dos trabalhos dos grafiteiros, avalia Zezé, é uma necessidade, pois ajuda a quebrar o estigma que pais e mães ainda
nutrem em relação à prática. "Muita gente se refere a nosso trabalho com preconceito e discriminação, achando que é vadiagem. Expor o grafite no Carnaval

traz uma influência positiva, pois divulga nossa arte perante a sociedade e colabora para uma mudança de pensamento", acredita José Hernani.
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ANEXO: 10
Grafitagem - 4/10/2004
O Núcleo de Esporte e Cultura (NEC) da FTC Salvador promoveu uma semana cultural voltada à Arte de Rua, celebrando a
livre expressão artística.
O destaque da programação foi a apresentação do artista plástico Denis Sena, que trabalha com grafite e coordena o Grafipaz,
grupo de jovens de bairros periféricos que atuam na “arte muralista”. O Grafipaz existe desde 2001, promove reuniões e
oficinas sobre a pintura com spray típica das ruas e luta contra o preconceito da sociedade, que confunde o grafite com a
pichação.
Denis também busca divulgar o grafite como arte dotada de força plástica e promove a sua utilização na decoração de
ambientes e na customização de objetos. Assim, durante a sua apresentação, Denis pintou camisetas e outras peças de roupa
do público presente.
O resultado dos trabalhos pode ser conferido na galeria de imagens: Fotos Grafitagem.
http://www.ftc.br/noticias_interna.asp?cod=652
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ANEXO 11

28/03/2006 Dia do Grafite: Grafiteiros comemoram data com art e em muro da Uneb
Em comemoração ao Dia Nacional do Grafite, grafiteiros de Salvador coloriram o muro externo do Campus I da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), no bairro do Cabula, nesta
segunda-feira, 27. Sob a coordenação do conhecido grafiteiro Denis Sena, com pincéis, sprays e moldes nas mãos, cerca de 10 jovens transformaram o muro de 25m de comprimento e 2m
de altura em uma grande tela de arte.
A movimentação chamou a atenção das pessoas que passavam pelo local. "Acho bonito. Pelo menos os muros não ficam riscados com indecências. Isso é um incentivo para esses jovens
e, além disso, conserva a cidade arrumada", aprova a aposentada Dilcede Maria Conceição, de 67 anos, que saía da aula de desenho na universidade e parou para observar as pinturas. O
estudante Anderson Thiago Cunha, 20, também defendeu a idéia. "Vai ficar muito melhor e serve até como um presente para Salvador, já que está perto do aniversário da cidade", disse.
O Dia Nacional do Grafite foi instituído em homenagem ao grafiteiro etíope naturalizado brasileiro, Alex Vallauri, que morreu no mesmo dia, em 1993. O grafite é uma das três vertentes do
movimento hip-hop, que engloba as artes visuais (o próprio grafite), a dança (break) e a música (DJs e MCs).
O coordenador da atividade, Denis, estampa o orgulho de poder viver da arte. Ele faz questão de lembrar a diferença entre grafite e pichação. "O pichador é mais motivado pela vaidade
pessoal, já o grafiteiro costuma trazer temas atuais, ligados à realidade das pessoas. Além disso, lembra Denis, a pichação geralmente fica restrita ao grupo que a realiza. "O grafite quer
passar uma mensagem que seja universal", defende.
Inserção social- A pedagoga Patrícia Pena, que desde 2001 estuda o grafite como ferramenta da arte-educação, acredita que a partir do envolvimento com a linguagem, os jovens passam a
ter mais participação na comunidade e se envolver com outros movimentos sociais. "Apesar de o grafite ser uma cultura de rua ainda marginalizada é através dele que os jovens se sentem
integrados à sociedade e acreditam que podem interferir para a mudança social", explica.
A pedagoga desenvolve, no Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Uneb, a dissertação de mestrado "A mão que segura o spray", sobre histórias de vida dos
jovens grafiteiros do Cabula que participaram do projeto Grafipaz. Criado em 2001, o Grafipaz atendia jovens de escolas públicas, com aulas gratuitas sobre técnicas e a história da arte.
Atualmente, as aulas são ministradas na Uneb e são abertas ao público interessado no movimento.
O grafiteiro Tito Lama também defende a importância social do grafite. "O grafite tem como função denunciar descasos sociais e passar auto-estima para a população de baixa renda", disse,
enquanto pintava um desenho sobre as crianças que perdem a infância trabalhando e pedindo esmolas nas sinaleiras. "Com o grafite podemos retratar o cotidiano do povo brasileiro",
completa.
O jovem desenvolve trabalho social em Saramandaia, no Grupo Cultural Arte Consciente. Lá, Tito e outros jovensrealizam oficinas de percussão, grafite, boxe, dança, teatro e artes
circenses com cerca de 150 crianças da comunidade. "A violência estava muito grande e os jovens sem perspectivas. Com as oficinas, nós queremos criar auto-estima nos jovens e
conscientizar para o papel deles na sociedade", conta.

[A Tarde]

