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APRESENTAÇÃO

UM CONVITE AOS AFETOS

C

omo as experiências artísticas contemporâneas podem provocar a atenção e o cuidado à vida cotidiana? De que maneira elas nos
fazem pensar sobre nossas relações com os espaços-tempos urbanos? E,
por fim, como afetam os modos de conviver e inventar afetos que impulsionam a potência de intervir?
Ao propor tais questões, encontramos alguns intercessores que
nos aspiram, entre eles, e em especial, o pensamento de Espinosa com
sua filosofia dos afetos: “por afeto entendo as afecções do corpo pelas
quais a potência de agir do próprio corpo é aumentada ou diminuída,
favorecida ou coibida, e simultaneamente as ideias destas afecções”.1
Arte que Inventa Afetos é uma escrita-livro que propõe dar
atenção aos processos inventivos e ao que pode a arte como resistência.
Resistir, neste caso, recebe outro sentido distinto do tradicional modo
de entender esse termo – como oposição entre forças, investindo na
polarização e nos binarismos, ou ainda como ideia de não ceder, não
desistir de algo. “E o que é resistir? Criar é resistir [...]. Criar é resistir
efetivamente” (DELEUZE; PARNET, 2004). Então, nesta perspectiva,
o verbo resistir é entendido como ato de criar mais perguntas que respostas, provocar encontros no entre das linhas que insistem em separar
a cidade e a universidade, mobilizando afetos potentes, inventando outros mundos e afirmando a estética, a ética e a política da diferença.
1

SPINOZA, B. Ética (Tradução e notas de Tomaz Tadeu). Belo Horizonte, Autêntica
Editora, 2007.
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Se na modernidade a resistência obedecia a uma matriz dialética, de oposição direta das forças em jogo, com a disputa pelo
poder concebido como centro de comando, com os protagonistas
polarizados numa exterioridade recíproca mas complementar, o
contexto pós-moderno suscita posicionamentos mais oblíquos,
diagonais, híbridos, flutuantes. Criam-se outros traçados de
conflitualidade, uma nova geometria da vizinhança ou do atrito.
Talvez com isso a função da própria negatividade, na política e
na cultura, precisa ser revista (PAL PELBART, 2003, p. 142).

Nessa perspectiva, um modo de operar a resistência parece ser
disposto nas práticas micropolíticas que usam e abusam de uma variação de conceitos – e os modos de operacionalizá-los –, dificultando,
assim, qualquer forma de codificação pré-definida. São essas práticas
que fazem emergir conexões um tanto inesperadas, produzindo uma
forma de resistência e, ao mesmo tempo, promovendo a emergência
de micropolíticas instituintes. Ações micropolíticas insurgem na perspectiva de desnaturalizar as práticas, atuando como política que se
pode fazer em toda e qualquer esfera (pequena, média ou grande) em
que transcorra a vida humana, a ação política dos coletivos e movimentos singulares.
Pensar a arte contemporânea, em especial a arte urbana, é pensar
em um fazer artístico mais capaz, nos dias atuais, de provocar e produzir transformações subjetivas ou de inventar vetores de existencialização num mundo marcado pela desterritorialização, pela desertificação
e pelo empobrecimento tanto dos territórios geográficos como dos existenciais. E, ao considerar a ruptura com a representação, no plano das
artes, talvez possamos construir novos caminhos para habitar e circular
em nossas cidades como artistas que, para Maturana (2001, p. 195),
“são poetas da vida cotidiana”.
Nós humanos, vivemos experiências estéticas em todos os domínios relacionais nos quais lidamos. É devido ao fundamento biológico da experiência estética, bem como ao fato de que tudo o que vivemos como seres humanos pertence à nossa existência relacional,
que a arte se entrelaça em nossa existência social e nosso presente
tecnológico em qualquer época (MATURANA, 2001, p. 195).
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Neste livro, interessa questionar como as experiências artísticas
contemporâneas podem provocar outras formas de vida, pensar nossas
relações com os espaços-tempos urbanos, afetar os modos de nos relacionar, conviver, partilhar afetos, inventar fazeres e saberes, traçar percursos tecendo territórios sensíveis.
As práticas artísticas ocorrem no cotidiano, na vida social, nos trajetos singulares e recorrentes. São práticas que nos desestabilizam, nos
deslocam de lugares pressupostos intervindo no corpo coletivo, um coletivo de forças e formas, com tensões e negociações sensíveis.
Nesse percurso, encontramos aproximações com os estudos de
Pablo Assumpção (2012), que vem pensando a relação entre performance,
vida e política para além da esfera da arte. E, nessa perspectiva, propomos
seguir debatendo sobre as condições estéticas, políticas, afetivas, urbanas,
entre outras, necessárias para a criação e sustentação da experiência artística coletiva e, da mesma forma, sobre quais as condições para a emergência da invenção como laço social na contemporaneidade.2
Na experiência com a pesquisa In(ter)venções Audio Visuais
com Juventudes,3 atuamos na tensão e problematização do conceito
de coletivo.
[...] no sentido de uma multiplicidade que se desenvolve para
além do indivíduo, junto ao socius, assim como aquém da
pessoa, junto a intensidades pré-verbais, derivando de uma ló-

2

Essa proposição parte da palestra proferida por Pablo Assumpção, no Entre-lugares:
Estética, Afeto e Coletividade – conversa com Pablo Assumpção e Deisimer Gorczevski,
integrando o projeto Habitação Alpendre, realizado pela Cia da Arte Andanças, no dia
7 de dezembro de 2012, em Fortaleza, Ceará.

3

A pesquisa envolveu parceria entre Instituto de Cultura e Arte (ICA), o Programa de PósGraduação em Comunicação, na UFC, em Fortaleza, e do Programa de Pós-Graduação
em Psicologia Social e Institucional (PPGPSI) da UFRGS, do Projeto Lente Jovem da
ONG CAMP – Centro de Educação Popular, Fórum de Educação da Restinga e Extremo
Sul (FERES), em Porto Alegre. Nas universidades, realizamos parcerias entre o Grupo
de Pesquisa Relação da Infância, Juventude e Mídia (GRIM), na UFC, e o Grupo de
Pesquisa Educação e Micropolíticas Juvenis, na UFRGS. A pesquisa contou com o apoio
da Fundação Cearense de Apoio e Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com
bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-FUNCAP). Uma apresentação mais detalhada da
pesquisa pode ser lida no blog: <http://pesquisaintervencoes.blogspot.com.br/>.
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gica dos afetos mais do que de uma lógica de conjuntos circunscritos (GUATTARI, 1992, p. 20).

E, nesse sentido, pensamos em um fazer coletivo inventivo como
prática de fazer rizoma, encontrar aliados, transitórios ou permanentes,
que emergem na convivência.
O coletivo compreendido como plano de co-engendramento do
indivíduo e da sociedade, conexão entre o plano das formas (contornos
estáveis, objetos) e o plano das forças (dimensão processual) – planos
que se conectam, agenciando sentidos e modos de conviver com as diferenças (ESCÓSSIA, 2012; ESCÓSSIA; TEDESCO, 2010). É importante considerar que o uso desse termo “implica também entrada de
diversas coleções de objetos técnicos, de fluxos materiais e energéticos,
de entidades incorporais, de idealidades estéticas etc.” (GUATTARI;
ROLNIK, 1996, p. 319).
No percurso da pesquisa, conhecemos diferentes formas de viver-habitar-circular nos espaços da cidade e em seus territórios geográficos, políticos e existenciais, aproximando-nos ainda mais de Fortaleza
e Porto Alegre. Convivendo com jovens artistas e comunicadores, e
com alguns coletivos que pensam o urbano enquanto plano das intervenções, realizamos rodas de conversa e encontros entre pesquisas,
bem como oficinas, intervenções urbanas e visuais, criações e produções de zines, vídeos e mostras audiovisuais.
Nesse processo, questões como as relações entre arte e política; espaço público, privado, urbano e espaço comum; produção de subjetividade,
processos de singularização; práticas coletivas e colaborativas; afeto e amizade; micropolíticas e resistência, entre outras, foram pautando nossos encontros de pesquisa e intervenção de tal modo que fomos tomados pelo
desejo de inventar um projeto de escrita-livro em artes e, nesse momento,
apresentamos esse exercício de escrita coletiva e transdisciplinar.
A composição da escrita-livro emerge do encontro de pesquisadores, estudantes e artistas envolvidos, diretamente na pesquisa In(ter)venções e pesquisadores e artistas convidados que, ao aceitarem a provocação – um convite ao encontro com as artes –, oferecem suas escritas
inventivas apresentando experiências de pesquisar e intervir com.

ARTE QUE INVENTA AFETOS

13

Propomos um exercício inventivo em rede, uma “rede-sociogênica” como sugere Callon (2010), ou seja:
um conjunto de atores que, tendo participado de uma maneira ou
de outra, no mais das vezes de maneira modesta, à concepção,
à elaboração e à adaptação da inovação, se veem partilhar um
mesmo destino, pertencer ao mesmo mundo, suas ações, seus
projetos foram progressivamente ajustados, coordenados. Tais
redes mesclam humanos e não humanos e é isso que faz sua
força e robustez (CALLON, 2010, p. 71-72).

Propor a área de artes como lugar de encontro entre pesquisadores-estudantes-artistas e suas intervenções nos modos de viver e habitar a cidade e a universidade é também propor visibilizar a trajetória
da arte contemporânea na perspectiva da invenção de territórios existenciais sensíveis.
A escrita-livro reúne pesquisadores nas áreas de artes – em especial cinema e audiovisual, dança, artes visuais e teatro –, filosofia, comunicação, psicologia social, antropologia, urbanismo, educação, letras,
história, sociologia, mídias digitais, relações internacionais e de políticas públicas. Estabelece-se, portanto, um encontro entre diferentes processos de criação e produção de conhecimento na arte, na ciência e na
filosofia. É um encontro entre pesquisadores que vivem em diferentes
cidades do Brasil – Fortaleza, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Santa
Cruz do Sul, São Leopoldo, Caxias do Sul –, atuando em universidades,
ONG’s, Associação de Moradores e coletivos autônomos.
Aqui se encontra um exercício de escrita inventiva que deseja
atravessar fronteiras – geográficas e institucionais – e, em especial,
apontar caminhos transdisciplinares. Assim, busca-se criar interferências entre disciplinas, intervenções que desestabilizam e criam fissuras nos modos instituídos, propondo romper com as diferentes dicotomias, visões de um mundo binário que enfraquece e diminui a
potência de agir.
Nas premissas do Programa de Pós-Graduação em Artes
UFC|ICA, encontramos algumas inspirações à proposta de escrita-livro
aqui apresentada, em especial:
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A força política, afetiva e epistemológica da invenção artística
na contemporaneidade consolida-se para além das dicotomias
que tradicionalmente balizavam o pensamento das artes, das ciências e da filosofia no ocidente.

Os artigos e as imagens reunidos neste livro foram organizados
em cinco seções:
Inventar Pesquisas | Pesquisar Inventos; Arte que Inventa | Arte
de Inventar Políticas de Resistência; Pesquisar e Intervir com Imagens;
O que Podem as In(ter)venções AudioVisuais com Juventudes? E,
ainda, Como Pesquisar e Intervir com Arte e Comunicação pode Ativar
a Relação com a Política?
Na seção Inventar Pesquisas | Pesquisar Inventos os artigos
apresentam questões teórico-metodológicas oferecendo distintas possibilidades de percorrer os caminhos da pesquisa que se inventa ao caminhar. Um conjunto de artigos que convida os leitores a problematizarem
os modos de produção de conhecimento-subjetividade enfatizando
como a ciência passa a pensar o seu próprio modo de fazer ciência. Os
autores apresentam uma diversidade de experiências com diferentes
dispositivos e procedimentos de pesquisa como práticas artísticas e
científicas na vida cotidiana.
Arte que Inventa | Arte de Inventar Políticas de Resistência é a
seção da escrita-livro que apresenta e problematiza questões como as
relações entre arte e política; espaço público, privado, urbano e espaço
comum; produção de subjetividade, processos de singularização; práticas coletivas e colaborativas; afeto e amizade; micropolíticas e políticas de resistência, entre outros conceitos que forçam a pensar afirmando a potência da experiência de si na invenção de mundos.
Para a seção Pesquisar e Intervir com Imagens, foram convidados
artistas e pesquisadores que com suas imagens desejam provocar nossa
atenção aos pequenos gestos no cotidiano dos habitantes das Ilhas que
Resistem, nos bairros Serviluz, mais precisamente, no Titanzinho, em
Fortaleza, e no Arquipélago, nas Ilhas, em Porto Alegre. A seção é a
abertura para outra – O que Podem as In(ter)venções AudioVisuais com
Juventudes? Nesta seção, apresentamos a pesquisa In(ter)venções
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AudioVisuais com Juventudes em Fortaleza e Porto Alegre. O projeto
envolveu parceria entre o Instituto de Cultura e Arte (ICA), o Programa
de Pós-Graduação em Comunicação e o Programa de Pós-Graduação
em Artes, na UFC, em Fortaleza, e do Programa de Pós-Graduação em
Psicologia Social e Institucional (PPGPSI) da UFRGS, do Projeto Lente
Jovem da ONG CAMP – Centro de Educação Popular, Fórum de
Educação da Restinga e Extremo Sul (FERES), em Porto Alegre. Nas
universidades, realizamos parcerias entre o Grupo de Pesquisa Relação
da Infância, Juventude e Mídia (GRIM), na UFC, e o Grupo de Pesquisa
Educação e Micropolíticas Juvenis, na UFRGS. Ressaltamos o apoio da
Fundação Cearense de Apoio e Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, com bolsas de Iniciação Científica.
Pesquisar as In(ter)venções AudioVisuais com Jovens em
Fortaleza e Porto Alegre proporcionou um exercício intenso e alegre
com a emergência de afetos e amizades. A experiência com a
Pesquisa In(ter)venções, entre outros aspectos, permitiu-nos perceber a emergência de composições audiovisuais que resistem, inventando pontos de vista singulares, em processos coletivos de
criação. Nessa perspectiva, um modo de operar a resistência parece
ser disposto nas práticas micropolíticas que fazem emergir conexões
um tanto inesperadas.
A última seção lança a questão Como Pesquisar e Intervir com
Arte e Comunicação pode Ativar a Relação com a Política? Nesta
seção, que se apresenta como uma pergunta-desdobramento da
Pesquisa In(ter)venções, os convidados trazem temáticas e experiências pensando a relação entre pesquisar e intervir como potência que
nos impele a produzir conexões entre arte, comunicação e política pensando os espaços da cidade, os processos de criação e resistência e os
movimentos sociais e culturais, históricos e contemporâneos.
A apresentação desta escrita-livro tem como título Um convite
aos afetos pensando em todos os que resistem e insistem em viver e
conviver produzindo alegria e crescimento nos pequenos e delicados
gestos cotidianos. Nesse sentido, queremos enfatizar as contribuições
de todos os jovens que participaram da pesquisa no Titanzinho, em
Fortaleza, e no Arquipélago, em Porto Alegre.
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Inventar Pesquisas
Pesquisar Inventos

O MÉTODO NO PESQUISAR E
AS POLÍTICAS COGNITIVAS
Cleci Maraschin
Rafael Diehl

A

prática de orientação de estudantes em suas trajetórias acadêmicas de graduação e pós-graduação nos leva a problematizar o método na pesquisa. É comum considerá-lo como uma etapa do processo,
geralmente sinônimo de instrumentos e técnicas. O presente capítulo
visa ampliar a noção de método tomando-o como constitutivo dos diferentes momentos e movimentos da construção da pesquisa, ressaltando
que o mesmo não se constitui apenas em etapa da investigação, mas
perpassa todo o seu processo.
Para esse trajeto problematizamos a noção de método-programa
na qual as ações de pesquisa são decididas a priori, para enfatizar que o
método pode ser pensado como uma política de produção de conhecimento, ou seja, como uma estratégia que vai sendo construída durante
todo o pesquisar. Nesse sentido escolhemos pousar em alguns movimentos desse processo para, a partir deles, discutir a intrínseca relação
entre habitar e produzir diferença em um território de conhecimento, o
quadro de referências conceituais, a questão da validação, a participação dos outros na pesquisa e as políticas de escrita.
Os movimentos aqui discutidos não esgotam todas as possibilidades e os desafios da pesquisa, mas são interessantes para nos levar a
pensar no método como um processo inventivo que se produz no próprio percurso da pesquisa.
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Como participo desse território?
Um dos primeiros movimentos do pesquisar é situar-se e constituir um território a partir do qual posicionar-se como observador implicado. Por observador entendemos nossa condição de seres vivos linguajantes que se perguntam pelo viver. As distinções recorrentes que
fazemos e as explicações que formulamos em relação ao mundo e a nós
mesmos passam a nos constituir num processo recursivo, por isso implicado. Quando utilizamos uma palavra para nos referir a um objeto,
uma classe de pessoas, ou mesmo uma dimensão de nossa percepção,
compartilhamos operações que pressupõem não apenas uma história de
interações humanas na linguagem, mas um espaço criativo no qual
novas distinções e modulações podem ser feitas. Dizer que um observador se produz na implicação significa dizer que ele não se relaciona
com os objetos como se fossem relativos a uma realidade exterior independente daquilo que faz. O que nos faz questão depende das contingências nas quais nos encontramos. O que denominamos de mundo
objetivo são consistências/estabilizações efeitos de operações que
existem e são mantidas em um domínio de fazeres/conhecimento, segundo critérios de validação aceitos por aqueles outros observadores
que participam do mesmo território.
Se concebemos o pesquisador como um observador implicado,
os temas e assuntos que ele deseja pesquisar não são indiferentes ao seu
domínio de vivência e, por isso mesmo, requerem que se leve em consideração seu posicionamento perante tais campos e de que maneira
eles o implicam. Desse modo, a ação de pesquisa não é uma ação desinteressada, mas inserida em instituições, contextos sociais, ideológicos,
técnicos e políticos que podem variar enormemente e nos quais participamos de diversas maneiras e em diversas posições.
O momento no qual o pesquisador se interroga sobre seus anseios,
desejos e implicações com seu tema de pesquisa é um ponto de partida
para que ele se pergunte sobre se outras pessoas antes dele já se fizeram
perguntas semelhantes e, se o fizeram, de que maneira delimitaram o
problema de pesquisa e seu desenvolvimento. A ação de mapear a historicidade do domínio de conhecimento no qual algumas temáticas nos
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fazem questão nos coloca em diálogo com outros observadores e com
seus desenhos de pesquisa, permitindo que possamos visualizar um
campo de estudo. Frente a esse campo, podemos colocar algumas perguntas que podem nos auxiliar em nosso posicionamento como observador implicado que pretende participar e, talvez, produzir diferença
nesse território: Quais foram as possibilidades de emergência desse
campo de estudo? Como a questão passou a ser considerada um problema que merecesse ser abordado pela pesquisa? Quem habita esse território? Com que proposições? Com que estratégias de conhecimento?
Essas questões servem de guias para o percurso da pesquisa e nos
ajudam a distinguir características desse território como, por exemplo,
se nos encontramos em um campo mais densamente povoado, no sentido de que conta com uma maior tradição de pesquisa, e mesmo se
dentro dele existem consensos já estabelecidos (caixas-pretas), ou seja,
com menos controvérsias abertas, ou se ainda é um território mais árido,
com muitas controvérsias e disputas em aberto e sem autores de referência consolidados. O conceito de caixas-pretas foi desenvolvido por
Bruno Latour, um pesquisador que, inspirado nas pesquisas antropológicas geralmente feitas com povos distantes e ‘selvagens’, resolveu
acompanhar a prática cotidiana de um laboratório de pesquisa para
tentar entender melhor o que se fazia efetivamente ali dentro e, ao
mesmo tempo, evitar as explicações epistemológicas tradicionais sobre
a diferença entre o conhecimento científico que faria referência a fatos,
daqueles que estariam impregnados com crenças ou interesses políticos
(LATOUR, 2000).
Dessa forma, Latour acompanha a produção de conhecimento
científico dentro de um laboratório antes que importantes descobertas
fossem consideradas como fatos. Por exemplo, ele segue as controvérsias sobre o desenho da cadeia de DNA e descreve os atravessamentos
políticos, financeiros, de disputas de interesses e outras dimensões consideradas mais subjetivas que estavam presentes no momento de tais
controvérsias. Com essa experiência, Latour (2000) mostra que a construção de um fato científico envolve várias negociações e disputas antes
que se chegue a um determinado consenso, e que esse consenso, por ser
trabalhoso e custoso, muitas vezes torna-se difícil de ser contestado,
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porque para contestar seria necessário reconstruir um laboratório para
replicar os mesmos experimentos. O processo de construção de consensos pode ser mapeado pela rede de citações de artigos entre os pesquisadores, pois, à medida que uma determinada afirmação é menos
contestada, ela aparecerá na forma de uma caixa-preta, ou seja, não será
mais uma controvérsia, pois será considerada como um fato.
Assim, a chamada revisão de literatura consiste no mapeamento
da rede de citações, contestações, reproduções e de reformulações de
conceitos que compõem um campo de pesquisa. Certamente, essa rede
não é homogênea e não está composta apenas por escritas científicas,
como é o caso de alguns campos das ciências humanas nas quais a literatura e a filosofia participam da rede de autores. Além disso, nem todos
os pesquisadores compartilham dos mesmos pressupostos epistemológicos, ideológicos e políticos, o que exige que o pesquisador possa reconhecer sua vinculação institucional, e fazer perguntas como as que
seguem: Como esse campo se atualiza no território mais próximo?
Como ele se apresenta no programa de pesquisa no qual me insiro?
Como são feitas as leituras desse território?

Pesquisar e conhecer
Pesquisar é uma forma particular de buscarmos uma explicação
para aquilo que nos interroga. Uma forma particular de fazermos referência ao conhecer que exige uma organização e sistematização que
geralmente não fazemos no nosso dia a dia com a experiência imediata.
Se partimos da premissa de que viver é conhecer (MATURANA, 2001),
toda nossa ação envolve cognição, mas nem toda ação envolve um pesquisar. Isso ocorre justamente porque se não aceitamos o pressuposto
de que o conhecer consiste na apreensão de unidades ou elementos de
uma realidade independente da nossa condição de observadores, nossa
vivência cognitiva é sempre localizada e autorreferente. Em outras palavras, para que um conhecimento possa ser considerado objetivo ou
científico, ele precisa ser compartilhado com outros observadores, e
seus critérios de validade e de consistência precisam ser construídos
numa prática comum que se convencionou chamar de método cientí-
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fico. É importante realçar que científico não é sinônimo de acesso privilegiado a uma realidade independente e que antes de poder adjetivar
qualquer afirmação como verdadeira, devemos esclarecer mediante
quais critérios a validamos. Assim, o método científico, antes de afirmar
que proposições são verdadeiras ou falsas, trata de estabelecer os critérios mediante os quais as proposições serão julgadas. Maturana (2001)
denomina essa postura epistemológica com a ideia de colocar a realidade entre parênteses. Ou seja, apontar que as proposições foram construídas e colocadas à vista de todos os observadores para que pudessem
ser contestadas ou consensuadas.
Dessa maneira, pesquisar exige indiretamente que se faça parte de
uma comunidade de observadores que partilham critérios de validação e,
consequentemente, políticas cognitivas. Por políticas cognitivas queremos dizer que o modo como concebemos o conhecer e as práticas de
produção de conhecimento implica uma política no sentido de que: a)
estabelecem diferentes relações entre humanos e não humanos; b) produzem efeitos distintos caso partamos da ideia de um mundo objetivo
independente ou dependente de nossas práticas; e c) posicionam o método como uma descoberta ou uma invenção de realidades. Essa ideia fica
mais evidente nos posicionamentos reducionistas muitas vezes presentes
no discurso científico, como os encontrados no histórico do mapeamento
do genoma humano, no qual muitas pessoas esperavam encontrar o código de vários domínios da vida humana, como comportamentos, crenças,
sexualidade, como se fosse possível encontrar, no recurso a uma metáfora
de escritura, o livro da vida com todos os seus segredos escondidos na
forma de um código finalmente passível de decifração.
Como bem reforçam Kastrup, Tedesco e Passos (2008), o conceito de política cognitiva evidencia que o conhecer envolve uma maneira de se posicionar em relação ao mundo e a si mesmo. Nesse sentido, afirmar que produzir conhecimento é construir representações
mais ou menos fiéis de uma realidade independente daquilo que fazemos é distinto de afirmar um conhecer contingente e incorporado que
envolve seres vivos, linguagens, objetos e consensos que dependem de
uma comunidade de observadores que aceitam os critérios de validação
para cada tipo de saber.
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À diferença de nossos conhecimentos cotidianos, nos interessa o
chamado conhecimento científico porque ele está baseado em operações processuais compartilhadas. Isso quer dizer que ele não parte, a
princípio, de postulados dogmáticos que devem ser obedecidos, mas
que tais postulados precisam ser postos à prova em experimentações
que articulam humanos, objetos e inscrições como suporte da linguagem. E o critério de validação também não está fora de tal contexto,
o que nos coloca o desafio de pensar a prática científica como dependente daqueles que a fazem. Isso não quer dizer que tudo pode ser feito
nesse domínio, mas que as ações e maneiras de validar conhecimento
são condicionadas aos consensos entre pesquisadores de determinada
área, de tal sorte que a obtenção desses consensos configuram a prática
científica como também política.
Maturana (2001) demonstra como o procedimento científico não
precisa fazer referência a um mundo independente dos observadores
para ser validado. Para o autor, uma explicação científica é semelhante
a qualquer outra por ser uma reformulação da experiência com elementos da experiência própria ou da de outros observadores. A explicação científica se diferencia das demais por seguir um conjunto de
operações específicas que se organiza mediante quatro operações
inter-relacionadas:
1. Definir os critérios de distinção do fenômeno que se quer explicar para que outro observador do domínio possa distingui-lo. Trata-se de compartilhar a posição de observador de
maneira a que o objeto surja como um problema para a comunidade de observadores. Essa operação é semelhante àquela
que fazemos em nosso cotidiano quando queremos que alguém
faça uma ação próxima a nossa e que resulte na distinção de
um mesmo objeto. Por exemplo, se você e um amigo estão
colhendo abacates e você diz ao amigo: “Olha o abacate lá!” O
seu amigo diz: “Onde, não vejo”. Você passa a coordenar ações
com ele para distinguir o abacate que somente você vê, dizendo por exemplo, “Está vendo o galho a sua direita? Siga o
galho mais para cima até encontrar uma folha amarelada, atrás
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da folha está o abacate!” Com sua ajuda seu amigo finalmente
vê o abacate e consegue colhê-lo. Produziu-se uma congruência operacional entre você e seu amigo. Na pesquisa necessitamos explicitar quais foram os processos de distinção que
utilizamos para fazer aparecer o objeto/problema de pesquisa
e que, assim, possa ser reconhecido pela comunidade de observadores. Ou seja, devemos convidar o interlocutor a se colocar
em uma certa posição de observação através da qual o objeto
se distingue do fundo.
2. A segunda operação consiste na criação de um mecanismo
explicativo (hipótese de trabalho e conceitos articulados) que,
posto a funcionar, gere o fenômeno em congruência com a
experiência de um observador-padrão. Aqui o observador-padrão pode ser traduzido por uma posição estabilizada dentro
de um domínio de conhecimento. Ou seja, um observador
que, partilhando os critérios de validação do domínio, possa
aceitar o mecanismo explicativo proposto. Não significa, portanto, um observador qualquer, pois ele precisa ser sensível às
distinções feitas dentro do domínio. Se quero explicar, por
exemplo, o fenômeno da dificuldade de aprendizagem na escola, preciso montar uma hipótese, um conjunto de elementos
conceituais articulados (organização institucional da educação, a estrutura física das escolas, estratégias de ensino-aprendizagem, conceitos e experimentos sobre cognição etc.)
que possam, para um observador que consiga distinguir esses
domínios, parecer consistente frente a suas experiências anteriores com o campo delimitado.
3. A terceira operação é a dedução, a partir do mecanismo proposto em 2, de outras experiências e fenômenos que um observador possa experienciar e todas as coerências operacionais e
as condições sob as quais um observador poderia nos entender
e o que teria que fazer para nos entender. Ou seja, o mecanismo
explicativo precisa estar acoplado às condições experimentais
nas quais um observador padrão possa reconhecê-lo e aceitá-lo
como válido. Esse é o momento crucial do desenho da pes-

28

Estudos da Pós-Graduação

quisa, no qual o modelo explicativo é articulado com o método
e a experiência do pesquisar. Nessa articulação entra em questão
a participação dos observadores e as formas de compartilhamento da experiência. No exemplo da explicação sobre a dificuldade de aprendizagem, essa etapa consiste na formulação de
um desenho de pesquisa que consiga articular o quadro conceitual feito em 2, com as condições práticas e materiais que vou
utilizar para fazer com que observadores possam entender e
reconhecer o problema proposto e sua possível explicação.
Essa etapa coloca o desafio da escolha de ferramentas e da
montagem do dispositivo de pesquisa, no sentido de que terei
que selecionar se usarei entrevistas com professores e gestores,
análise das políticas de educação, dados oficiais ou produzidos
para essa pesquisa, se haverá a proposição de oficinas com os
alunos, ou ainda outras estratégias que possam compor o desenho da pesquisa. Todas essas ações devem levar em consideração a articulação entre o mecanismo proposto, os observadores envolvidos e as condições concretas de sua realização.
4. A quarta operação é a realização desse experimento, de maneira que o mecanismo proposto em 2 possa ser considerado
uma explicação científica, na medida em que as coerências
operacionais do desenho da pesquisa, dos observadores envolvidos e dos conceitos utilizados no mecanismo possam se
mostrar consistentes para uma comunidade de observadores.
Sendo assim, temos uma explicação para o fenômeno que não
pode ser considerada uma generalização abstrata e que não
pode ser usada como modelo geral para outros objetos, ou seja,
um fenômeno correlato, tal como o da evasão escolar deverá
ser especificado de modo contingente e implicado e ser validado na experiência de um observador do domínio.
A partir das operações descritas acima, Maturana nos convida a
pensar que o aparato metodológico e retórico de que se reveste a comunidade de cientistas promove acordos, sustenta a concordância da comunidade e não garante uma acesso privilegiado ao “real”. Desta forma,
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os cientistas não representam com seu conhecimento uma realidade independente. Mas constituem realidades nas práxis da pesquisa. Produzir
conhecimento é compartilhar com uma comunidade de observadores,
trata-se de uma experiência política e que nos responsabiliza pelos
mundos e objetos que inventamos coletivamente.

A questão da validação
Praticamente todos os seres humanos têm a capacidade de falar e
enunciar proposições a respeito das coisas, dos outros e de si mesmos.
Definir a veracidade e, mais posteriormente, a validade de tais proposições sempre foi uma discussão na filosofia, mais especificamente na
lógica e, após, na prática científica. O experimento passou a ocupar uma
função central na ciência moderna por fazer frente ao discurso religioso,
mas colocou em discussão a função do observador e os limites do conhecimento científico. As quatro operações descritas por Maturana, que
referimos acima, tornam evidente que a validação não se produz com
uma adequação à realidade, fórmula demandada por quem concebe o
conhecimento como a representação de um real independente. A validação é estabelecida em um domínio de conhecimento que consensua
seus próprios critérios. Por consensos estamos nos referindo a pactos
momentâneos e sempre atualizáveis que são atravessados por relações
de poder, ou seja, não são harmoniosos. Particularmente nas ciências
humanas, validar um conhecimento sobre pessoas envolve considerar
de que lugar elas falam, vivem e quais possibilidades elas possuem de
participar da produção de conhecimento considerado legítimo.
Na medida em que toda pesquisa é validada a partir de critérios
de uma comunidade de observadores e que aos sujeitos da pesquisa é
lhes dado acesso a esses critérios, pressupomos que todos os envolvidos
estariam em condições de poder assumir a posição de observador padrão desse domínio. Mas não é tão simples assim. Existem relações de
poder-saber que distanciam os pesquisadores dos pesquisados, o que
coloca de saída uma desigualdade em termos enunciativos que precisa
ser considerada quando assumimos que a produção de conhecimento é
sempre um ato político.
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Essa assimetria entre o pesquisador e os participantes pode
emergir pelo fato de não compartilharem de uma prática comum que
torne possível uma distinção conceitual compartilhável entre pesquisador e participante. Outra assimetria pode decorrer pela forma através
da qual o desenho da pesquisa dispõe as ferramentas e técnicas utilizadas
em relação às pessoas envolvidas. Isso organizará de maneira diferente
o acesso dos participantes aos domínios de validação do conhecimento
produzido, pois o que ocorre geralmente é que os participantes, muitas
vezes por causa do sigilo e para não causar interferência nos resultados,
não conhecem o desenho nem estão aptos a usar os instrumentos (entrevistas, escritas, modelos matemáticos, conceitos) que o pesquisador conhece e utiliza junto com seus pares para produzir a validação.
Se os critérios e condições de validação são consensuados entre
observadores, podemos conceber uma ontologia dos domínios de conhecimento que é ao mesmo tempo conceitual e política e na qual os
participantes da pesquisa possuem maior ou menor autoria. Em métodos que se alinham ao referencial da pesquisa-intervenção, como a
cartografia, a função dos participantes tem sido levantada como um importante critério de validação do conhecimento produzido. Passos e
Kastrup (2013, p. 393) indicam que a validação do método da cartografia passa pelo “acesso à experiência, à consistência cartográfica e à
produção de efeitos” e se realiza em três níveis de avaliação: a autoavaliação realizada pelo próprio pesquisador, a avaliação dos participantes
da pesquisa e a avaliação dos pares. Dessa forma, os “sujeitos” deslocam-se da posição de avaliados para serem protagonistas e corresponsáveis pelo processo de análise (PASSOS; KASTRUP, 2013).
Aqui se produz uma abertura em relação ao que estávamos discutindo até o momento. Nossa análise da validade ou não de um conhecimento levava em conta o domínio e os critérios estabelecidos pelos observadores que dele compartilham, frequentemente denominado de
“pares”. Mas não havíamos abarcado a possibilidade de incluir a avaliação dos participantes, como propõem os autores acima comentados.
Tal acolhida abre espaço para o que Latour (2008) chama de recalcitrância, ou seja, quando pessoas ou objetos não respondem obedientemente aos nossos dispositivos de pesquisa. Assim, a hipótese explicativa
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formulada pelo pesquisador, em congruência com seu domínio, pode ser
questionada ou mesmo refutada por um dos elementos do experimento
que, nesse caso em análise, é um ser humano. Importante notar que para
Latour (2008) a recalcitrância também pode ser uma agência dos objetos, dos não humanos. A recalcitrância pode ser lida como uma não
correspondência à realidade? Sim e não. Sim, pois é uma avaliação que
desestabiliza – parcial ou totalmente – a montagem das operações que
vimos no item anterior neste capítulo. Por isso poderia ser chamada de
um modo de existência da realidade. E não, pois nesse referencial concebemos tantas realidades quantas nossas possibilidades coletivas de
estabelecer congruências operacionais estabilizadas podem produzir.

O outro da pesquisa
Tem-se como uma espécie de caixa-preta da pesquisa envolvendo seres humanos o fato de que não se deve utilizar nos relatos de
divulgação os nomes de pessoas, organizações e cidades relativos aos
sujeitos de uma pesquisa. A razão que tradicionalmente justifica essa
política dos sem-nome é a de proteção dos participantes, que estariam
assim afastados dos perigos de serem identificados com a temática ou
resultados da pesquisa da qual participaram.
Guenther (2009) e Despret (2011) problematizam esse consenso
discutindo, a partir de casos concretos, que muitas vezes os participantes
se interessam pelo problema pesquisado e desejam que suas falas/produções sejam reconhecidas. O anonimato, em vez de proteger os participantes, pode obstaculizar mudanças, despotencializando e silenciando a
questão em estudo e fazendo com que seja expressa somente a partir da
tradução do pesquisador, sem fornecer aos participantes ferramentas de
contestação. Tal posição despotencializada foi questionada por um dos
participantes de uma pesquisa, conforme relata Despret:
Estava diante de um senhor de 60 anos, um agricultor muçulmano originário da Bósnia [...] Havíamos cumprido quase todas
as etapas: eu havia me apresentado, garantido a ele o anonimato
e havíamos abordado os temas que orientavam minha pesquisa.
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Eu me encontrava diante dele e anotava cuidadosamente em
meu caderno suas declarações, traduzidas pela tradutora Tatiana.
Ele me falava, nesse estágio da entrevista, do desaparecimento
de seu irmão. Nesse momento ele apanhou a caneta que eu segurava para me dizer: “Veja a senhora, isso é o que fomos. A
senhora pode ter essa caneta e escrever com ela. Aqueles que
fazem a política escrevem conosco. Eles não pegaram os filhos deles para jogar e os enviaram para a guerra. Eles pegaram
nossos filhos e com eles escreveram a guerra. Somos apenas um
grão de poeira nessa história” (DESPRET, 2011, p. 18-19).

Nesse relato podemos perceber como as ações do pesquisador e
a configuração produzida pelo encontro colocam os sujeitos envolvidos
em posições nas quais cada gesto tem um valor e uma potência dentro
de uma política da produção de conhecimento. Guenther (2009, p. 414),
afirma que o ato de nomear pode ser considerado um ato político, à
medida que vai contra uma “confidencialidade que desempodera e silencia, contribuindo para a manutenção de estruturas de desigualdade”.
Nessa direção, a autora toma o ato de nomear, como um ato de poder:
“Nomes são poderosos” (GUENTHER, 2009, p. 413). Mas temos que
nos perguntar se em todos os desenhos de pesquisa esse ato de nomear
teria essa mesma potência, pois cada configuração de pesquisa organiza
os elementos cognitivos e políticos de maneira particular.
Outro fato interessante a considerar é que vivemos certa experiência paradoxal na questão da nomeação. Com o acesso a programas na
WEB, torna-se possível, através de uma busca pacienciosa, utilizando-se das características expressas nos documentos de uma pesquisa,
identificar as cidades, organizações e pessoas, mesmo que omitidos os
reais nomes. Ao mesmo tempo, a tentativa de preservação total acarreta, muitas vezes, tamanha desvinculação com a experiência concreta
que gerou os dados que perdemos articulações e consistências operacionais que poderiam enriquecer o trabalho final. Além disso, a atribuição
de nomes fictícios pode contribuir para a criação de identidades que
homogeneizam grupos, fazendo calar suas diferenças, tal como caracterizar um participante como “trabalhador de empresa petrolífera”, “empregada doméstica” ou “estudante universitário”, por exemplo.
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Essas considerações levam as autoras citadas a questionarem
quem, afinal, está protegido com a não nomeação. Nesse sentido, cria-se
um lugar seguro para o pesquisador atuar e “manter os profanos à distância respeitosa” (DESPRET, 2011, p. 17), pois em nome da ética da
confidencialidade, o que se garante é uma proteção e maior autonomia
para o pesquisador.
Guenther (2009) sugere que, talvez, a nomeação implicasse
um maior cuidado por parte do pesquisador afetando sua política de
narratividade. Ambas consideram importante colocar em discussão
com os participantes o modo como eles gostariam de ser nomeados
pela pesquisa.
Certamente não existe uma prescrição sobre o modo como tratar
o outro da pesquisa, pois essa posição não é meramente técnica, mas
política. O fato de estarem interessados no problema de pesquisa e que o
desenho da mesma permita esse espaço aos participantes parece ser uma
pista importante. Dessa maneira, no lugar de nos precavermos do temido
viés, estamos fomentando coautorias e a legitimidade para as diversas
posições que, em relação ao conhecimento, são sempre políticas.

A escrita e a pesquisa
Na maior parte das vezes, a forma como o escrever é vivido na
experiência escolar tende a configurar a escrita como uma representação
que fixa um pensamento que já foi processual e anterior ao ato de escrever. As práticas de escrita que afirmam essa relação fazem com que
seja difícil considerar o ato de escrever como um ato de pensar e, também,
como um método. Não raras vezes escutamos alguém dizer “a tese está
toda na minha cabeça, só falta escrever”, revelando tal concepção e
também o quão distante aquele que a profere está de efetivá-la.
Marques (2006), por exemplo, nos convoca a deslocarmos essa
função meramente representativa da escrita para considerá-la uma ferramenta do pensamento. Propõe tomarmos a escrita como um modo de
conversar com autores, participantes, consigo mesmo, fazendo assim
uma escrita-ação. Deste modo, não escrevemos para representar uma
vida, mas a escrita é vida:
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Escrever é um caso de devir, sempre inacabado, sempre em via
de fazer-se e que extravasa qualquer matéria vivível ou vivida.
É um processo, ou seja, uma passagem de Vida que atravessa o
vivível e o vivido (DELEUZE, 1997, p. 11).

Essa escrita-ferramenta atravessa todos os momentos do processo da pesquisa. Ela participa da configuração do campo e do problema, é modulada pela conversa com aqueles que povoam o domínio
de conhecimento no qual nos encontramos e coloca em questão quais
as maneiras e formas de narrar um processo de produção de conhecimento no qual vários actantes (humanos e não humanos) estão presentes. A escrita constitui os diários de campo, os registros de experiências (narrativas que acompanham o processo e suas afetações), os
relatórios, documentos e artigos. Sua ubiquidade faz com que seja um
importante actante de uma política da narratividade, constituindo um
elemento central e modulador da política cognitiva que o pesquisar
coloca em ação.

Pesquisar como política cognitiva
Os itens acima desenvolvidos não contemplam todos os momentos e movimentos do método no desenrolar de uma pesquisa. A
busca de completude certamente não poderia ser nossa meta uma vez
que propomos que o método, embora possa ter um desenho inicial, se
recria no processo do pesquisar. Dessa forma, não existe um modelo
completo a ser seguido. Embora necessitemos de um mapa inicial, ele
vai se modificando com os acontecimentos do campo e as tomadas de
decisão deles decorrentes, seja ele um campo teórico, documental ou
empírico. A relação de método-processo, ou método-estratégia, como
destacamos no início do capítulo, já aponta para uma política cognitiva
de criação. Nessa política inventiva a pesquisa questiona e problematiza o conhecimento já construído, ela esburaca um saber, mais do que
o completa ou o encaminha para sua realização.
Tomada em sua processualidade, uma prática de pesquisa se configura como um empreendimento cognitivo e político, pois, dependendo
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do arranjo/relação entre os elementos que a configuram – da qual a
função-autor é mais um componente –, ela dá visibilidade a determinados actantes e organiza o que pode ser dito dentro de um determinado
domínio de conhecimento. O fato de poder dar visibilidade e voz a determinados actantes articula o desenho da pesquisa com a questão política de quem tem voz e visibilidade dentro de um campo, seja ele na
educação, na saúde, na política representativa, na mídia etc. A escrita
tem em todos esses campos uma posição importante, que a pesquisa
precisa prever e operar de maneira a contemplar no seu desenho uma
estratégia que possa indicar posicionamentos que, em última instância,
são éticos. Ética e política encontram-se assim intimamente articulados
à produção de conhecimento, o que se reflete na ação do pesquisador e
nas suas escolhas e caminhos investigativos.
Cabe comentar, para concluir, que a explicitação das razões das
diversas tomadas de decisão no transcurso de uma pesquisa – a da escolha de certo território, a conversa com determinados autores, o modo
como os participantes aparecem nos textos, para quem endereçamos o
trabalho, entre outros – constituem os pontos de visibilidade da autoria.
Ou seja, declarar os movimentos realizados na pesquisa, além de situá-la e encarná-la, faz com que apareçam seus autores. E que apareçam
também suas implicações conceituais, éticas e políticas que constituem
a pesquisa uma construção coletiva como qualquer outra.
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AUTONARRATIVAS E INVENÇÃO DE SI
Nize Maria Campos Pellanda
Felipe Gustsack

Apresentação
Como todos podemos constatar, a tendência atual de transformar
as universidades em meros centros de formação profissional tem
tido como uma das principais consequências a quase total incúria perante a responsabilidade universitária em promover atitudes de aprender a aprender, aprender a estar e aprender a ser.
		
Clara da Costa Oliveira

A

modernidade, cujo modo de compreender e produzir conhecimentos resultou numa extrema fragmentação das diferentes dimensões do humano, acabou por constituir atitudes de simplificação na
abordagem do cotidiano das pessoas, o que teve profundas implicações
para a qualidade de vida dos homens e mulheres. Essas atitudes reducionistas configuraram uma cultura de carências existenciais geradoras
de sofrimento porque destituídas de fatores fundamentais do humano
tais como alteridade, autonomia e invenção de si. Ora, isto não aconteceu por acaso, pois o projeto da ciência moderna no século XVII
nasceu de maneira profundamente articulada com o poder dominante de
tal forma que a concepção do mundo físico é a própria ideia burguesa
de controle sobre a natureza para daí controlar a sociedade e os seres
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humanos que a constituem. A ciência moderna é uma ciência burguesa.
A escola, a partir de então, passa a servir às ideias dominantes pagando
um preço existencial altíssimo.4
É neste ambiente que está mergulhada a escola de hoje, com problemas gravíssimos que passam pela formação dos alunos como também
pela formação dos educadores que nela atuam. São inúmeras as iniciativas tanto no campo das pesquisas como de projetos e ações extensionistas que tentam incidir nesta situação referindo-se a ela em termos de
mal-estar na escola e outros similares. No entanto, os resultados têm sido
modestos e pouco têm alterado a situação caótica da escola e a vida dos
estudantes que passam por esta instituição. Na escola que temos, não se
aprende a viver e a vida como fluxo para a aprendizagem da sabedoria
passa muito longe dela. Aliás, diga-se de passagem, este não era o projeto da escola moderna porque suas raízes burguesas primam pela aprendizagem da dominação, da astúcia e não do sensível.
Mas, ao mesmo tempo em que esta tragédia da educação acontece como consequência dos desdobramentos históricos da modernidade, emerge uma nova concepção de realidade cuja gênese pode ser
localizada, em grande parte, numa revolução paradigmática que procura desconstruir a fragmentação da ciência clássica alertando para a
importância de uma abordagem mais integrada. Neste sentido, esclarecemos inicialmente o que entendemos por viver no fluxo.
Para Prigogine (2003, p. 93) um dos mais brilhantes cientistas da
Complexidade, viver no fluxo significa compreender que o “universo é
um processo em construção, no qual nós participamos”. Em abordagem

4

O paradigma racionalista-mecanicista foi um dos projetos de Ciência que emergiram
no bojo da Revolução Científica dos séculos XVI e XVII, na tentativa de superação do
antigo paradigma cristão escolástico de conhecimento. Todavia, ele sobrepujou os demais e se tornou hegemônico, através de um intenso processo de luta, como o modelo
dominante de Ciência. [...] a plena hegemonia do paradigma racionalista mecanicista
só se verificou no século XVIII com a Ilustração. Os filósofos ilustrados, ao efetuarem a
síntese entre o mecanicismo newtoniano e o racionalismo cartesiano, conservaram na
realidade aquele primeiro como o grande modelo de interpretação do universo e da
natureza, subjugado, entretanto, ao caráter mais amplo do segundo que se constituiu no
grande projeto de produção de Ciência e de conhecimento a partir do século XVIII, no
mundo ocidental (SOARES, 1996).
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complementar, Csikszentmihalyi (2008, p. 9), pesquisador da
Universidade de Chicago, afirma que viver no fluxo “é o processo de
envolvimento total com a vida”. Essas contribuições permitem pensar
que se trata de viver o momento presente com toda a atenção/presença,
interagindo a cada instante de forma inventiva com os desafios que ele
apresenta sem esperar que venham de fora as indicações para os caminhos a seguir, e tampouco ‘as soluções’ para os nossos ‘problemas’.
Estas são, portanto, concepções complexas do que seja o viver e expressam não somente uma tendência na ciência como também apontam
para uma virada paradigmática que procuramos conceber como um nítido giro epistemo-ontológico que passa a incluir questões existenciais
de fundo nos processos de aprendizagem. Nesta perspectiva, novos
temas se oferecem aos pesquisadores como a felicidade, a alegria, o sagrado, o amor e outros, que eram impensáveis num paradigma no qual a
quantificação, a certeza e o determinismo eram os pilares de sustentação
do que significava fazer ciência. Implicações desse giro podem ser vistas
no fato de que hoje, mesmo nas ciências duras, seja na Física Quântica,
na Química ou em outra ciência deste grupo, já é comum ouvirmos cientistas falarem destes temas a partir de suas pesquisas. Talvez o exemplo
mais belo a ilustrar esse movimento seja o de Ilya Prigogine, prêmio
Nobel de Química em 1977, conhecido como o “poeta da termodinâmica” que lutava por um reencantamento da natureza.
No mesmo sentido, não poderíamos deixar de fazer alusão a
Espinosa, filósofo do século XVII (contemporâneo, portanto, de
Descartes), que viveu na intimidade da cultura racionalista, e que mesmo
assim escreveu uma obra complexa que se opõe profundamente à ciência clássica. Hoje, pela complexidade de suas elaborações, Espinosa
serve de inspiração para biólogos, neurocientistas e outros que estão na
vanguarda da ciência complexa. Este registro se justifica também porque
suas ideias perpassam este texto, considerando a força que ele teve e tem
em nossas formações. Afinal, “Ética”, a principal obra de Espinosa, é um
hino à alegria, sendo a sua abordagem reconhecida e entendida como
uma ‘ética da alegria’. Nessa obra, através de sua abordagem complexa
da unidade mente-corpo, Espinosa nos mostra a potência (virtu) deste
sentimento para o nosso viver (ESPINOSA, 1983).
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Esta é, pois, uma das razões para a urdidura deste estudo que, a
partir de uma crítica à instituição escola surgida no seio da modernidade, busca, em princípios organizadores do paradigma da complexidade, uma forma de entrar nos debates acerca da formação de educadores, compreendendo-a como uma ação, na concepção de Hannah
Arendt,5 no fluxo do viver, e transformar nossa vida transformando o
contexto, o cotidiano vivido. No paradigma da complexidade, como já
referido, não há separações entre as dimensões do humano de tal forma
que fazer é fazer-se cotidianamente. Ou seja, se tomamos o humano
como devir, não há como concebermos o sujeito ‘educador’ fora desse
fluxo em que ao pensar o narrar a si mesmo e o cotidiano vai se constituindo como tal. Nesse sentido, defendemos que um dos instrumentos
dessa trans-formação são as narrativas dos educadores, exatamente
pelo potencial de autoria e autotransformação que carregam. Ou seja,
ao narrar suas vidas, suas experiências, seu cotidiano, podem os educadores investir no (re)desenho, na invenção de si mesmos e de suas ações
e fazeres. Nessa direção, vale dizer que concebemos as narrativas como
ações que permitem incorporar à formação dos educadores o que Michel
de Certeau denominou de ‘artes do fazer e modos de ação’. Ou seja, que
incorpora o cotidiano como:
aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos cabe em partilha),
nos pressiona dia após dia, nos oprime, pois existe uma opressão
do presente. Todo dia, pela manhã, aquilo que assumimos, ao
despertar, é o peso da vida, a dificuldade de viver, ou de viver
nesta ou noutra condição, com esta fadiga, com este desejo. O
cotidiano é aquilo que nos prende intimamente, a partir do interior. É uma história a meio-caminho de nós mesmos, quase
em retirada, às vezes velada. [...] É um mundo que amamos
profundamente, memória olfativa, memória dos lugares da infância, memória do corpo, dos gestos da infância, dos prazeres
(CERTEAU; GIARD; MAYOL, 1996, p. 31).
5

Segundo essa pensadora, o que caracteriza o ‘fazer’ guarda diferenças significativas
com o ‘agir’. Assim, o fazer tem “um começo definido e um fim previsível”, enquanto
a ação, “embora tenha um começo definido, jamais tem um fim previsível” (ARENDT,
2007, p. 156-157).
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É nessa direção, pois, que procuramos refletir/agir. Ou seja, tendo
como pano de fundo este novo cenário de complexidade na ciência, tecido com os pressupostos teóricos já mencionados.

Um outro contexto científico existencial
No século XIX, o positivismo consagra o modelo newtoniano-cartesiano que inaugurou a ciência moderna não somente no que diz
respeito a pressupostos fundamentais do paradigma clássico, tais como
determinismo, previsibilidade, linearidade e neutralidade, mas também
quanto à articulação profunda com o poder dominante expresso nas
ideias de ordem e de progresso.
É neste contexto, ao final deste mesmo século, que começa a
haver uma inflexão que se torna cada vez mais revolucionária.
Na Termodinâmica e na Biologia (Teoria da Evolução), a ciência
da estabilidade começa a ser contestada. Estas duas ciências trabalham
com o fator tempo e mudança o que era negado no paradigma clássico.
Já não era mais possível abordar uma realidade tão complexa de uma
forma simplificada pela quantificação e uma visão mecanicista do
mundo (CAPRA, 1982).
Como dizia Prigogine (2003, p. 75), que fez uma leitura complexa da Termodinâmica no século XX resgatando o princípio de um
universo em movimento e em construção: “Para entender o universo
nós temos que estudar os mecanismos das flutuações em astrofísica, em
biologia e mesmo nas sociedades humanas”. E, sabemos que hoje podemos estender essa compreensão para cada ser humano que se (re)
configura a cada instante a partir do ruído das flutuações.
Sob o ponto de vista epistemológico surgem alguns pressupostos
fundamentais que abordam a aprendizagem como emergente a partir do
ruído. Emergência é uma palavra-chave do pensamento complexo
porque nos leva a compreender que as coisas não estão prontas num
universo em construção e que as perturbações próprias das interações
entre os elementos que o constituem obrigam os organismos a se auto-organizarem a partir do ruído. Trata-se do princípio da ‘order from
noise’ como nos ensinava Von Foerster com as teorias da Segunda
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Cibernética, mostrando, ao mesmo tempo, a inclusão do observador no
sistema observado (VON FOERSTER, 2003).
O que subjaz às visões de mundo do paradigma clássico, por
outro lado, é a ideia representacionista. Segundo ela, tudo se passa
como se existisse um mundo objetivo fora dos humanos e que nós o
representamos interna e externamente.
No começo do século XX, surgem alguns fatos perturbadores na
ciência. A Psicanálise de Freud com o conceito de inconsciente e a
Física Quântica, que, ao estudar o mundo do infinitamente pequeno,
desconstrói a ideia de neutralidade do cientista em relação ao objeto
observado. O universo objetivo, quantificável e controlável do positivismo é desafiado pelo latente, pelo sensível, pelo não quantificável e
impossível de ser controlado do inconsciente ou das partículas subatômicas. Instala-se o caos na ciência purificada da razão. Bem-vindo o
caos, pois como entendiam os antigos gregos: do caos, a ordem. Emerge
então a ciência da complexidade com toda a sua força, carregando
aquilo que historicamente havia sido perdido: o encantamento da natureza a partir da inclusão dos seres humanos com seus sentimentos num
universo em construção.

A Narrativa de si como instrumento auto-organizador
e autoconstituinte
Minhas ideias sobre a importância das histórias e a narração de
histórias são influenciadas sobre meus contatos com americanos
nativos. Junto a eles pude confirmar minha intuição sobre a relação da ciência com a narrativa – a ciência é uma fonte de histórias que interpretam o caráter interconexo do universo (PEAT,
2002, p. 21).

A transição de um paradigma para outro, isto é, a passagem da
ciência clássica para a complexidade resgata o lugar do sujeito no
processo de construção do cosmos mostrando um universo vivo em
evolução. Em relação a isso, Prigogine (2003) se expressa nos seguintes termos:
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Eu penso que nós temos que entender historicamente o universo.
Na ciência tradicional, o universo era considerado como sendo
uma entidade geométrica. Agora, nós adicionamos um elemento
narrativo, nós sabemos que todas as coisas envelhecem na
mesma direção: você envelhece, eu envelheço (PRIGOGINE,
2003, p. 64).

Na perspectiva da complexidade não podemos mais pensar numa
epistemologia que foque seus objetivos na formalização e na estabilidade, ou mesmo em formas de pensamento superior. Apesar do caráter
revolucionário que teve a Epistemologia Genética de Jean Piaget rompendo com as posturas empiristas e inatistas sobre a cognição, ela ainda
trabalha com um sujeito epistêmico universal (PIAGET, 1983). O problema com essa abordagem é que tal sujeito não se vincula à própria
experiência. O que aprendemos com a abordagem complexa da Biologia
da Cognição foi justamente que a cognição é inseparável do próprio
processo de viver (MATURANA; VARELA, 1980). Esta teoria, que
surgiu no berço da II Cibernética, é uma abordagem complexa dos seres
vivos, porque não separa conhecer de viver, concebendo sujeito e cotidiano de maneira inseparável.
Partindo da ideia de autopoiesis, conceito central na Biologia da
Cognição, segundo o qual os seres vivos constroem a si mesmos no
viver, nos humanos esta construção pode ser singular como forte marca
de autoria. Quanto mais original forem estas estratégias de autoconstituição maior autonomia terá o sujeito.
Um dos instrumentos mais importantes de autoconstituição nos
seres humanos é a prática da autonarrativa pelo potencial que carrega
de organização do caos interno, proporcionando uma reconfiguração
nos sujeitos que a praticam. Mas qualquer tecnologia autopoiética pode
disparar o potencial de auto-organização que é, ao mesmo tempo, o
potencial de autocriação.
Voltando a Espinosa, vamos encontrar na sua obra, de modo profundo e complexo, a ideia de um universo absolutamente intrincado no
qual todas as dimensões estão interconectadas. Assim, mente e corpo,
pensamento e ação, Deus e a natureza são elementos inseparáveis e
complementares de todo o sistema. Só existe neste universo uma única
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substância e inúmeros modos que são afecções desta substância. Nós,
seres humanos, somos modos desta substância e, portanto, não diferentes da substância em termos de potência. Mas, ao mesmo tempo, a
partir de uma lógica não formal, entramos num processo de diferenciação como co-criadores do universo, pois o Deus de Espinosa não é
diferente do restante desta totalidade.
Na perspectiva deste todo integrado, conhecer é ser afectado. É
autoafecção, em torno da qual se pode fazer uma analogia com autopoiesis. E, por ser interna e estar atravessada de alegria, é pura potência.
Daí o que importa para o conhecimento é a experiência e a percepção.
Segundo Larrosa (2004, p. 21) “a experiência é o que nos passa, o que
nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou
o que toca”. Experiência nasce das vivências internas e não pode ser
transmitida. Por isso, a intuição para Espinosa é o gênero mais perfeito
de conhecimento. No registro da história da Metafísica, Espinosa é o
primeiro a desconstruir o conceito de representação. Não há verdades
externas ao homem, mas apenas aquelas criadas pela própria inteligência
(ESPINOSA, 1983). Nietzsche, 200 anos depois, seguiu seus passos.
Estamos cada vez mais convencidos, a partir de nossas pesquisas
articuladas profundamente com o nosso trabalho didático, de que no
fundo de tudo há na natureza humana uma necessidade radical de autopoiesis, ou seja, aquela necessidade visceral de autoconstrução. Aliás,
este pensamento é muito antigo. Já estava presente no Bhagavad-Gita
(1994), cujo texto nos ensina que se não fosse a presença de um “eu”
agindo no mundo, este desapareceria.
A partir de nosso trabalho então, surgiu a demanda da construção
de um conceito que desse conta de forma complexa desta necessidade de
descrever a emergência da cognição e da subjetivação que se fecundam
no processo de viver. Foi por isso que nosso grupo criou o conceito de
ontoepistemogênese no qual estamos trabalhando intensamente.
Começamos por situar o estatuto do sujeito cognitivo como individual e autor de sua própria vida. Não se trata mais de um sujeito abstrato de Descartes nem de um sujeito epistêmico universal de Piaget
(PIAGET, 1983), mas de seres humanos que geram ao viver a sua própria realidade. A nova concepção de sujeito que surge com a Biologia
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da Cognição rompe com os formalismos e resgata a vida pulsante do
sujeito que conhece como um ser que cria a si mesmo. Varela (1995)
expressa isso mostrando uma tendência na ciência de origem cibernética que é:
[...] o desaparecimento do espaço intelectual e social que faz
do conhecer uma concepção mentalista e do homem um agente
racional. É o desaparecimento daquilo que Heidegger chama
a época da imagem do mundo e que pode também designar-se
como cartesianismo. Se a autopoiesis teve alguma influência
é porque soube alinhar-se com outro projeto cujo centro de
interesse é a capacidade interpretativa do ser vivo que concebe
o homem não como um agente que “descobre” o mundo mas
sim que o constitui. É o que podemos chamar de giro ontológico da modernidade que desde o fim do século XX se perfila como um novo espaço de vida social e de pensamento que
certamente está mudando progressivamente o rosto da ciência
(VARELA, 1995, p. 34).

As palavras de Varela (1995) nos fornecem pressupostos fundamentais para sustentarmos o conceito de ontoepistemogênese, que tem
a intenção de contemplar esta complexidade do conhecer como experiência do viver e como inseparável da autoconstituição.

Uma experiência com autonarrativas
Não será, então, que, mais do que relatar “uma experiência de
vida vivida”, a escrita é uma possibilidade de viver – e constituir-se – como experiência? Não será que, em vez de sermos sujeitos que “nos expressamos” na escrita, é a experiência mesma
da escrita que nos constitui? Não estaremos nos tornando o que
somos, ao escrever, mais do que escrevendo o que nos tornamos?
(CRAGNOLINI, 2001, p. 132).

O que fazemos, coerentes com as reflexões feitas até aqui, é destacar uma prática trans-formadora que envolve princípios organizadores complexos porque trabalha com o autoconhecimento, elementos
integradores das diferentes dimensões da realidade e do pensamento
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abdutivo.6 Trata-se do trabalho com as autonarrativas que vimos fazendo há algum tempo nos Programas de Pós-Graduação (Mestrados
em Educação e em Letras, da Universidade de Santa Cruz do Sul –
UNISC) em que atuamos e que, pelo estudo sistemático dos elementos
emergentes nas autonarrativas dos alunos, temos observado um processo de complexificação crescente e significativo. Entendemos processo de complexificação como os efeitos daqueles mecanismos de autoconstituição com os quais os sujeitos que se narram vão aumentando
suas condições de lidar consigo mesmos e com os outros, fazendo mais
relações entre os diferentes aspectos do cotidiano, afectando-se ao
mesmo tempo. Consequentemente, este afectar-se, ao levá-los a pensar
as suas próprias aprendizagens, gera os ‘ruídos’ necessários à ação de
(re)configurar-se em um movimento inseparável da vida.
Para Oscar Gonçalves (2002), uma das referências atuais mais
importantes na discussão da autonarrativa, a prática de narrar-se está
intimamente relacionada à complexificação uma vez que corrobora
com o processo de produção de uma subjetividade mais complexa.
Nesse sentido, este autor emprega o termo autocomplexificação. Suas
palavras nos ajudam a ampliar, neste sentido, essa compreensão:
Uma existência narrativa, [...] está ilustrada pela multiplicidade
discursiva, por sua diversidade temática e pela flexibilidade
de seus conteúdos. Somente uma atitude criativa deste gênero
permite uma adaptação produtiva a um mundo caracterizado,
também ele mesmo, pela multiplicidade. Uma existência narrativa rica em multiplicidade é uma narrativa onde os indivíduos
encontram uma diversidade de possibilidades para si mesmos,
protagonizando assim vários temas. É precisamente esta multiplicidade narrativa o que caracteriza os elevados níveis de autocomplexidade (GONÇALVES, 2002, p. 35).

6

Pensamento abdutivo está para além do pensamento dedutivo. Este parte do geral para o
particular e propõe que a inferência pré-existe nas premissas. Mas, também está além do
pensamento indutivo que faz o caminho oposto: do particular para o geral, confirmando
algo que já existe na experiência. O pensamento abdutivo é um modo de pensar próprio
da complexidade porque faz isomorfismos entre aspectos da realidade aparentemente
muito diferentes.
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O resgate de uma concepção de sujeito-protagonista, do artífice
ou do sujeito-autor, seja qual for a expressão que usemos, é consequên
cia da abertura da ciência complexa para a indeterminação e para a não
linearidade. É o ser humano emergindo para si mesmo em um fluxo não
dissociado de suas ações como ser histórico. Neste sentido, o que podemos notar é um processo de singularização na perspectiva que falamos anteriormente, ou seja, em termos de autoexperimentação e autoconhecimento tal como propunha Espinosa (1983).
Echeverría (2006), apoiado nos mesmos referenciais que temos
utilizado, reflete de maneira muito perspicaz em torno desse processo
humanizador da linguagem. Para ilustrar o que afirmamos, vale a pena
conferir o que ele nos defende:
Uma das maiores contribuições da ontologia da linguagem é a
competência que oferece às pessoas para inventar e regenerar
um sentido em suas vidas. A ontologia da linguagem nos confronta com o fato de que não podemos esperar sempre que a
vida gere, por si mesma, o que sentimos que requeremos para
vivê-la. Mas, simultaneamente, nos mostra como geramos sentido através da linguagem: mediante a invenção permanente de
relatos e mediante a ação que nos permite transformarmo-nos
como pessoas e transformar nosso mundo. A ontologia da linguagem nos permite nos fazer plenamente responsáveis por
nossas vidas. Permite-nos escolher as ações que nos levarão a
nos convertermos naquele ser que havíamos escolhido. É um
instrumento de importância fundamental no desenho de nossas
vidas, de nós e do mundo (ECHEVERRÍA, 2006, p. 66).

Nós nos tornamos autoconscientes ao poder refletir sobre nós
através das descrições que fizemos de nós mesmos. Ao interagir com
esses relatos, nós vamos nos complexificando. Retomando o que nos
ensina Larrosa, seria dizer que
o sentido do que somos depende das histórias que contamos e das
que contamos a nós mesmos [...], em particular das construções
narrativas nas quais cada um de nós é, ao mesmo tempo, o autor,
o narrador e o personagem principal (LARROSA, 1994, p. 48).
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Uma marca da modernidade são as metanarrativas com o consequente apagamento do sujeito-autor. O próprio Piaget, como já referido,
trabalha com a ideia de um sujeito epistêmico genérico, o que o coloca
ainda no marco da cultura moderna. Subjaz a essa pretensa neutralidade
toda uma epistemologia, um conjunto de percepções e a ideia da separação entre sentir, narrar e pensar. Esta epistemologia não está preocupada com o ser, pois não está ligada a uma ontologia, mantendo-se fixa,
petrificada na preocupação, muitas vezes obsessiva, com representações corretas da realidade.
Nessa situação, o próprio corpo está fora da narrativa, mas ninguém sabe o que pode o corpo como sugere Espinosa (1983). Esse esquecimento do sujeito que conta histórias sobre si mesmo e fala com os
outros para poder perceber-se como devir foi muito marcante na constituição da subjetividade moderna chegando até os dias de hoje.
Em tempos de complexidade, com a compreensão do observador
como parte integrante da realidade observada e em constituição, fala-se
agora das metodologias de primeira pessoa. É o olhar a partir de dentro,
o único possível de expressar o que vai na alma de quem narra e não
dependendo de um outro que não passou pela experiência de quem vive
(VARELA; SHEAR, 1999). Falar na primeira pessoa é autoformação e
ninguém, absolutamente ninguém, pode se construir pela pele, mente e
alma de outro. Felizmente, o discurso da neutralidade e da impessoalidade está causando reações importantes na ciência em geral e na educação em particular. A investigação educativa tem se voltado muito
para as histórias de vida e os relatos em primeira pessoa. A autoexperimentação, tão importante em termos autopoiéticos, e as percepções que
dela procedem, são expressas de forma mais efetiva nos relatos de primeira pessoa. Os relatos de terceiros são sempre de alguém que está
fora do sistema e que não viveu a experiência. Entre as vozes que se
levantam contra isso estão aquelas que se situam na fenomenologia.
Nessa postura filosófica, vemos o resgate da experiência para que os
sujeitos possam se pensar na sua ação efetiva no processo de inserção
no mundo. A filosofia da modernidade nunca deu conta dessa situação
porque estava fixada em mecanismos internos de representação automática do mundo dentro dos sujeitos.
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A escrita nos constitui no processo de nossa autoexperimentação
porque, fenomenologicamente, nos descreve a nós mesmos. Para além
da expressão de sentimentos e emoções, as autonarrativas vão nos constituindo como subjetividades e como sujeitos cognitivos. Escrever não
é fácil porque no ato da escrita, na ação mesma de dar conta em forma
gráfica de nossas dificuldades vamos aprendendo a lidar com elas inventando novas formas de ser. Nesse sentido, a escrita não somente é
constituinte, mas possui uma dimensão terapêutica importante.
Nietzsche narra com força e emoção o exercício da escrita e sua relação
com a administração de seu sofrimento (NIETZSCHE, 1983).
Coerentemente com a metodologia complexa adotada, esclarecemos que não trabalhamos com categorias de análise, uma vez que
estas remetem a um engessamento da realidade submetida às rígidas
regras aristotélicas de classificações e categorizações. Nossa opção é
trabalhar com marcadores, que entendemos como estabilizações provisórias de sentidos e domínios de saberes na perspectiva de sinalizar o
que emerge no fluxo dinâmico de uma realidade sempre em trânsito.
Como já anunciado no início deste artigo: o importante é a aprendizagem no fluxo de viver.

Caminhos que se abrem
Ao interromper aqui sem concluir, destacamos com maior ênfase a percepção da inseparabilidade ser/conhecer, pois é nosso objeto central de pesquisa no grupo de investigação ao qual pertencemos.7 Para expressar este fenômeno complexo do viver, cunhamos
no grupo o conceito de ontoepistemogênese com a intenção de
abordar o ser humano de forma integrada articulando todas as dimensões do viver. Temos teorizado no grupo sobre este conceito e socializado através de artigos e apresentação em eventos os frutos destas
teorizações. O objetivo mais importante das autonarrativas é a percepção desta inseparabilidade.

7

Grupo de Ações e Investigações Autopoiéticas – GAIA.
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Uma das primeiras inferências que podemos fazer sobre as narrativas e a invenção de si é a implicação de um outro nível de pensamento
lógico – a abdução, já mencionado anteriormente – que age juntando
dimensões psíquicas e cognitivas fazendo disparar a ação que emergia
sob a forma de autoproposição de alternativas de vida e de invenção de
novos sentidos. Tudo isso se constitui num emergente processo de complexificação dos sujeitos narradores e na percepção de que somos os
autores da nossa vida no sentido da autonomia sugerida pela teoria da
Autopoiesis (MATURANA; VARELA, 1980).
Nesse devir, a vida de cada um de nós vai se configurando com
nossas ações, hábitos e pensamentos, pois não nascemos prontos. E,
autopoieticamente, precisamos nos construir no fluxo do viver ao
mesmo tempo em que aprendemos. Um instrumento poderoso de constituição de conhecimento/realidade é a narrativa. Somos seres de linguagem. O humano, como afirma Maturana, se constitui na linguagem.
E, dentro da linguagem, a narrativa é o instrumento poderoso de constituição de si na medida em que é um instrumento complexo, pois leva
os sujeitos a perceberem a emergência do conhecer e do ser de forma
inextrincável. Somos aquilo que narramos de nós mesmos e, ao fazer
isso, vamos nos complexificando no sentido de maior autonomia e, portanto, de autoria de nós mesmos. Nas reflexões de Connely e Clandinin:
A razão principal para o uso da narrativa na investigação educativa é que os seres humanos são organismos contadores de
histórias, organismos que, individual e socialmente, vivem
vidas relatadas. O estudo da narrativa, portanto, é o estudo da
forma na qual nós, os seres humanos, experimentamos o mundo
(CONNELY; CLANDININ, 1995, p. 11).

Para finalizar, vale lembrar Bergson, que dá uma sustentação
inestimável para o nosso trabalho a partir de seu pensamento complexo
e recursivo:
Estamos, pois, certos ao dizer que aquilo que fazemos depende
do que somos; mas impõe-se acrescentar que somos, até certo
ponto, o que fazemos, e que criamo-nos a nós mesmos continu-
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amente. Esta criação de si por si é tanto mais completa, aliás,
quanto melhor se raciocina sobre o que se faz. Porque a razão não
atua no caso como em geometria em que as premissas são dadas
para sempre, impessoais, e em que uma conclusão impessoal se
impõe. No caso, pelo contrário, as mesmas razões poderão ditar
a pessoas diferentes, estados profundamente diferentes, embora
igualmente racionais. Na verdade, não se trata das mesmas razões inteiramente, dado que não são as mesmas pessoas, nem do
mesmo momento. Eis porque não se pode operar sobre elas in
abstracto, de fora, como em geometria, nem resolver por outrem
os problemas que a vida suscita (BERGSON, 1979, p. 18).
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CARTOGRAFIA AUDIOVISUAL E
O VÍDEO COMO DISPOSITIVO DE
PESQUISA-INTERVENÇÃO8
Deisimer Gorczevski
Nair Iracema Silveira dos Santos

O

crescimento dos trabalhos com imagens e sonoridades em
nossas pesquisas acompanha certo arejamento de como produzimos ciência na contemporaneidade. Os modos de conceber a “visão” e o
“olhar” ultrapassam uma simples característica de linguagem, mostrando uma saudável disposição à diversificação, à multiplicidade, a
uma abertura de nossas práticas. Já há uma razoável quantidade de estudos e produções, nessa área, tendo como referência o pensamento dos
seguintes estudiosos: Gilles Deleuze, Vilém Flusser, John Berger,
Raymond Bellour, Jaques Aumont, Phillipe Dubois, Georges DidiHuberman, Jean-Louis Comolli, Roman Gubern, Beatriz Sarlo, Arlindo
Machado, Luiz Eduardo Robinson Acchutti. Nota-se um avanço considerável nas abordagens dos próprios pesquisadores das áreas de artes
– em especial cinema/audiovisual e artes visuais, bem como na comunicação, na psicologia e nas demais áreas das ciências humanas e so-

8

Esta escrita foi composta no enlace de alguns trabalhos: Gorczveski; Santos (2014) e
Gorczevski (2011; 2007) elaborados, anteriormente, os quais foram retrabalhados e ampliados, neste capítulo.
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ciais – a respeito de seus trabalhos com a utilização de fontes e documentos sonoros, visuais e audiovisuais, dando origem a debates sobre
os limites de sua especialização, sobre como desenvolver os espaços de
pesquisa e qual a condição assumida pelos documentos visuais, sonoros
e audiovisuais.
Estamos diante de complexas e novas configurações que emergem
da contemporaneidade. Por um lado, como advertiu Calvino (1990),
corremos o risco de uma “epidemia pestilenta”, uma espécie de “surto
imagético”, que pode estar atingindo toda a humanidade em sua capacidade mais distinta, ou seja, o uso da linguagem. Por outro lado, o autor
sugere a criação de “anticorpos” a serem gerados através da convivência com a literatura e a imaginação.
Mais preocupado em achar “saídas”, o escritor desvendou algumas
importantes pistas de investigação sobre as procedências dessa epidemia,
mesmo sem ser essa sua questão de pesquisa. Entre os possíveis suspeitos, surgem alguns indícios nas fileiras da: “[...] política, na ideologia,
na uniformidade burocrática, na homogeneização dos mass-media ou na
difusão acadêmica de uma cultura média” (CALVINO, 1990, p. 106).
Em relação à atuação da mídia, Calvino afirma ser filho da “civilização da imagem”, ou melhor, de uma época intermediária. Partindo
de sua própria experiência, sem usar meias palavras, alertou para a circunstância em que vivemos, em que estamos “[...] sob a chuva ininterrupta de imagens” (CALVINO, 1990, p. 73), onde o poder da mídia se
eleva, ou melhor:
[...] os media todo-poderosos não fazem outra coisa senão transformar o mundo em imagens, multiplicando-o numa fantasmagoria de jogos de espelhos – imagens que em grande parte
são destituídas da necessidade interna que deveria caracterizar
toda a imagem, como forma e como significado, como força
de impor-se à atenção, como riqueza de significados possíveis
(CALVINO, 1990, p. 73).

A expressão “civilização da imagem”, como proposta por
Calvino, força-nos a pensar “numa humanidade cada vez mais inundada pelo dilúvio das imagens pré-fabricadas” (CALVINO, 1990, p.
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107). Já nos estudos de Deleuze (2007, p. 32), a questão apresenta-se
como constatação: “Civilização da imagem? Na verdade uma civilização do clichê, na qual todos os poderes têm interesse em nos encobrir
as imagens, não forçosamente em nos encobrir a mesma coisa, mas em
encobrir alguma coisa na imagem”.
Cenário que se constitui na overdose de imagens e produção de
lugar-comum, em se tratando de analisar e mesmo operar com os modos
de produção capitalística. Nas palavras de Lazzarato (2006),9 o capitalismo segue afirmando a relação entre a tecnologia, o saber e o próprio
capital. O que muda é o tipo de tecnologia e de saber envolvidos na
relação. São tecnologias novas que concernem à mente, tecnologias
biológicas. E o saber mudou porque diz respeito a essas relações. O
Capitalismo Cognitivo10 trabalha contemplando todas essas relações e
saberes. Também sobre as relações cognitivas, de opinião, sobre o trabalho da mente, sobre formas de comunicação.11
E, pensando em termos da produção científica, parece vital trazer
à tona a suspeita relacionada ao modo como produzimos conhecimento
científico, como enunciado anteriormente, nas palavras de Calvino
(1990, p. 106): “a difusão acadêmica de uma cultura média”.
Provocações à parte, essas suspeitas foram, de certo modo, mobilizadoras de uma escolha. Investigando aspectos da cultura e do audiovisual, e de seus possíveis acoplamentos na paisagem contemporânea, deparamo-nos, mais uma vez, com a compreensão do “imaginário
indireto” que, nas palavras deste Calvino, significa: “[...] o conjunto de
imagens que a cultura nos fornece, seja ela cultura de massa ou outra
forma qualquer de tradição” (CALVINO, 1990, p. 107).

9

Em entrevista ao repórter Eduardo Carvalho, Maurizio Lazzarato, filósofo e sociólogo
italiano radicado na França, fala sobre o trabalho imaterial, capitalismo cognitivo, futuro das esquerdas, pós-socialismo e sobre seu trabalho com artistas desempregados na
França. Revista Carta Maior. 05.12.2006.

10

Também chamado de Economia do Conhecimento, este conceito busca rever paradigmas da teoria econômica e tem na microeletrônica e nas novas tecnologias de comunicação e informação a base de uma sociedade pós-industrial, na qual o valor decorre
da difusão acelerada e da lenta socialização do saber.

11

Lazzaroto (2006). Entrevista na Revista Carta Maior. 05.12.2006. Não paginado.
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O escritor das Cidades Invisíveis, entre muitas de suas obras, apresenta proposições para o milênio em vigor que percorrem atributos como
leveza, rapidez, exatidão, visibilidade, multiplicidade e consistência –
essa última em aberto, por ser escrita – todos como valores a serem preservados. Foram recomendações que tratavam de aspectos, sem dúvida,
instigantes. A proposição que problematiza “visibilidade” e “multiplicidade” entre os valores a preservar é tomada como contribuição para
pensar as possíveis conexões dos fios, no emaranhado cultural e audiovisual. Como afirma Calvino (1990, p. 131), “hoje em dia não é mais pensável uma totalidade que não seja potencial, conjectural, multíplice”.
Na perspectiva de contribuir com esse debate, temos provocado,
em nossas experiências de ensino, extensão e pesquisa, a formulação de
perguntas mais do que respostas. E, neste estudo, problematizaremos,
em especial, a proposição de pensar a cartografia audiovisual como dispositivo na pesquisa – um exercício teórico-metodológico construído
na pesquisa In(ter)venções AudioVisuais com Juventudes, realizada
entre 2011 e 2013,12 por um Coletivo que articulou experiências de estudos e intervenções realizadas com jovens, educadores, pesquisadores
das áreas de artes, comunicação, psicologia social, educação, mídias
digitais e sociologia, em ações de pesquisa, extensão e ensino formal e
não formal. A pesquisa envolveu parceria entre universidades, organizações não governamentais, movimentos e coletivos juvenis, em
Fortaleza e Porto Alegre.13
Pesquisando temáticas que envolvem in(ter)venções audiovisuais, juventudes, movimentos de criação e resistência e políticas pú-

12

A pesquisa In(ter)venções AudioVisuais com Juventudes em Fortaleza e Porto Alegre
será apresentada em diferentes ângulos, na sessão “O que podem as In(ter)venções
AudioVisuais?”, neste livro.

13

A parceria envolveu o Instituto de Cultura e Arte; o Programa de Pós-Graduação em
Comunicação e o Programa de Pós-Graduação em Artes, na Universidade Federal
do Ceará; o Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul; o Projeto Lente Jovem, da ONG CAMP
(Centro de Assessoria Multiprofissional) e o Fórum de Educação da Restinga e Extremo
Sul (FERES), todos esses em Porto Alegre. Nas universidades, realizamos parcerias entre
o Grupo de Pesquisa Relação da Infância, Juventude e Mídia (GRIM), na UFC, e o Grupo
de Pesquisa Educação e Micropolíticas Juvenis, na UFRGS.
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blicas, perguntamo-nos: como construir estratégias metodológicas que
propiciem conhecer o que é vivido nos territórios das juventudes e observar como esses desafios têm (ou não) sido enfrentados nas práticas
de pesquisa, ensino e extensão? Consideramos algumas contribuições
da pesquisa-intervenção, assim como aparecem nos estudos de Passos e
Barros (2000), Aguiar e Rocha (2003; 2007) e Passos, Kastrup e
Escóssia (2010). Esse método orienta a aproximação ao campo considerando que pesquisador e pesquisado constituem-se, ao mesmo tempo,
no encontro de questionamentos do sentido da ação. O caráter de pesquisa acompanha a intervenção, pois ela só é possível a partir da construção de um campo conceitual que dê conta da complexidade da problemática que o contexto social nos apresenta.
Na proposta de pesquisa-intervenção, conforme a entendem autores do movimento institucionalista francês, a origem etimológica do
termo “intervir” vem do latim interventio e significa “vir entre”
(ARDOINO, 1987). Nesse sentido, “intervir é criar dispositivos de análise coletiva” (LOURAU, 1993), operar na desnaturalização das práticas, dos lugares constituídos, das relações saber-poder; no questionamento e desconstrução do que é tido como natural. No dizer de Foucault
(2003), trata-se de acontecimentalizar as práticas, romper com as evidências sobre as quais estas se apoiam.
Na construção do projeto de estudos, agregamos à proposta da
pesquisa in(ter)venção a perspectiva cartográfica, com base nos trabalhos de Gilles Deleuze, Félix Guattari e de autores brasileiros citados
anteriormente. São trabalhos que oferecem suporte para tomarmos a
cartografia como critério de experimentação, um plano de análise e uma
ética na pesquisa. Nesse sentido, a perspectiva cartográfica referencia o
diálogo com os jovens, as experiências audiovisuais e a construção de
recortes analíticos. A cartografia, aqui, é entendida como exercício de
acompanhar processos, o que Deleuze (1992, p. 48) propõe como
“marcar caminhos e movimentos”, analisando “as linhas, os espaços, os
devires” que compõem uma pessoa, um coletivo, acontecimentos.
Com efeito, há tipos de linhas muito diferentes, na arte, mas
também numa sociedade, numa pessoa. Há linhas que repre-
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sentam alguma coisa, e outras que são abstratas. Há linhas de
segmentos, e outras sem segmento. Há linhas dimensionais e
linhas direcionais. Há linhas que, abstratas ou não, formam
contorno, e outras que não formam contorno. Aquelas são as
mais belas. Acreditamos que as linhas são os elementos constitutivos das coisas e dos acontecimentos. Por isso cada coisa
tem sua geografia, sua cartografia, seu diagrama (DELEUZE,
1992, p. 47).

A cartografia convoca-nos à posição de escuta e acolhimento das
forças, das tensões, dos movimentos, sobretudo das brechas que potencializam desvios de percurso em determinada experiência. E, assim,
deve ser praticada, como o exercício de pesquisar com e não sobre algo
(KASTRUP, 2008).
Entre os dispositivos e procedimentos, inventamos e acompanhamos encontros, rodas de conversa, mostras audiovisuais, oficinas, bem como analisamos vídeos realizados no Titanzinho, em
Fortaleza, e no Projeto Lente Jovem, nas ilhas, em Porto Alegre.
Também acompanhamos as produções realizadas com jovens, estudantes e pesquisadores envolvidos na pesquisa In(ter)venções, em
que alguns vídeos foram considerados como disparadores de ideias
e desejos.14

O audiovisual como dispositivo analisador
A escolha do audiovisual como dispositivo analisador da pesquisa-intervenção justifica-se, principalmente, por ele ser considerado um
sistema privilegiado de expressão da nossa cultura visual. Também observamos que a composição audiovisual propriamente dita guarda semelhanças com o próprio universo das culturas emergentes, em especial, as manifestações juvenis.

14

Mais detalhes no capítulo “O vídeo como dispositivo na pesquisa In(ter)venção com
juventudes”, no livro Metodologias de Pesquisa em Comunicação: Orientação para a
formação de pesquisadores, jovens em Ibero-América. Brasil-Espanha, (Org.). Alberto
Efendy Maldonado Gomez de la Torre. Editora Espanha. No prelo.
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Um dispositivo aciona algo, faz funcionar uma máquina, mas,
em nossa experiência, tentamos operar com uma noção ampliada.
Apesar de estarmos em domínios diferentes, tomamos como referência a noção de dispositivo em Foucault (1981). Para ele, o dispositivo é a rede de relações que podem ser estabelecidas entre elementos heterogêneos: discursos, instituições, arquitetura,
regramentos, leis, medidas administrativas, enunciados científicos,
proposições filosóficas, morais, filantrópicas, o dito e o não dito; um
dispositivo também se define pelo tipo de relação que se estabelece
entre os elementos heterogêneos – existe um jogo que pode levar a
mudanças de posições, ou de funções, as conexões podem variar.
Um dispositivo é também um tipo de formação, que, em um determinado momento histórico, teve por função responder a uma urgência, isto é, tem uma função estratégica; um dispositivo produz
efeitos que se atualizam, conforme as composições de forças. O que
nos interessa nessa construção de Foucault é o dispositivo como
efeito e como jogo estratégico, porque um vídeo pode se constituir
analisador sob diferentes arranjos processuais. Entendemos analisador, conforme propõem analistas institucionais (BARROS;
BRASIL, 1992, p. 232) como tudo “aquilo que produz análise”,
pode ser um tema, uma cena, uma pessoa, um vídeo, um enunciado,
uma festa, “acontecimentos que possam produzir rupturas nos
modos naturalizados de lidar com o cotidiano”.
Eles funcionam como catalisadores de sentido, expõem o
saber e o não saber de uma sociedade sobre si mesma e, poderíamos dizer, desnaturalizam o existente, suas condições, e, ao
realizar análise, desestabilizam a cena natural de um cotidiano
que nos parece estático (AGUIAR; ROCHA, 2007, p. 656).

Em nossa experiência de pesquisa, o audiovisual coloca-se
como dispositivo analisador em três planos, que discutiremos a seguir: a) possibilidade para diálogo com jovens e memória narrativa de
suas experiências; b) como analisador na produção de análise com os
jovens; c) espaço-tempo de criação de novos territórios juvenis.

62

Estudos da Pós-Graduação

O audiovisual como possibilidade para diálogo com
jovens e memória narrativa de suas experiências
No encontro com os jovens, as experiências com as tecnologias
audiovisuais apresentam novas configurações, sendo algumas muito
próximas ao entendimento de Machado (1992/1993, p. 8). Na compreensão do autor, o audiovisual procura uma linguagem própria, deixando
de ser apenas um modo de registro, um recurso pedagógico ou de documentação “[...] para ser encarado como um sistema de expressão”
(MACHADO 1992/1993, p. 8). Desse modo, o processo de produção
de sentidos encontra um dispositivo com características da contemporaneidade, inovando através do que se poderia chamar de uma “linguagem
de vídeo”. Nessa perspectiva, o dispositivo audiovisual tende a ir além
de uma visão pedagógica, instrumental ou ilustrativa (GORCZEVSKI;
MARASCHIN; CHASSOT, 2006).
Podemos invocar aqui o audiovisual, desde esse lugar do “entre-linguagens”, como intercessor nas experimentações das juventudes.
Essa ideia de intercessores Deleuze (1992) expõe em Conversações,
para dizer que sempre se trabalha em vários. Podem ser pessoas ou
também coisas, reais ou imaginárias, relações que abram caminhos para
o pensar (interferir, fazer ressonâncias). Passos e Barros (2000) referem
que os intercessores operam como figuras híbridas, não podendo ser
pensados fora da relação de interferência que se produz entre determinados domínios. Dialogar com jovens em tempos de mídias reinventadas com a mesma velocidade da lógica do consumo, convoca-nos a
outras aprendizagens, potencializadas na plasticidade da imagem audiovisual e dos territórios juvenis.

O audiovisual como analisador na produção
de análise com os jovens
O audiovisual pode se configurar um bom analisador, desde sua
criação, produção, edição e análise, assim como pode engendrar analisadores quando assistido e tomado como objeto de análise. Não há nenhum espontaneísmo nesse processo, nem mera reprodução de uma
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cena roteirizada; pois, se entendemos o vídeo-dispositivo como uma
rede de relações entre elementos heterogêneos, a matéria de expressão
também será múltipla; mas, para que se torne analisador, vai depender
do que pode acionar em determinado coletivo, convocando seus participantes a problematizarem a própria relação com a imagem, com a
narrativa, com a problematização construída, com as escolhas no processo de criação e edição.
Ao fazer a filmagem das reuniões de um grupo de pesquisa, por
exemplo, podemos retomar a narrativa audiovisual na íntegra ou seu
fragmento em encontro posterior, tal como um diário, possibilitando um
espaço de restituição15 sobre o processo de trabalho dos pesquisadores.
O processo de criação de um vídeo que narra determinada experiência – depoimentos de moradores de uma comunidade, ou produção de memórias de um coletivo – pode gerar questões analisadoras
no percurso de elaboração ou, posteriormente, quando tomado como
produto de tais coletivos, visibilizando elementos históricos, posições
dos participantes, as relações desses com a própria história contada,
com os acontecimentos e instituições presentes. O mesmo vídeo pode
gerar outros analisadores quando assistido por um coletivo que o produziu ou por outros coletivos que tenham ou não relação com a temática proposta.

Espaço-tempo de criação de novos territórios juvenis
Inspirando-se na noção proposta por Guattari e Rolnik (1986), o
território diz respeito tanto ao espaço vivido quanto ao modo como os
sujeitos circulam, inserem-se e criam estratégias de relações e de vida
nos tempos e espaços sociais, culturais, estéticos e afetivos. As experimentações audiovisuais, sejam nos movimentos sociais, em comunidades, em coletivos de jovens, podem operar na desterritorialização e

15

Restituição é um conceito operador da análise institucional e, conforme Lorau
(1993, p. 64), diferente da tradicional “devolução”, consiste na “análise coletiva da
situação presente, no presente – em função das diversas implicações de cada um
com e na situação”.
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composição de novos territórios. Tal como no processo de escritura e
leitura, um vídeo tem certa condição de inacabamento, potencializa o
pensamento, provoca tensões, força diferentes visibilidades, desloca
posições, possibilita arranjos e composições, produz efeitos e novos
sentidos, produz subjetividades. Nas experiências com jovens, parece-nos que tais processos intensificam-se, por várias condições nos modos
de ser jovem: abertura para criação, facilidade e agilidade na relação
com tecnologias, curiosidade e inquietação, posições críticas na relação
com o mundo.
Esses três planos do audiovisual-dispositivo coexistem nas experimentações audiovisuais das juventudes, com as quais tivemos contato
na pesquisa aqui considerada, tanto na composição de territórios juvenis, quanto no processo de pesquisar e inventar. Tal composição pode
ser visibilizada em alguns fragmentos narrativos de nossas experimentações audiovisuais com juventudes em Porto Alegre e Fortaleza.

Cartografia audiovisual e a expressão do sensível
nas práticas de pesquisa
Neste estudo, constatamos a relevância das experiências com o
audiovisual como dispositivo analisador da pesquisa In(ter)venção
AudioVisuais com Juventudes, bem como as expressões audiovisuais
criadas por jovens, artistas e pesquisadores, em especial por incitarem o
pensar a ética e a estética nas práticas políticas, comunicacionais e artísticas na contemporaneidade.
Apresentando-se como um dispositivo acoplado a toda uma
gama de discursos e materiais de expressão que se articulam por meio
de imagens e sons, o audiovisual, ao materializar-se em obra, seja ela
cinematográfica, televisiva e videográfica (produto de processos, formatos, suportes, tecnologias, instituições e modos de circulação diversos), é, em cada uma destas modalidades, configurado de modo distinto e complexo.
Em tese essas ideias de composição de imagens em movimento e
sonoridades estavam associadas ao cinema (GUBERN, 2003); no entanto, essas delimitações foram sendo diluídas e/ou absorvidas e recriadas
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tanto na televisão quanto no vídeo, independentemente do tipo de suporte
ou canal em que serão mostradas (salas de cinema, ciclos de vídeo ou
canais de televisão etc.). Cabe aqui ressaltar que, muitas vezes, a distinção entre essas diversas narrativas é bastante complexa, já que exibe
características diferentes das que originalmente foram concebidas.
Neste estudo, considera-se o audiovisual como linguagem
mista, um sistema híbrido (MACHADO, 1992/1993), como citado
anteriormente, processos e produtos de multiplicidades. E, desse
modo, as experiências com imagens e sonoridades englobam estratégias ético-estéticas definidas a partir das escolhas e dos usos de distintos discursos e dispositivos, tecnologias e processos que permitem
a criação e produção de múltiplas realidades.
Pensar a linguagem provoca-nos, primeiramente, a retomar aspectos da oralidade e da escrita, ambas analisadas por alguns teóricos
como “línguas maiores” em detrimentos de outras denominadas de
“línguas menores” na sociedade contemporânea. Ao chamar a atenção
para os modos de operar do imaginário em nossa sociedade midiatizada, Rauter (1998, p. 60) considera, inicialmente, que “[...] o plano
da linguagem não pode ser dissociado do contexto institucional, das
relações de poder – de quem fala, onde fala, para que|para quem
fala”. E, nesse sentido, evoca para a análise a perspectiva da esquizoanálise, reafirmando:
[...] a linguagem é sempre palavra de ordem – sempre atravessada pelo afeto, pelas relações de poder, ainda que o regime do
significante busque ocultar este fato. As línguas maiores, enquanto línguas hegemônicas, línguas standart, buscarão sempre
este tipo de ocultamento. As línguas menores são vias de reconexão com os afetos, intensidades, tonalidades. Porém, não
há privilégio do plano da linguagem sobre outros modos de expressão. O plano das palavras e o plano das coisas permanecem
numa relação disjuntiva (RAUTER, 1998, p. 60-61).

Na cartografia audiovisual, pensamos no plano da linguagem
num sentido ampliado, ou seja, não nos referimos apenas à linguagem
verbal, mas a uma série de expressões emergentes nas experiências
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com as “línguas menores”. Em outras palavras, modos de afetar e ser
afetado que acontecem por traços singulares – muitas vezes ativados
nos movimentos gestuais, nas tonalidades de voz, nos silêncios, nas
atitudes e nas vibrações geradas nos encontros de olhares, na escuta
cuidadosa, ou mesmo nos toques sutis, entre outras sensibilidades que
se produzem nas interações e intervenções. Não podemos nos esquecer
de que estamos falando das linguagens produzidas por acoplamentos
tecnológicos de toda espécie – materiais de expressão pensando na
música, no desenho, na pintura, nas câmeras fotográficas e de vídeo,
nos microfones, nos amplificadores etc. Pode-se pensar nos desdobramentos dessas linguagens em oficinas de fotografia, vídeo, graffiti,
fanzine, música etc.
E, nessa perspectiva, outra contribuição para pensar a linguagem
vem dos estudos de Maturana (1999), em especial ao propor linguagem
de um ponto de vista biológico e em sua constituição ontogênica. Nas
palavras do autor, o que analisa e nomeia como linguagem “[...] consiste num fluir de interações recorrentes que constituem um sistema de
coordenações consensuais de conduta” (MATURANA, 1999, p. 168).
Desse processo, participa toda a nossa dinâmica corporal – gestos, sons,
condutas, posturas corporais, emoções etc. – onde “o que fazemos em
nosso linguajar tem consequência em nossa dinâmica corporal, e o que
acontece em nossa dinâmica corporal tem consequências em nosso linguajar” (MATURANA, 1999, p. 168).
Com a cartografia audiovisual como dispositivo da pesquisa-intervenção, propomos pensar nos processos de acompanhar, intervir e
inventar com juventudes trazendo à tona as narrativas do percurso da
investigação. Um exercício de invenção de espaços de estudo, criação,
produção, edição e circulação, apresentando como material de expressão os diários de bordo/diários audiovisuais e as experiências com
as colagens aos moldes do sampler.16 Nessa perspectiva, as imagens e

16

Dispositivo eletrônico dotado de memória para os sons selecionados, amplamente utilizados pelos rappers. Normalmente é acoplado a um mixer, o que permite realizar
colagens de sons pré-gravados durante a execução de uma música pelo DJ ou inseri-las
no processo de mixagem de uma música.
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sonoridades são compostas partindo de fontes das mais variadas: elementos do desenho, da pintura, da fotografia, do cinema, do vídeo, bem
como de textos em diferentes caracteres e de outros elementos gerados
em computadores. Não podemos esquecer os componentes sonoros,
sem os quais não se estaria falando de atualidades nas linguagens e dos
suportes audiovisuais. Presentes a partir de um registro bruto – diário
audiovisual – ou processado – vide as experiências radiofônicas e a
produção musical –, os sons também passaram a contar com sínteses
produzidas em computador, bem como as transformações propostas
pela linguagem do sampler. Nas palavras de Machado:
O discurso videográfico é impuro por natureza, ele reprocessa
formas de expressão colocadas em circulação por outros meios,
atribuindo-lhes novos valores, e a sua ‘especificidade’, se
houver, está sobretudo na solução peculiar que ele dá ao problema da síntese de todas essas contribuições (MACHADO,
1997, p. 190).

Ao mapear e fazer circular produções audiovisuais que tratam de
visibilizar modos de viver e habitar territórios da pesquisa, nas cidades de
Fortaleza e Porto Alegre, constata-se a presença de intercessores mobilizados e mobilizadores de afetos, fazeres e saberes científicos e comunitários, artísticos e comunicacionais incidindo e fazendo emergir expressões
do sensível e práticas micropolíticas (GORCZEVSKI et al., 2012).
Na pesquisa, propomos a criação de séries de cartografias visuais
e audiovisuais com as narrativas do encontro do fazer-saber do pesquisador com o exercício de observar e cartografar os percursos da pesquisa-intervenção em Fortaleza e Porto Alegre. Para isso, seguimos as
pistas oferecidas por Kastrup (2008, p. 468) ao atentar para “os efeitos
de intervenção da pesquisa cartográfica em quatro níveis distintos: nos
participantes, nos pesquisadores, no próprio rumo da pesquisa e no
campo onde ela se insere”.
As experiências com o audiovisual, por outro lado, exigem um
cuidado ético na pesquisa e uma observação atenta ao que Rolnik (1989)
chama de “delicadeza com a vida”, respeitando-se as intensidades dos
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coletivos, as relações estabelecidas com as condições de visibilidade
nas criações e produções com imagens e sonoridades.
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ESCRITAS (IN)VISÍVEIS DE QUANDO O
PESQUISADOR SE FAZ POR INTENSIDADES
Wilma Farias
“O verbo tem que pegar delírio”
Manoel de Barros

Um possível começo

E

ste texto parte de inquietações da experiência de pesquisar
em artes e transitar por entre os olhares da ciência e da filosofia. Assim
como o artista toma a tela – ou qualquer que seja o seu suporte – o pesquisador, ao dar voz à sua experiência, tem a folha em branco para
produzir e compartilhar seus pensamentos através de palavras. Ambos,
pesquisador e artista, passam por processos de criação, em suas intensidades singulares.
Partindo da perspectiva de Gilles Deleuze e Félix Guattari (1992)
a respeito da arte, da ciência e da filosofia como formas de pensamento
e criação, conversaremos sobre a escrita do pesquisador como um processo de criação, tomando como nota os fluxos que percorrem tal processo. Além disso, proponho, também, pensar as relações que se estabelecem com o caderno que acompanha alguns pesquisadores, aqui
chamado de caderno de criação. Além de compreender o uso desse caderno como um importante procedimento para o processo de escrita do
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pesquisador, ressalto sua importância como um lugar das invisibilidades, que é produzida entre dados, referências, interferências etc. na
produção de uma pesquisa.
Portanto, este texto apresenta-se como um ensaio de questões
que emergem de um processo de escrita e de experiências vivenciadas
com o meu caderno de criação.

A pesquisa como invenção
Em seus estudos, Deleuze e Guattari (1992) traçam três formas
de pensamento e criação – a arte, a ciência e a filosofia. Essa última
traça um plano de imanência, que faz surgir conceitos ou acontecimentos, levando ao infinito; a ciência, por sua vez, renuncia ao infinito,
traçando um plano de coordenadas que define funções ou direções; a
arte, no entanto, cria um finito que retorna ao infinito no traçado de um
plano de composição de sensações. É importante assinalar que o modo
de pensamento desses autores está no plano da invenção.
Kastrup (2005; 2012), em seus estudos relacionados à cognição,
traz o conceito de invenção a partir da composição dos estudos de
Humberto Maturana (1993a; 1993b; 1997, 1998, 2001), e dos filósofos
Deleuze e Guattari (1992). A pesquisadora explica que a aproximação
entre esses autores, para pensar o conceito de invenção, ocorre na crítica ao modelo de representação.17 A invenção não é um processo de
solução de problemas, mas, principalmente, envolve a experiência de
problematização. Portanto, a invenção surge como conceito de deslocamento dos modos de conceber o mundo, a partir dos atravessamentos
que surgem, isto é, fazendo surgir fissuras no que está estabelecido,
oferecendo espaços para outras possibilidades de vida no mundo.
Vale lembrar que esses autores pertencem a áreas distintas
Humberto Maturana (1993a; 1993b; 1997, 1998, 2001); Maturana e

17

“Segundo o projeto epistemológico da modernidade, que esteve na base dos grandes
sistemas psicológicos, a cognição é governada por leis e princípios invariantes, que
colocam numa relação de representação um sujeito dado e um mundo preexistente”
(KASTRUP, 2012, p. 141).
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Francisco Varela (1995) são biólogos e nesses estudos estão a pensar o
ser vivo; Deleuze e Guattari (1992) são filósofos a pensar subjetividades no campo do pensamento da diferença. Porém, são autores com
produções importantes cada vez mais visitadas para discussões a respeito da vida como criação em diversas áreas, como artes, educação,
psicologia, design, comunicação etc.
Ao tratar a pesquisa como um processo de criação político, ético
e estético, Rolnik (1993) oferece como possibilidade de pensar o pesquisar como pensamento em devir. A autora afirma o ético no sentido de
rigor com que as diferenças são escutadas; estético, por estar no domínio da criação; político como resistência a manter um corpo vibrátil,18 em atenção às marcas que nos produzem diferenças.
No entanto, Rolnik (1993) propõe, ao que chama de ‘marcas’,
uma espécie de memória do invisível. Não é de fatos cronológicos
que estamos tratando, são de composições que vamos vivendo. A autora explica que, a partir de composições, são produzidos estados
inéditos em nosso corpo e, na medida em que esses estados são produzidos, uma diferença organiza-se para a criação de um novo corpo.
Desse modo, pensamos o pesquisador a produzir a partir de estados
inéditos ao que se deixa ser invadido, não da produção de pensamento em um tempo cronológico, mas sim de um tempo que se faz
por composições do vivido.
Lemos e Rocha (2012) entendem, a partir de estudos da filosofia
da diferença, o pensamento como uma prática involuntária, a partir de
uma afecção que nos faça entrar no movimento do pensar. Porém, de
onde surgem essas afecções? As autoras compartilham do signo como
objeto de um encontro com forças desestruturantes, desviando das estabilidades de viés dicotômico (ou um ou outro) para fazer caminhos
singulares, driblar conceitos e atravessar corpos, inventar outras vias.
A pensar esses conceitos na prática investigativa, Lemos e Rocha
(2012) explicam os deslocamentos simultâneos do pesquisador com a
pesquisa e vice-versa, na reversão de previsibilidades dos métodos,

18

Para uma introdução ao que a autora chama de corpo vibrátil: Rolnik (2002).
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metas e teorias de um percurso ético-estético e político de produção de
conhecimento, atentando-nos às palavras de Foucault:
[...] O conhecimento, no fundo, não faz parte da natureza humana. É a luta, o combate, o resultado de combate e consequentemente o risco e o acaso que vão dar lugar ao conhecimento. O
conhecimento não é instintivo, assim como ele não é natural, é
contra-natural [...] (FOUCAULT, 1996, p. 17 apud LEMOS e
ROCHA, 2012, p. 185).

Pensarmos as desnaturalizações ao experimentar a prática de
pesquisa na desfiliação do conhecimento, do pensamento como algo
que está dado, é propor a invenção, fazer surgir interrogações nos movimentos do sujeito envolvido em saberes e poderes. Então, como dar a
ver o que acontece entre pesquisador e a pesquisa?
Lobo (2012), com referência em Foucault, compreende a pesquisa como experiência, partindo do plano pessoal em relação com processos que envolve o pesquisador.
Uma experiência é alguma coisa da qual a gente mesmo sai transformado. Se eu tivesse que escrever um livro para comunicar o
que eu já penso, antes de ter começado a escrever, eu jamais teria
coragem de empreendê-lo. Eu não o escrevo senão porque eu não
sei ainda exatamente o que pensar desta coisa que eu gostaria
tanto de pensar. [...] Eu sou um experimentador no sentido que
eu escrevo para me mudar e não mais pensar a mesma coisa que
antes (FOUCAULT, 2001, p. 860 e 861 apud LOBO, 2012, p. 18).

Bondía (2002), também partindo da proposta do saber a partir da
experiência, aborda o sentido das palavras como criadoras de realidades
e como mecanismos de subjetivação. O autor afirma que pensamos a
partir de nossas palavras, e sobretudo, pensar é sentido ao que nos acontece. Ou seja, pensar e escrever são ações indissociáveis do pesquisador. Muitos são os questionamentos que cercam o pesquisador em seu
cotidiano de pesquisa, e deste modo, pergunta-se: como pôr em palavras as experiências, impressões vividas e produzir um pensamento a
partir de então?
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Escrever, escrever, rabiscar... inventar... escrever
A pesquisa é realizada por intensidades, dúvidas, escolhas, decisões etc. A escrita é o lugar por onde todas essas inquietações transitam
e organizam-se para que a investigação possa ser compartilhada. Pensar
a escrita pede-nos a tratar do pesquisador envolvido em seu pesquisar e
das relações que ele estabelece ao escrever. Tal prática leva-nos à
imagem dos dedos passeando por entre as teclas do computador e palavras surgindo freneticamente na tela. A página, que antes era branca,
passa a ser ocupada de letras que formam palavras, frases, textos etc.
Um corpo começa a ser formado.
O processo acontece com idas e voltas, palavras apagadas e substituídas por outras, o pensamento vai se compondo, desterritorializando
e reterritorializando a pesquisa e o pesquisador. É interessante lembrar
que tal ação não ocorre apenas no computador, pois rabiscos, anotações, lembretes, registros etc. surgem por entre papéis soltos e o caderno que o pesquisador pode ter consigo, conhecido por muitos como
diário de bordo, ou de campo, ou caderno de notas. É este lugar que nos
interessa no texto: o processo de escrita e o caderno do pesquisador,
pensado como diário de criação.

Partir de algum ponto
Desde 2011 tenho experimentado os fazeres relacionados à encadernação manual e bordados.19 Essas experimentações resultam em cadernos que me acompanham cotidianamente e, principalmente, no meu
processo de pesquisa. Referências, notas, rabiscos, ideias e a escrita de
textos partem desse caderno, fazendo-me questionar a respeito do processo de inventar-me enquanto pesquisadora, como também a respeito
das relações que se estabelecem com o processo de escrita.

19

Mais detalhes da experiência encontram-se no estudo: FARIAS, Wilma. Cartografias
no estudar moda-design: conversas em percursos de formação. 2011. 78 f. Monografia
(Graduação em Design de Moda) - Instituto de Cultura e Arte, Universidade Federal do
Ceará, Fortaleza, 2011.
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Uma experiência singular acontece na feitura do caderno a partir
das primeiras escolhas que são tomadas: as folhas, o tamanho, o tecido,
o bordado que é realizado e o modo de costurar todos esses materiais,
dando corpo à encadernação.
Folhas em branco são encadernadas e aos poucos são ocupadas
por personagens que surgem da experiência do pesquisador no processo
de conhecer, experimentar, fazer e dar-se a saber. Personagens esses
que podem surgir como textos, desenhos, frases ou palavras soltas, produzindo de certo modo (in)visibilidades que cercam o pesquisador em
seu processo. Em especial, o processo de escrever o que ou como se está
pesquisando, pois o texto ocupa outro lugar que não é apenas o de uma
narrativa ou a forma de expressar como a pesquisa é realizada, e sim a
escrita como invenção da pesquisa.

Diários e o escrever
Laura Barros e Virgínia Kastrup (2010, p. 69) trazem a proposta
de cadernos como o hipomnemata, discutido por Michel Foucault
(1992), ao tratar das práticas de si dos gregos. Nesse sentido, o caderno
do pesquisador tem como finalidade “reunir o logos fragmentado”. Para
os autores, a escrita ou o desenho é uma importante prática para a cartografia como método de pesquisa, em um diário de campo ou caderno
de anotações. Desse modo, os cadernos são importantes dispositivos de
produção de dados de uma pesquisa e têm “a função de transformar
observações e frases captadas na experiência de campo em conhecimento e modos de fazer” (BARROS; KASTRUP, 2010, p. 70).
Essas anotações são constituídas de relatos regulares, de informações objetivas – como data, hora e local da visita –, assim como de
impressões que emergem da experiência vivida. Barros e Kastrup
(2010, p. 70) ressaltam a importância de os relatos não serem baseados
em opiniões, análises objetivas ou interpretações. O exercício de anotações no caderno é, sobretudo, para essas autoras, a busca de captar e
descrever algo que acontece no plano intensivo das forças e dos afetos,
ou seja, é uma tentativa de perceber as invisibilidades que cercam a
pesquisa. Regina Barros e Eduardo Passos (2010) também tratam da
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importância do registro no trabalho do pesquisador, tanto do que é pesquisado quanto do processo de pesquisar. O registro é entendido como
um dispositivo disparador dos desdobramentos da investigação.
Já o diário de campo, muito utilizado na antropologia, as pesquisadoras ressaltam-no como importante elemento para a elaboração de textos
que têm por finalidade produzir resultados da pesquisa. Na pesquisa etnográfica, o diário vem como um espaço para a descrição do que se observou, sendo produzido um minucioso relato “não só do que viu e viveu,
falando em seu próprio nome, mas também do que ouviu no campo, do
que lhe contaram, os relatos dos outros sobre a sua própria experiência”
(CAIAFA, 2007, p. 138 apud BARROS; KASTRUP, 2010, p. 71).
A escrita no caderno do pesquisador também pode vir como diá
ria, como nos sugerem Regina Passos e Eduardo Passos (2010) como
um acolhimento da experiência que o pesquisador está a passar. Os pesquisadores trazem a proposta de um diário de bordo que se dá por troca
de correspondências, no sentido de deslocar os modos de deslocar a
escrita, pois o processo da pesquisa torna-se o texto a ser publicado,
dissolvendo barreiras no processo de escrever.
As relações estabelecidas pelo pesquisador, o lugar ocupado e os
deslocamentos produzidos na experiência do pesquisar tomam forma
na ação do escrever. Imaginemos o momento da escrita como o fazer
origamis: um papel liso começa a ganhar formas com dobras e desdobramentos, até uma forma ser feita. Esse processo constitui-se de tentativas, combinações, formas, deformações etc. Dúvidas cercam-nos e as
escolhas precisam ser feitas. De tal modo, podemos pensar o processo
de escrita em que formas precisam ser apresentadas em um texto.
Zanella (2012) discute a escrita como modo de organizar a pesquisa. A autora faz relação do ato de pesquisar como um poliedro, apresentando várias faces: o percurso e os resultados, a problemática e as
escolhas teórico-metodológicas etc.
Tais faces compõem a escrita da pesquisa e constituem-se pela
intensa dedicação do pesquisador que se propõe a pôr em palavras a
experiência vivida na investigação. No entanto, o escrever passa por
vias invisíveis, pois tal ação não é apenas transcrever o processo de
pesquisa, é sim, produção de pensamento e conhecimento.

78

Estudos da Pós-Graduação

Como pôr em palavras toda a trama que nos envolve ao pesquisar? Há algo de sensível que nos cerca, pois pôr a experiência do
pesquisar em palavras, frases, texto, está em meio a um envolvimento
com forças invisíveis relacionadas à criação. Penso, aqui, o pesquisador
como escritor desses invisíveis que o cercam, escritor de um pensamento por vir.
O diário de criação é pensado a partir de experimentações de
Gorczevski e Farias (2014) como componente do processo de criação
da pesquisa, e também como potência do pesquisador inventar a si em
tal processo. Ao partir da experiência de o pesquisador fazer o seu próprio caderno em oficinas realizadas,20 as autoras entendem o diário
como ponto de encontro das experiências cotidianas.
Gorczevski e Farias (2014) partem da proposição de Maturana
(2001) do pesquisador como um observador com o desejo ou a paixão
pelo explicar. O autor explica que o fazer científico ou o pesquisar é
uma atividade humana como outra qualquer e acontece em domínios de
ações especificados e definidos por uma emoção fundamental. É a
curiosidade a emoção fundamental que especifica o domínio de ações
no qual a ciência acontece.
É a partir desse olhar do curioso que chamo atenção a respeito do
pesquisador que produz envolto por suas paixões e curiosidades. Do
momento em que produz o seu próprio diário, o pesquisador está a fazer
deslocamentos nos modos de conceber a pesquisa e a produção de pensamento e conhecimento. Então, tenho pensado a pesquisa como experiência singular, o que me leva a seguinte interrogação: de que modo
acontece a escrita de tal experiência, em que o pesquisador propõe-se a
um fazer artístico e manual?
Em seus estudos relacionados à literatura, subjetividade e vida,
Deleuze (1992) afirma que escrever “é um fluxo entre outros”. Escrever,

20

Entre os anos de 2011 e 2012, as autoras realizaram experimentações chamadas de oficinas ‘Costurando cotidianos’, com a proposta para coletivos de pesquisa e estudantes
que se estão iniciando no processo de pesquisar produzirem seus próprios cadernos que
os acompanhassem no processo de pesquisa. Para mais detalhes, consultar: Gorczevski
e Farias (2014).
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portanto, é invenção, é criação de linhas de fuga para a potência de vida.
Nesse sentido, localizo o pesquisador como um escritor a produzir desvios nos modos de conceber o mundo a partir de suas experiências singulares e coletivas. A escrita vem como um devir, como um inacabamento, ou seja, como um processo.
Deleuze (1997) traz em seu conceito de gagueira uma problematização de escrita como invenção, a pensar o processo de composição
do texto. Quando o filósofo provoca a pensar as diferenças que se põem
entre os artigos ‘um’ e ‘o’, abre espaço, portanto, para problematizar
qual posicionamento é ocupado no ato de pesquisar. Para Deleuze
(1997, p. 123), “o artigo indefinido ‘um’ percorrerá toda a zona de variação compreendida num movimento de particularização, e o artigo
definido ‘o’, toda a zona compreendida num movimento de generalização”. Portanto, podemos assinalar uma escrita a partir de um processo singular. Escrever é invenção de realidades e de si. Como um
processo, ressalto a importância do diário que acompanha o pesquisador, chamado aqui de “Diário de criação”, pois, ao entender tal dispositivo como um lugar de experiência da pesquisa, toma-se também
como um lugar de criação de possibilidades.

Inconclusões
Pensar o lugar do pesquisador e os seus processos de escrita: uma
inquietação produz-se entre o fazer e saber. Diversas direções surgem e
precisamos fazer escolhas, pois são intensos os caminhos percorridos
no processo de pesquisa. Este texto toma as palavras de Bondía (2002)
ao entender o saber da experiência como uma exposição. Pois, percebo
o pesquisador como um sujeito que se expõe a uma experiência que lhe
é desafiante: a ação de produzir direções, aproximações, um saber a
respeito de um conhecer. Entendo o escrever como um entre, um devir,
o tempo da criação de um certo sensível, um invisível que circula e se
expõe quando se está pesquisando.
O momento da escrita do texto é o tempo da intensidade, da incerteza, da angústia, da alegria. Cada palavra vira uma festa. Dessa
forma, compreendo o pensar como um ato de abalos sísmicos em estru-
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turas enrijecidas, diluindo-se em caos, na afirmação da vida como potência criadora. É uma espécie de jogo e movimento de forças entre
invenção da pesquisa e do pesquisador.
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CENO(GRAFIAS) SOBRE OS DIREITOS
HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Carmen Silveira de Oliveira

P

romover visibilidade às crianças e aos adolescentes sobre
seus direitos na vida privada e pública constitui um desafio para os defensores de direitos humanos. A sofisticada linguagem dos marcos jurídicos, as fortes marcas de uma cultura menorista e adultocêntrica, a
superficialidade da mídia na pauta dos direitos humanos, o baixo envolvimento da escola21 são alguns dos obstáculos para a difusão dos novos
instrumentos, tais como a Convenção sobre os Direitos da Criança da
Organização das Nações Unidas (1989) e o Estatuto da Criança e do
Adolescente (BRASIL, 1990), junto a seus maiores interessados – as
novas gerações.
Por outro lado, faz-se necessário superar formas tradicionais de
educação em direitos humanos para crianças e adolescentes, em sua
perspectiva conteudista e de forte tendência à infantilização e maniqueísmo, em favor de dispositivos comunicacionais de natureza construtivista e que sejam mais adequados a esses segmentos etários e aos novos
tempos. Impõe-se ainda confrontar a desqualificação dos adultos acerca
das redes de relações e de informação entre pares na infância e adoles-

21

Ver Santos e Chaves (2007).
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cência, pois a potência desses agenciamentos reside justamente na produção incessante de fluxos semióticos, numa espécie de “economia coletiva de desejo”,22 que articula pessoas, saberes e gestos com mais
amplitude e intensidade do que a política convencional.
Nessa direção, foi construída a experiência da Cidade dos
Direitos23 no marco das 8ª e 9ª Conferências Nacionais dos Direitos da
Criança e do Adolescente, realizadas em Brasília, respectivamente em
2009 e 2011. Buscou-se reproduzir, de maneira interativa e não formal,
uma minicidade com prioridade absoluta para crianças e adolescentes,
composta por instituições e programas relacionados ao Sistema de
Garantia dos Direitos, bem como áreas de convivência animadas por
um conjunto de atividades pedagógicas de educação em direitos humanos, com a finalidade de fomentar a participação, o intercâmbio de
experiências e o agenciamento sensorial dos visitantes em um ambiente inclusivo e sustentável. A descrição dessa metodologia vivencial em direitos humanos e suas peculiaridades na implementação
junto a crianças e adolescentes é o foco dessa narrativa.

O (incompreendido) direito à participação
de crianças e adolescentes
A Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização
das Nações Unidas (1989) provocou uma histórica reforma jurídica
sobre a infância e adolescência ao consagrar o interesse superior de
crianças e adolescentes (artigo 3) e o seu direito a opinarem e serem
escutados (artigo 12). Sua importância não se restringe ao agenciamento para a inclusão de tais dispositivos na maioria das constituições políticas ou marcos legais dos 193 países signatários; mas,
especialmente, pelas possibilidades de problematização de uma
22

Expressão utilizada por Félix Guattari (1987, p. 66) em “Revolução Molecular”.
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A iniciativa foi coordenada pela Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos
Humanos de Crianças e Adolescentes/Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República, em parceria com o CONANDA, com realização do IDAC – Instituto
Internacional para o Desenvolvimento da Cidadania e apoio da Petrobrás e Fundação
Telefonica-Promenino, entre outros parceiros.
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cultura ainda demarcada pela vontade dos adultos na vida doméstica e comunitária.
Tais artigos indicam a impossibilidade de realização dos direitos
de crianças e adolescentes sem a sua participação nesses cenários.
Portanto, trazem o reconhecimento das novas gerações como sujeitos
de direitos e parte ativa nos âmbitos privado e público, o que significa
afirmar que seus interesses e pontos de vista devam ser contemplados
no processo de tomada de decisões em tais contextos. Desde essa perspectiva, apontam ainda o dever do Estado em assegurar que as crianças
e os adolescentes sejam respeitados em seu direito à liberdade de pensamento, consciência e religião (artigo 14), bem como de associação
pacífica (artigo15), direcionando a educação para o desenvolvimento
de todas as suas potencialidades com vistas à construção da cidadania
e de comunidades democráticas (artigo 29). Além disso, é afirmado o
direito de crianças e adolescentes à participação em atividades comunitárias, incluindo o esporte, lazer e cultura (artigo 31) e o compromisso da mídia com o direito das novas gerações ao acesso à informação (artigo 17).
A relação do artigo 12 com o princípio de não discriminação (artigo 2) é também relevante e traz várias implicações. De um lado, qualquer interpretação baseada na concepção de que a criança é incapaz
estaria fora do “espírito” da Convenção, uma vez que as crianças pequenas, com deficiências ou com pouco domínio do idioma oficial
podem ter várias formas de comunicar suas preferências. Por outro
lado, os estereótipos de classe, raça e gênero também devem ser confrontados, assegurando que todos possam expressar sua opinião e receber apoio quando necessitar, sem discriminação.
No caso do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a (re)
afirmação de tais direitos não incluiu, entretanto, uma explicitação das
instâncias ou estratégias para participação de crianças e adolescentes,
como nos Conselhos de Direitos ou nas Conferências na área. Contudo,
as conferências nacionais no Brasil podem ser vistas como arenas públicas originadas no processo de redemocratização, nas quais é viabilizado o encontro de diferentes posições sobre questões de relevância ao
país, onde o debate acontece de forma não hierarquizada, cumprindo
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um importante papel democrático na construção de plataformas de políticas públicas e no desenvolvimento social, em uma perspectiva da
promoção da justiça e equidade (TEIXEIRA; SOUSA; LIMA, 2012).
A partir de 1995, as Conferências Nacionais dos Direitos da
Criança e do Adolescente acontecem em periodicidade bienal, com o
intuito de definir diretrizes da política nacional na área, bem como fortalecer a articulação no chamado Sistema de Garantia dos Direitos, em
especial da rede de Conselhos de Direitos, gestores públicos, Conselhos
Tutelares, instâncias do sistema de justiça e segurança, organizações e
movimentos sociais.
Desde 1999, os adolescentes foram chamados para participação
em “Conferências Lúdicas”, paralelas à organização oficial. Além de
não serem considerados delegados e, portanto, sem direito a voto, na
maioria das vezes os adolescentes vinham com escassas informações ou
até mesmo sem entendimento prévio sobre o temário em discussão.
Apesar dos inegáveis avanços, em especial no processo de realização
das 8ª e 9ª Conferências Nacionais (em que ficou formalizada a participação de adolescentes como delegados e expositores temáticos e, em
alguns casos, como integrantes das comissões organizadoras das
Conferências), o formato estratificado desses espaços ainda requer
ajustes substanciais na metodologia a fim de garantir o necessário diálogo intergeracional, minimizando a posição hierárquica dos adultos.
Como criar documentos amigáveis às novas gerações sobre as temáticas em debate? Como revitalizar e rejuvenescer a organização de plenárias, fadadas ao burocratismo, disputas pelo poder e reinvestimentos
nas mesmas territorialidades? Como oxigenar esses espaços, demarcados pela premissa do n+1, como diriam Deleuze e Guattari, em que se
busca mais do mesmo?

Da maquete à produção de sentidos na Cidade dos Direitos
No âmbito da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da
Criança e do Adolescente diversas iniciativas foram direcionadas no
governo Lula para fomentar o direito à participação na infância e adolescência, tais como o Observatório Nacional dos Direitos da Criança e
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do Adolescente, um programa voltado a fomentar o exercício da participação de estudantes da rede pública de ensino na promoção de seus
direitos, incluindo o desenvolvimento de competências para a autoproteção. Também foi criada a Cidade dos Direitos, um projeto articulado
ao Observatório, tendo como premissas a ampliação da participação das
crianças e dos adolescentes nas Conferências, o fomento ao controle
social e o fortalecimento do laço social em torno do princípio da prioridade absoluta da infância e adolescência.
Em tais projetos, buscou-se romper com a concepção de crianças
e adolescentes como portadores de necessidades e objetos de intervenção por parte da família, da comunidade e do Estado. Foram considerados atores estratégicos na promoção de seus direitos, bem como
parte fundamental na pactuação entre poder público e sociedade civil.
Para a concretização de tais diretrizes, na montagem da Cidade
dos Direitos foram observados cuidados para modelagem de uma infraestrutura física apropriada, ou seja, na constituição de cenografias enquanto matérias de expressão capazes de provocar uma outra relação
com o cotidiano das cidades, com o próprio corpo e a percepção das
coisas, ao mesmo tempo em que pudesse dar língua às intensidades
produzidas nesses encontros. E, de outro lado, exigiu a preparação das
equipes que seriam intercessoras desse processo, a fim de melhor “percutir” o inconsciente24 para fazê-lo sair da rotina, na experimentação de
novas maneiras de conviver.
A Cidade dos Direitos foi montada em estrutura arquitetônica
temporária de mais de 4.000 m², oferecendo amplas áreas verdes e de
circulação, com cerca de 1.300 m² de plotagens para comunicação visual
em alta resolução, e sinalização com placas e totens em toda a sua extensão, seja para orientar os visitantes sobre os diferentes espaços, seja
para comunicar mensagens sobre os direitos de crianças e adolescentes.
Sua maquete foi desenvolvida para dar visibilidade aos direitos
fundamentais declarados no Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA): direito à vida e à saúde; direito à liberdade, ao respeito e à dig-

24

Expressão utilizada por Félix Guattari (1987, p. 66) em “Revolução Molecular”.
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nidade; direito à convivência familiar e comunitária; direito à educação,
à cultura, ao esporte e ao lazer; direito à profissionalização e à proteção
no trabalho.
Em razão de sua natureza formativa, nos diversos ambientes e na
metodologia, a Cidade dos Direitos atendeu aos critérios de acessibilidade para pessoas com deficiência física, visual e auditiva, inclusive
oportunizando que crianças e adolescentes compartilhassem vivências
de mobilidade em cadeiras de rodas ou em pisos táteis para cegos, por
exemplo. Foram instalados “orelhões” (telefones públicos) em diferentes pontos, para indicação aos visitantes sobre as possibilidades de
acesso ao Disque 100 – Direitos Humanos, operado pelo governo federal para denúncia e informações.
Também houve o cuidado com a sustentabilidade ambiental
como premissa em direitos humanos, oportunizando que o material pedagógico utilizado e boa parte da infraestrutura física fosse proveniente
de ou depois destinada à reciclagem. Todo o espaço foi ornamentado
com plantas e flores naturais.
O início da visitação acontecia em uma Plataforma (“rodoviária”), de recepção das caravanas de visitantes provenientes de escolas
e projetos sociais, previamente agendadas. Nesse espaço era realizada a
gestão de tráfego dos visitantes, com a divisão em grupos, apresentação
de roteiro de visitação, distribuição de guias e monitores pedagógicos.
O Hall de Convivência, uma área aberta da Cidade, servia de
ponto de encontro para “programação pedagógica relâmpago”, cujas
animações eram feitas por equipes de monitores circenses, bem como
por bonecos e mamulengos. Este espaço também foi dedicado a solenidades breves, em função das demandas da 9ª Conferência.
A Prefeitura da Cidade dos Direitos foi arquitetonicamente estruturada para apresentar aos visitantes as políticas sociais básicas municipalizadas, que se articulam para garantir e promover os direitos previstos no ECA, nas áreas de saúde, educação, assistência social e
direitos humanos. Por quatro dias o prefeito do município de Doutor
Severiano, no Rio Grande Norte, exerceu o mesmo cargo na Cidade dos
Direitos. Ele foi escolhido porque seu município obteve melhores indicadores na saúde e na educação, trabalho que obteve reconhecimento
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internacional pelo Unicef. O espaço contou ainda com a participação e
interação de gestores municipais convidados a partilhar suas experiências locais em rodas de debate.
Foi dado destaque à educação, com o Espaço Escola Cidadã,
abrangendo a biblioteca, uma área de circulação para jogos interativos
sobre educação no trânsito, um espaço de cidadania e participação
com Conselhos Escolares e Grêmio Estudantil, bem como salas multiuso com programações específicas para crianças e adolescentes, gestores e educadores.
A Casa dos Direitos era a maior peça interativa da Cidade. Sua
concepção foi inspirada em elementos cenográficos e alegóricos de projetos, como a Festa do Boi de Parintins ou nos carros alegóricos do
Carnaval brasileiro. A Casa dos Direitos interagia com os visitantes em
voz e movimento, promovendo brincadeiras, jogos de palavras, desafios em grupo e contação de histórias. Seu foco era tematizar o papel da
família na promoção dos direitos de crianças e adolescentes.
A Estação Garantia dos Direitos abrangia um espaço composto
pela Estação Justiça e Cidadania e a Casa dos Conselhos. Na primeira
área, os visitantes eram recepcionados por juízes, promotores, defensores ou delegados atuantes em órgãos de proteção dos direitos de
crianças e adolescentes, e recebiam orientações sobre os distintos papéis dessas instâncias e suas formas de acesso. Por outro lado, na Casa
dos Conselhos, era propiciada a interação com conselheiros de direitos
e tutelares, através de rodas de debate e apresentações interativas.
Inspirado na figura arquitetônica do Congresso Nacional, o
Espaço Plenarinho contou com jogos e cartilhas e promoveu a interação entre parlamentares convidados e visitantes da Cidade, apresentando o poder legislativo, o processo de elaboração de Leis e a atuação
dos parlamentares.
O Espaço de Educomunicação foi especialmente projetado
para a produção de comunicação pelos adolescentes, com enfoque em
direitos humanos. O espaço era composto por diversos dispositivos.
Um deles era a lan house, com dezenas de computadores, oportunizando oficinas, fóruns e salas de bate-papo para navegação segura na
internet. Movimentou ainda o registro das impressões e expressões
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das crianças e adolescentes durante o evento, com o acompanhamento
de uma equipe de técnicos e facilitadores. A Rádio Criança e
Adolescente, operando via web, formou equipes de adolescentes,
compostas por meninos e meninas, para realizar a cobertura diária das
principais deliberações da 9ª Conferência. Também funcionou como
uma rádio comunitária interna para transmitir uma programação educativa articulada com a NBR, com material produzido pelos próprios
adolescentes e fornecido por organizações que atuam nesse segmento,
a exemplo de entrevistas com autoridades e visitantes da Cidade. A
Tevê Criança e Adolescente produziu um programa diário com as
principais notícias da Conferência e promoveu o registro e a memória
da Cidade a partir do olhar dos próprios adolescentes. A Tevê Criança
e Adolescente operou em um estúdio de gravação, com mesas de discussão e preparação das equipes, uma sala de edição equipada com
ilhas de informática e um lounge com aparelhos de TV para realização
de oficinas e apresentação dos materiais produzidos sobre os temas
selecionados. Durante a 9ª Conferência também foram realizadas
Oficinas de Fanzine (uma espécie de jornal artesanal com recortes,
colagens, textos livres, desenhos, produzido por adolescentes) e
Oficinas de Fotografia, cujas imagens foram aproveitadas nos fanzines e/ou colocadas em exposição na Cidade.
O Espaço Cultura e Diversidade foi montado em formato de auditório para apresentar a diversidade da infância e adolescência por
meio de atividades artísticas interativas, peças teatrais, teatros de bonecos, contação de histórias e outras produções culturais. Também funcionou como cinema, apresentando sessões com filmes e vídeos educativos sobre garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Neste
espaço também aconteceram lançamentos de livros, assim como miniconferências para gestores. Na saída deste espaço, um grande painel foi
montado, disponibilizando material e instrutores para grafitagem, bem
como espaço para outras manifestações da cultura de rua.
Na Praça Esporte, Lazer e Energia foi organizado um espaço de
convivência com brinquedoteca, jogos eletrônicos, brincadeiras de roda
e outros jogos cooperativos, fomentando também a convivência a partir
de atividades esportivas e jogos de mesa (tênis, futebol, xadrez, dentre
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outros). Esse espaço apoiou a programação cultural, contando com
palco para manifestações de dança, música, poesia, dentre outros.
Os Jardins da Sustentabilidade foram montados para sensibilizar
os visitantes para a importância da maior implicação das novas gerações com as questões ambientais. A problematização foi oportunizada
através de rodas de contação de histórias, oficinas de criatividade com
material reciclável, oficinas de educação ambiental, vídeos e partilha de
experiências entre pares por meio de crianças e adolescentes que atuavam em projetos deste segmento.
Na Praça dos Direitos foi promovida oficina de mobilização para
que visitantes registrassem suas impressões e expectativas nas cinco
Árvores dos Direitos, envolvendo os direitos fundamentais de crianças
e adolescentes, nas quais os visitantes da Cidade e participantes da
Conferência fixaram “folhas” contendo mensagens a respeito de cada
direito. Em oficina específica, um poeta repentista produziu, junto com
adolescentes, uma canção a partir de recortes das demandas depositadas
nas árvores. Foi gravado um clip na Cidade dos Direitos, disponível em
http://www.youtube.com/watch?v=v7pq1uCPmAg.
Na saída da Praça, as caravanas de visitantes receberam materiais
educativos, revistas da Turma da Mônica especialmente editadas para
pautar temas relacionados ao ECA, adesivos, pulseiras, mudas de
plantas e lanches. Os representantes das escolas ou dos projetos sociais
receberam os Baús dos Direitos, contendo dezenas de publicações relacionadas à educação em direitos humanos e material de apoio ao educador, tais como jogos, cartilhas e DVDs com filmes e vídeos.
Em cada uma das edições, a Cidade dos Direitos teve visitação
monitorada de, aproximadamente, 6.000 crianças e adolescentes estudantes do ensino fundamental e médio das escolas públicas e privadas
de Brasília e seu entorno, e ainda crianças e adolescentes beneficiários
de programas sociais do Governo Federal, do Governo do Distrito
Federal e das organizações da sociedade civil. Mobilizou cerca de 1.100
professores da rede de ensino, educadores sociais e profissionais de
meios de comunicação. Para o suporte e a execução, foi demandada a
atuação sincronizada de uma equipe de cerca de 280 pessoas para sustentação metodológica (tais como guias, monitores pedagógicos, ofici-
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neiros) e apoio interno em manutenção, limpeza, segurança e emergência médica.
Na edição da Cidade durante a 8ª conferência Nacional, foram
produzidas 19 horas de transmissão pela Internet, assistidas por mais de
47.000 usuários da rede no Brasil e em diferentes partes do mundo;
71.200 citações no Google com o tema Cidade dos Direitos e 8ª
Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente; 46 entrevistas
realizadas durante o pré-evento e o evento em diferentes meios de comunicação; 52 veículos de imprensa cobriram e divulgaram as atividades; em centimetragem no Jornal Correio Brasiliense e outros veículos de comunicação pelo país, foi alcançada a marca de 8,45 m2. Tais
resultados superam muito as médias de divulgação alcançadas em edições anteriores da Conferência Nacional, sem a realização da Cidade
dos Direitos.

Outras (ceno)grafias na Cidade dos Direitos
Na definição de Deleuze (1996), o enunciado é produto de um
agenciamento, sempre coletivo. Como refere o autor, o difícil é fazer
conspirar todos os elementos de um conjunto não homogêneo a fim de
funcionarem juntos. Assim sendo, não é de estranhar que, na Cidade
dos Direitos, elementos de natureza diferente (de cunho informacional,
sensorial ou expressivo, por exemplo) pudessem ter produzido resultados de co-funcionamento para um processo de invenção, como veremos a seguir.
Ressalve-se contudo as dificuldades para apresentar a crianças e
adolescentes instituições muito fortemente territorializadas, como no
caso da Família, Judiciário, Executivo ou Parlamento. Como aproximar
tais formações a um campo de signos mais instáveis ou desterritorializantes, na medida em que seus códigos são regidos pela regularidade e
tendem a reduzir o campo de experimentação? Portanto, apesar da pretendida fuga das figuras identitárias foi inevitável um certo grau de captura em formas socialmente disponíveis e investidas ou, como referem
Deleuze e Guattari, “molares”. Mas, por outro lado, se as instituições
são agenciamentos molares que repousam em agenciamentos molecu-
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lares, resultou daí um campo de experiências que oscilou entre sua projeção em formas de comportamento e de pensamento pré-concebidas e
sua exibição num plano de imanência ou de individuação.
Algumas pistas nesse sentido puderam ser sinalizadas. Em primeiro lugar, é inegável que a Cidade dos Direitos agenciou uma reversão do lugar da criança e do adolescente em uma cidade. Geralmente,
os prédios públicos e equipamentos culturais são direcionados e frequentados pelos adultos. Na Cidade dos Direitos, havia menor proporção de adultos circulando e os cenários foram projetados para o usufruto e a plena apropriação de crianças e adolescentes. Todavia, como
se pretendia ir além do que ampliar seu lugar na circulação da cidade,
ou seja, como o desafio maior era dar voz e agenciar suas elaborações
sobre a cidade, a proposta pedagógica parece requerer maior refinamento, uma vez que a intervenção dos adultos ainda foi fortemente
marcada pela tendência em falar, fazer e responder pelas crianças.
Contudo, os resultados parecem promissores. Ao mesmo tempo
em que as crianças e os adolescentes demonstraram estar referenciados
em códigos pré-estabelecidos acerca das instituições e dos agentes de
promoção de seus direitos, há indicativos de que apresentam formas
distintas dos adultos em apreender a cidade e o Sistema de Garantia de
Direitos. Tampouco se constatou olhares unívocos entre as crianças e os
adolescentes acerca dessas questões. No caso das crianças com menor
idade, por exemplo, constatou-se que seu olhar é mais destituído dos
significados dos discursos sociais, como no caso da proeminência dos
operadores do direito na rede de proteção da infância e adolescência.
Para as crianças pequenas, o (a) professor(a) aparece mais investido
como agente de proteção de seus direitos apesar de sua desvalorização
no imaginário social das cidades.
Por outro lado, confirmou-se a ideia de que a exposição massiva
das novas gerações às mídias e as exigências de aprendizagem na educação formal não parecem ter ampliado, automaticamente, o grau e a
qualidade de informação acerca de seus direitos. Em contraponto, nos
espaços que não apresentaram exigências de desempenho final, como
na maioria dos locais visitados na Cidade, as crianças e os adolescentes
parecem realizar apropriações e produções de forma mais rápida do que
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através das mídias comerciais com seus recursos tecnológicos mais sofisticados. A hipótese é de que a experiência coletiva de produção de
sentidos, como no caso das oficinas de comunicação, favorece a distância de formas estereotipadas, permitindo enunciações singularizadas
em maior sintonia com as experiências e os contextos de seus produtores – as crianças e os adolescentes.
Dito de outra maneira, observou-se que a oferta de um variado
repertório de dispositivos informacionais e comunicacionais não garante o processo de singularização. Dessa forma, cabe problematizar o
uso na proposta metodológica da Cidade dos Direitos de alguns recursos pedagógicos estandartizados e ordenados, com pouco espaço
para as interferências das crianças e dos adolescentes, como no caso
das cartilhas ou jogos com baixa interatividade. Outro ponto crítico foi
a utilização de um roteiro pré-estabelecido de “visitação”, que compatibilizava os tempos de circulação dos vários grupos em diferentes
áreas da Cidade, muitas vezes exigindo a realização de experiências
com finalização rápida, sem assegurar a temporalidade necessária ao
desprendimento da inibição ou dos automatismos, enquanto mecanismos defensivos diante da desterritorialização produzida. Apesar do
projeto da Cidade ter duração definida e pretensão de maior escala em
sua abrangência, uma menor delimitação temporal e circulação espacial poderia ter propiciado melhores resultados na sustentação de lugares de desconhecimento. Entretanto, talvez a força desse projeto resida, justamente, em sua sintonia com o caráter finito e delimitado dos
empreendimentos humanos.
De um modo geral, o encontro de crianças e adolescentes entre
seus pares (de outras escolas e projetos) ou com adultos (autoridades,
delegados da conferência, convidados, monitores da Cidade) se revelou
mais significativo quanto maior a intensidade vivenciada no compartilhamento de experiências. Como referiu o “prefeito”: “Esse momento
para mim foi de uma lição extrema.25 [...] Vou levar esse ambiente para
a minha cidade e conversar com as crianças e adolescentes na prefei-

25

O grifo é nosso.
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tura. Quero mostrar os direitos que eles têm e ouvir as suas reivindicações. Só assim aproximaremos o nosso sertão dessa cidade que vivenciamos aqui”.
Mesmo transitando pela Cidade através dos discursos sociais,
as crianças e os adolescentes buscaram atravessar os signos dados.
Foi assim que no painel e nas mensagens deixadas nas árvores predominou o gesto de inscrição de seu nome, sinalizando a preocupação
em sair do anonimato e demarcar a posição diante do outro e o seu
lugar no espaço público. Ou talvez, evidencie ainda um recurso de
codificação diante de “lições extremas”, para contornar os fluxos descodificados na experimentação, de dar-lhes o devido lugar e, de certo
modo, governá-los.
Nesse sentido, resta a impressão final de que, com maior radicalidade, as crianças e os adolescentes deveriam ter sido envolvidas desde
a concepção desse projeto ou da escrita desse percurso. Oxalá outras
(ceno)grafias sejam construídas nessa perspectiva...
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JUVENTUDE E PODER JOVEM – PARA
REPENSAR A POLÍTICA
Marcos Vinicius da Silva Goulart
Nair Iracema Silveira dos Santos

Introdução

O

poder jovem não possui uma natureza imóvel. Ele é uma
produção da arena pública, isto é, das relações de poder que se produzem
nas práticas sociais, dirigindo-se às condutas dos jovens ou produzindo
formas singulares de vivenciar uma experiência enquanto sujeito. O fato
é que ao falarmos sobre ele, estamos levando em consideração, por um
lado, que pelo menos nas últimas três décadas, a força da juventude vem
sendo exaltada com vistas a inseri-la no desenvolvimento político e social dos países que fazem parte do Sistema das Nações Unidas. Falando
mais especificamente do Brasil, ao mesmo tempo em que se produziu
um discurso sobre os modos de atuação dos jovens no cenário social, a
partir da década de 1980, “tirou-se de cena” outros atores e, consequentemente, alguns discursos foram interditados. Um exemplo disso é
aquela rebeldia dos jovens que foi abordada tanto por Foracchi (1972,
1982), quanto por Poerner (1979), que é posta de lado em detrimento de
uma noção de juventude mais participativa, organizada e cidadã.
Temos que ter claro que, ao produzir-se esse tipo de discurso, na
correlação de forças na prática social, produzem-se modos de subjeti-
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vação, ou seja, produzem-se sujeitos, modos de ser jovem e tipos de
juventude. Nesse sentido, quando falamos em poder jovem, estamos em
sintonia com o que Michel Foucault chamou de poder, porém, de forma
mais específica. Ora, se poder para o filósofo “[...] é o nome dado a uma
situação estratégica complexa numa sociedade determinada”
(FOUCAULT, 1988, p. 103), então podemos dizer que o poder jovem é
um nome dado a uma situação em que há relações de forças, estabelecidas ou cristalizadas em instituições que trabalham com jovens e nos
discursos relacionados à juventude.
Sabemos que Poerner (1979) não cunhou o termo “poder jovem”
por influência da noção de poder de Michel Foucault. Também não é
nosso objetivo forçar essa aproximação. A explicação para o uso desse
termo neste trabalho é simples: em primeiro lugar, o poder jovem é
apenas um nome que estamos dando a um tipo de relação em que modos
de subjetivação são produzidos a partir de práticas e discursos específicos. Em segundo lugar, ao utilizarmos esse termo, levamos em consideração que o autor de O poder jovem – história da participação política dos estudantes brasileiros elaborou uma noção de extrema valia
que, embora situada em um contexto diferente da nossa pesquisa, pode
ser potencializada, revisitada e recriada.
No interior das práticas sociais, por outro lado, o poder jovem
pode caracterizar-se como um conjunto de prescrições que operam normativamente sobre a conduta dos jovens no interior de uma política pública, o conjunto de modos de ser jovem presente nos discursos da mídia
em geral, na pedagogia com vistas à cidadania, proposta aos jovens tanto
na escola, quanto nos movimentos sociais etc. No entanto, esse poder
não pode ser visto apenas como algo prescritivo e performativo. Ele
também pode ser produção de singularidades que constituem outros
modos de subjetivação, operando como uma espécie de resistência, ao
dispor de outras formas as relações de forças, estabelecendo-se enquanto
crise e produzindo outras possibilidades de práticas sociais.
Essa intuição estava na definição de Marialice Foracchi ao dizer
que os jovens “constituem o ponto de inflexão da transição para o desconhecido, vale dizer, o não passível de previsão pelos recursos sociais
e intelectuais elaborados pela ciência, pela política, pela administração”
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(FORACCHI, 1972, p. 39). O poder jovem, a partir desse ponto de
vista, escaparia das políticas públicas, que são estabelecidas a partir de
estudos populacionais que pretendem resolver um problema dado e
prever a possibilidade de que ele não aconteça novamente. Como essas
pesquisas são feitas a partir daquilo que é dado – os efeitos em um
corpo populacional –, a imprevisibilidade desse poder acaba por torná-lo incontrolável. É preciso ressaltar, mais uma vez, que esse poder
não é algo que os jovens possuem, mas que, na medida em que tensionam as práticas sociais, participam dele e o reelaboram. O que está
em jogo não é apenas os modos como a juventude veio a se formar enquanto objeto de políticas públicas cujo princípio seria torná-la um
agente político, prescrevendo maneiras como deveriam ser as ações dos
jovens no cenário social. Mas sim, como esse poder jovem poderia se
transformar em uma prática de liberdade: explicitando uma crise e instituindo outros modos de ser. Contudo, entendê-lo dessa forma, passa
por uma reflexão sobre o que entendemos por política.

Qual é o espaço da política e da liberdade?
A liberdade não pode ser confundida com o livre-arbítrio, ela não
é a expressão de uma vontade pessoal, ligada a um sujeito que pode
escolher entre fazer ou não fazer algo. Segundo a filósofa alemã Hannah
Arendt, relacionando antiguidade e modernidade,
antes que se tornasse um atributo do pensamento ou uma qualidade da vontade, a liberdade era entendida como o estado do
homem livre, que o capacitava a se mover, a se afastar de casa, a
sair para o mundo e a se encontrar com outras pessoas em palavras e ações (ARENDT, 1988, p. 194).

Nesse sentido, a liberdade não seria um estado de consciência,
atributo de um homem que se isola do mundo e do espaço político,
sendo livre na medida em que se livra dele. Ao contrário, a filósofa vai
mostrar que a cisão entre liberdade e política, operada significativamente na modernidade, sendo fruto de teorias que negavam o espaço
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político em favor do espaço privado. Um exemplo importante é a
noção de liberdade cristã, que tem como origem a “[...] desconfiança e
hostilidade que os cristãos primitivos tinham contra a esfera política
enquanto tal, e de cujos encargos reclamavam isenção para serem livres” (ARENDT, 1988, p. 197). Assim, a liberdade, que era um fenômeno do espaço político, isto é, da ação e do discurso (entendido aqui
como o ato de produzir o diálogo entre os homens), de pessoas que
estavam liberadas da vida privada, se tornou uma espécie de reforço da
vida pessoal, de forma que quanto maior a esfera da política, menor a
da liberdade. Na modernidade, portanto, ambas se tornam separadas e
inversamente proporcionais.
Hannah Arendt quer nos mostrar que a liberdade só se dá no
espaço público, no entre-homens, que agem como sujeitos livres. Ela
não é mera escolha entre duas ou mais coisas dadas, mas sim “[...]
chamar à existência o que antes não existia, o que não foi dado nem
mesmo como objeto de cognição ou de imaginação e que não poderia
portanto, estritamente falando, ser conhecido” (ARENDT, 1988, p.
198). Entretanto, para nós, filhos da modernidade, essa definição parece incompreensível, visto dizer literalmente que liberdade não é escolha, mas produção, capacidade de iniciar algo novo. Ora, o conceito
de liberdade da filósofa está diretamente ligado à noção de ação, que é
um dos pontos mais originais da sua filosofia, ao articular a possibilidade de começar algo novo à questão da natalidade, nesse sentido, o
nascimento de um ser humano significa a inserção no mundo de uma
possibilidade efetiva de um novo começo (ARENDT, 2007). A natalidade é a prova de que cada homem é singular e capaz de produzir a
novidade, intervir no curso das coisas e construir o espaço político
enquanto espaço dos homens.
Se há uma condição humana – não confundir com natureza humana –, essa é a capacidade de agir e, por conseguinte, de produzir, de
criar. Como a capacidade de agir é um elemento essencial da condição
humana, os homens só são o que são quando ligados a uma trama social. A liberdade só é possível no espaço público: “os homens são livres
– diferentemente de possuírem o dom da liberdade – enquanto agem,
nem antes, nem depois; pois ser livre e agir são uma mesma coisa”

ARTE QUE INVENTA AFETOS

103

(ARENDT, 1988, p. 199). A liberdade não é algo que alguém possui,
porém, algo que operaria numa teia de atos e palavras, seria uma prática, um exercício, fruto das relações sociais e da capacidade de produzir algo novo, ou seja, o simples fato de que é possível fazer existir
algo que nunca existiu, não prova que temos um dom, mas que as ações
humanas são potentes por serem imprevisíveis.
Ao trazermos um pouco da filosofia política de Hannah Arendt,
mais especificamente a sua noção de liberdade para a nossa pesquisa,
acreditamos que não devemos pensar em caracterizar a metodologia ou
as estratégias de uma política pública de juventude, por exemplo, como
libertárias ou não, como se elas, propriamente, tornassem os jovens livres. A liberdade não pode ser dada, pois não é uma coisa pertencente a
alguém. As instituições não são garantias de que podemos ser livres,
elas apenas instituem formas de ação que asseguram que, no interior da
nossa vida privada, podemos fazer o que queremos – a liberdade se
transformou em garantia de direitos individuais.
A questão é buscar o espaço da política, o espaço em que os homens produzem ações que transformam a sua própria realidade. A liberdade, assim, seria um produto dos atos dos homens na esfera pública. O
poder seria aquilo que atravessaria esses atos nas relações que os homens estabelecem entre si. No entanto, quem são essas pessoas que ingressam na vida política com o intuito de produzir seus feitos e a sua
própria realidade social? Será que poderíamos pensar na liberdade a
partir dos próprios sujeitos, não como um dom que eles possuem, mas
como uma relação que eles estabelecem com eles mesmos? Para produzir grandes feitos, não precisariam os homens produzirem-se enquanto artífices da liberdade? Dissemos que a liberdade é um fenômeno
do espaço público, uma prática que se exerce na medida em que se faz
agir politicamente, porém, não falamos dos sujeitos que podem produzir a liberdade.
O espaço público grego, nas devidas proporções, é um ponto fundamental para repensarmos a liberdade atualmente. A própria Hannah
Arendt ao trazer essa discussão, queria refletir sobre o que os homens
estão fazendo e produzindo a partir do mundo contemporâneo. Desse
modo, é importante ressaltar que ela pensava o presente com os olhos
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nas práticas políticas do passado. Se a ação política dos homens é aquela
que produz a liberdade, que tipo de exercícios éticos os homens deveriam fazer para se tornarem capazes de exercer essa ação de produzir o
novo? Haveria uma relação direta entre liberdade e ética?
A noção de liberdade de Michel Foucault, assim como a de
Hannah Arendt, é extremamente singular. O filósofo francês busca fugir
da noção de liberdade que se funda em uma espécie de natureza humana
que “[...] após um certo número de processos históricos, econômicos e
sociais, foi mascarada, alienada ou aprisionada em mecanismos, e por
mecanismos de repressão” (FOUCAULT, 2006a, p. 265). Isso significa
que a liberdade não é uma potência humana que pode ter sido ocultada
por forças dominantes que não permitiram ao homem ser aquilo que ele
é, como se essas forças tivessem roubado a sua própria essência. Ao
contrário, assim como o poder, a liberdade não é uma propriedade, ela
é um exercício que se estabelece na trama das relações sociais. A liberdade, portanto, não é aquilo que pode ser recuperado a partir de um
processo de conscientização dos sujeitos, como se ao saberem que são
oprimidos tivessem a sua essência, antes alienada, devolvida; mas
aquilo que pode ser produzido na relação que estabelecemos com as
outras pessoas e naquilo que produzimos em nós mesmos.
O filósofo define “ética” como uma prática refletida da liberdade
(FOUCAULT, 2006a), visto que é através dela que os sujeitos produzem-se a si mesmos. A liberdade é, também, a possibilidade de produção de modos de vida a partir das tramas das relações sociais. No
entanto, é preciso levar em consideração que a liberdade é uma condição necessária das relações de poder: sem liberdade não há poder.
Elas só se produzem pelo fato de os homens serem livres. Onde não
haja liberdade, em situações em que sujeitos se tornam objeto – sem
nenhuma possibilidade de reação – não há relações de poder. Ela se
define pela constituição de um sujeito tornando-se aquilo que ele é, na
relação que ele estabelece com a sua prática social. Logo, dizer que só
há liberdade onde há relações de poder é dizer que qualquer prática de
governo, no sentido foucaultiano, como o esforço de conduzir a conduta dos outros e de si mesmo, é reversível e instável (FOUCAULT,
2006a), pois há sempre a possibilidade de virar o jogo, de resistir.
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Ora, a liberdade não é algo que pode ser conquistado, tampouco
dado como recompensa por uma pessoa ou instituição. Ela é, ao contrário, uma prática de autoprodução dos sujeitos na relação que eles
estabelecem consigo e com os outros. No contexto das políticas públicas, os planos, os documentos, as prescrições são sempre passíveis
de reversão, de subversão, de alteração, de negação. A partir das relações de poder, da tensão entre forças que tentam conduzir umas às
outras, há sempre a possibilidade de os sujeitos se constituírem, de
criarem os seus próprios valores. Todo o jogo político, o jogo de
forças que operam na tensão entre práticas de governo e a ética, é
sempre uma possibilidade de produção de novos modos de organização e de subjetivação.
Nesse sentido, se pensarmos nos dois filósofos que vimos, o espaço da política está na esfera pública, enquanto espaço do comum, o
lugar em que os sujeitos podem produzir o seu modo de vida enquanto
sujeitos livres. Nesse espaço não há dominação, alienação, ou qualquer
coisa que remeta a sujeitos sendo manipulados por outros. Eles são
iguais no sentido em que podem reconfigurar as forças sociais, estabelecendo, através da ação, novos modos de ser e de se organizar. Nesse
lugar em que a possibilidade de produção do que antes não existia, as
relações de poder evidenciam que todos são livres e podem criar para si
o seu espaço público, o seu espaço político. Pensar desta forma é requalificar esse espaço enquanto um lugar das possibilidades, do que está
inacabado, em que as relações sociais, com suas forças e estratégias,
podem continuar sendo o que são, ou não. Na Política, da maneira como
pensamos aqui, o poder é positivo, ele cria práticas e produz sujeitos – e
é nisso que reside a potente arte da esfera pública.

O poder jovem e os jogos de poder
Apesar de Poerner (1979), ao falar de um poder jovem, estar se
referindo à juventude ligada ao movimento estudantil, mais especificamente à UNE (União Nacional dos Estudantes), pagando uma espécie
de tributo às lutas históricas desse movimento, precisamos compreender que ele não deixa de se referir aos jogos de poder que estão im-
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plicados quando essa juventude se volta contra a universidade ou contra
a maneira de se organizar da sociedade. Esse jogo que podemos perceber no seu trabalho se dá a partir de uma tensão do “mundo velho”
contra o “mundo novo”. Os jovens não são o novo em função da sua
faixa etária. O que está em jogo não é um mero conflito geracional, mas
o “aniquilamento” de determinada concepção de prática social, Poerner
(1979) não quer jogar o jogo do conflito de gerações, dos pais contra os
filhos, dos novos contra os velhos, porém, perceber outro jogo, de um
mundo a ser transformado, de práticas sociais a serem reformuladas.
O esforço do autor é justamente desvincular o poder jovem de
algo natural à juventude, algo ligado à sua condição etária. Ele quer
mostrar que, embora esse poder esteja relacionado aos jovens, ele os
transcende, se transformando em uma força social, incorporando tudo
aquilo que se volta contra o mundo repressivo capitaneado pelos militares. Estrategicamente falando, esse poder opera a partir de:
[...] uma profunda decepção quanto à maneira como o Brasil foi
conduzido no passado, de uma violenta revolta contra o modo
pelo qual ele é dirigido no presente e de uma entusiástica disposição de governá-lo de outra forma no futuro (POERNER,
1979, p. 32).

Temos aqui, portanto, algo extremamente importante para a
nossa análise. Se o poder jovem é constituído por uma decepção, uma
revolta e uma esperança, podemos dizer que aquilo que ele objetiva
nunca existiu, ou seja, a sua potência reside na negação do que houve e
do que há, vislumbrando um horizonte possível, caracterizado por um
mundo que se quer.
De outro modo, Foracchi (1972), ao analisar a questão dos jovens ligados ao movimento estudantil, acaba por dar mais ênfase à juventude enquanto categoria social do que como uma faixa etária, o que
faz com que ela perceba-os como atravessados por uma força que se
produz na tensão das práticas sociais. A juventude seria, nesse caso,
uma resposta a um sistema injusto. Ela seria a própria possibilidade de
mudança social, de tal forma que “a contrapartida dessa transformação
é o movimento estudantil, o poder jovem, potência nova que, desconhe-
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cendo sua força, recria, na imaginação e na utopia, a práxis de um
mundo que apenas se esboça” (FORACCHI, 1972, p. 163). Embora
esse poder jovem seja aquele que emerge com uma juventude ligada à
noção de estudante, temos que levar em consideração que ele aparece,
também, assim como vimos em Poerner (1979), como uma força que
institui um campo de possibilidades. Enquanto negação, ele é a redisposição das relações de poder na trama social, fazendo com que se pense
de forma diferente os rumos da sociedade – mesmo sem saber quais
são. Não há uma certeza de onde se quer chegar, essa força é apenas um
esboço, uma tensão entre aquilo que quer permanecer como está, e
aquilo que quer transformar isso que está.
O fato é que os dois autores percebem um outro jogo de poder que
não aquele dos velhos contra os novos, dos adultos contra os jovens.
Eles analisam a problemática do poder jovem a partir da reorganização
do espaço público. O que atravessa os jovens é uma força de negação do
mundo constituído enquanto tal, todavia, essa negação deve ser entendida como uma resistência, que, ao assim ser, redefinem outras formas
de organização da sociedade. O que os referidos pesquisadores fazem é
aquilo que Foucault (2006b) propõe como uma filosofia analítica do
poder, que é perceber os jogos que estão postos nas relações de poder.
Com isso, Foracchi (1972) e Poerner (1979), ao falar de um poder jovem,
não querem refletir sobre os jogos de poder de um suposto conflito de
gerações, que veem na juventude um período de rebeldia e imaturidade
que passa ao chegar a idade adulta. De outro modo, eles percebem outro
jogo, em que os jovens resistem a um mundo estruturado no controle das
condutas, nas práticas coercitivas e na injustiça social. O poder jovem,
assim, se transforma em força política, visto, em função de seu modo de
operar, reorganizar as relações de poder da sociedade.
Podemos concluir, por ora, que as relações de poder, sendo analisadas em termos de jogos, e, consequentemente, do ponto de vista das
estratégias, relacionam-se com os saberes mútuos dos sujeitos uns sobre
os outros. Os jogos de poder são correlações estabelecidas tendo em
vista aquilo que cada um quer e pensa sobre o outro e, do ponto de vista
analítico, estabelecem dicotomias que objetivam e cristalizam as relações de poder, fazendo emergir sujeitos bem delimitados. Nesse sen-
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tido, caberia sabermos quais são os jogos de poder que podem ser percebidos nessas práticas voltadas aos jovens que objetivam governá-los.
Foracchi (1972) e Poerner (1979), nos deram um exemplo de olhar
sobre a juventude estudantil sem aprisioná-la no jogo do jovem versus
adulto. Diferentemente, eles mostraram que analisar a problemática da
juventude a partir desse olhar, é desconsiderar uma mudança importantíssima que estava acontecendo na sociedade. Falando em poder jovem,
eles perceberam que uma força resistia naquele período, produzindo-se
como uma crise social, restabelecendo outras relações de poder em conflito com a sociedade.

O poder jovem e o ethos crítico: da crise ao possível
No início deste texto, falamos em um poder jovem referenciado
por Poerner (1979) enquanto um horizonte possível nas práticas sociais.
Ele atuaria como uma negação do instituído politicamente, colocando-se como uma força que explicitaria uma crise social. Esse poder, não
obstante isso, carregava consigo uma espécie de senso de justiça, pois
ele “desmascarava” o sistema e se apresentava como uma verdade política. Já Foracchi (1972, 1982), ao falar de uma força da juventude,
também, assim como Poerner (1979), apresentou-a como um poder de
explicitação de uma crise política que instituía uma incerteza e uma
possibilidade sem saber qual seja: uma ruptura e uma possibilidade de
instituir o novo no cenário político. A potência dessa força, então, está
naquilo que ela pode criar.
A palavra “crise” tem um significado pejorativo está sempre ligado a algo ruim, decadente, sendo algo que deve ser descartado categoricamente. No entanto, temos que encará-la como “[...] uma das vivências mais originais do ser humano, senão a mais original” (SOUZA,
2003, p. 29). Ora, ela é original porque os homens, ao viver em sociedade, lidam com situações em que romper com a tradição, com o passado, se faz necessário para a constituição do futuro. Assim, ela é um
processo complexo que agrega tanto um conjunto de escolhas, quanto a
análise da situação presente em vistas de instituir um novo tipo de prática social. Devemos fugir da tentação de analisarmos uma crise como
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algo negativo e pensarmos no seu aspecto positivo, enquanto possibilidade de mudanças dos rumos e estratégias de uma sociedade. Ela é um
processo extremamente potente, é algo sempre em vias de ser.
Por outro lado, a crise é uma relação de poder que emerge a partir
de questões existenciais e sociais. É uma tensão entre aquilo que é,
aquilo que não é, o que não deve ser e o que deve ser, sendo um jogo de
poder em que estratégias e objetivos conflitam, criando outros – esse é
o seu aspecto positivo. Não devemos pensar que uma crise é apenas um
obstáculo intransponível, devemos, sim, pensar nela como um processo
complexo em que o presente e o passado se chocam e possibilitam o
futuro: uma crise tem sempre uma dimensão criativa. É um processo de
escolhas e, consequentemente, de mudanças do mundo. Valores entram
em choque, práticas sociais tornam-se insustentáveis e forças reorganizam-se, consequentemente, o mundo torna-se outro. O mais importante,
todavia, é que esse processo culmina no momento em que algo é instituído, isto é, a partir das várias possibilidades, da tensão entre o “nada
é possível” e o “tudo é possível”, algo é produzido.
A noção de “crise” também tem outro significado, ela é
[...] uma situação a respeito da qual uma determinada decisão
tem de ser tomada; significa o rompimento com a lógica do passado e o equacionamento e interpretação precisos das condições
do presente (SOUZA, 2003, p. 30).

Podemos dizer, assim, que uma crise implica não somente uma
tensão entre possibilidades, porém, uma posição crítica em que se pensa
a situação em que se vive, questionando os fundamentos de uma sociedade, as estratégias que regem as suas práticas políticas e sociais e os
objetivos que ela almeja. Uma crise, na medida em que se abre para o
questionamento da atualidade, é sempre uma reflexão sobre o que nós
somos e o que queremos para as nossas vidas. A crítica enquanto vivência na crise é sempre um “respirar fundo”, um “pôr-se a pensar”, um
“reorganizar as forças” e uma produção daquilo que podemos querer –
essa é a crítica enquanto dimensão existencial, enquanto exercício de
produção de si.
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Michel Foucault, em um texto intitulado “O que são as luzes?”,
ao analisar a Aufklarüng na perspectiva de Immanuel Kant, introduz
uma noção belíssima que, além de ser uma noção metodológica para
análises históricas, também se apresenta como um ethos, uma forma de
constituição dos sujeitos a partir de uma prática de si, qual seja, a noção
de ontologia crítica de nós mesmos, que deve ser considerada não
[...] como uma teoria, uma doutrina, nem mesmo como um
corpo permanente de saber que se acumula; é preciso concebê-la
como uma atitude, um ethos, uma via filosófica em que a crítica
do que somos é simultaneamente análise histórica dos limites
que nos são colocados e prova de sua ultrapassagem possível
(FOUCAULT, 2005, p. 351).

É preciso, a partir deste ponto de vista, pensar que o poder jovem
não é apenas um conjunto de estratégias e objetivos que prescrevem à
juventude modos de ser e de se conduzir, mas que ele produz o espaço
político – aqui entendido como o lugar da possibilidade de constituição
de novas práticas sociais. Ele tensiona e reordena as relações de poder
estabelecendo a possibilidade de novos sujeitos. Se o correlato jovem/
estudante que configurava o poder jovem das décadas de 1960 e 1970
sai de cena na década de 1980, abrindo a possibilidade para novas práticas sociais da juventude, sintonizando-se com outros movimentos sociais, então, podemos dizer que o poder jovem, atualmente, está disperso nas várias esferas da sociedade. Ele não é somente “capturado”
pelas práticas de governo, mas é crítico a elas, é criativo, nega-se a
jogar o seu jogo e cria outros. Ele tem voz, não é subsumido em dados
estatísticos, nem vira um documento oficial ou um plano de ação.
O desgoverno da individualidade juvenil que aconteceu na década de 1960 e 1970 no Brasil, negando o chavão que dizia que o papel
dos jovens estudantes era apenas estudar (POERNER, 1979), estabeleceu formas de ação política que se materializaram tanto nos movimentos estudantis, quanto nos grupos armados. Criou-se um ethos rebelde com um conjunto de estratégias políticas e éticas, que se não
transformaram o país, pelo menos tensionaram a organização política
da época. Contudo, é preciso, atualmente, negar toda identidade que
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vise transformar os jovens em sujeitos fragilizados que precisam ser
protegidos, uma noção biopolítica no sentido de conduzir a vida alheia
(FOUCAULT, 2008), pois isso justifica ações políticas que interferem
diretamente no cotidiano deles, inclusive preestabelecendo o campo
possível de sua ação política. Se isso acontece, o poder jovem se transforma apenas em uma força a ser conduzida, com uma identidade que
atenua toda a batalha que está em jogo na arena pública, quando a juventude se coloca como uma força que produz a liberdade no campo da
política. Desse modo:
Quando os indivíduos travam um permanente embate agonístico
entre as forças do desejo e as potências da liberdade, têm como
efeito a constituição de diferentes “modos de viver”. Essas modulações vitais resultantes do trabalho ético, na medida em que
não visam à constituição de uma identidade (de um ser), mas
de um modo de ser (uma estilística da existência) são inapreensíveis pelo governo da individualização; elas possibilitam uma
requalificação do desejo, do querer e da atenção por parte das
forças da liberdade (CANDIOTTO, 2010, p. 12).

O poder jovem nas tramas da arena pública é o ethos crítico das
práticas de governo direcionadas à juventude. A liberdade, nesse contexto, é uma força que atravessa as práticas sociais enquanto ação que
redefine as relações de poder, inserindo no mundo uma nova possibilidade de organizá-lo. Esse poder jovem, estrategicamente, quer sempre
mudança, é sempre o novo enquanto modo de ser, recria-se ao negar as
diversas identidades que lhe são propostas, tendo como forma a crise.
Deste ponto de vista, podemos repensar a biopolítica não apenas como
algo que neutralizaria os modos de ser dos sujeitos, mas como algo
produtivo, como uma potência de vida, como algo em que “[...] a simbiose e a confusão entre os elementos vitais e econômicos, entre elementos institucionais e administrativos, a construção do público, só
pode ser concebida como produção de subjetividade” (NEGRI, 2001, p.
34). É preciso, portanto, pensar essa biopolítica como uma resposta e
uma reapropriação das forças que se dirigem aos jovens. É em função
disso que o poder jovem pode ser pensado como uma produção de singularidades, residindo aí o seu potencial revolucionário.
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ANTROPOFAGIA E O DESTINO DAS IMAGENS:
um banquete entre Grud e Rancière
Glória Diógenes e Aparecida Higino

Figura 1 - Together .
Fonte: Narcélio Grud

Produzir une ao ato de fabricar o de tornar visível, define uma
nova relação entre o “fazer” e o “ver”. A arte antecipa o trabalho
porque ela realiza o princípio dele: a transformação da matéria
sensível em apresentação a si da comunidade.
Jacques Rancière

A

inspiração antropofágica teve seus primeiros sinais entre
alguns povos indígenas. O ato de devorar o corpo de inimigos extrapolava tanto a lógica do mero rito sacrificial da vingança como a do imperativo da fome e da saciedade. O banquete era servido por pedaços de
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guerreiros, de desbravadores em porções de carne e sangue mescladas
de bravura e coragem. A cena antropofágica alberga uma alquimia, uma
mistura entre corpos separados. É exatamente a junção de universos
variados incorporados, como pontua Rolnik (1998), mesclados à vontade no mesmo caldeirão que compõe a cartografia singular dessa ceia
extravagante. Os corpos confundem-se uns nos outros.
Obviamente, esses vetores de fusão e de mistura vão de encontro
ao que Le Breton (1995, p. 64) assinala como sendo o modo de funcionamento do corpo nas culturas ocidentais, estando ele “fundado num
fechamento da carne sobre ela mesma”. Assim sendo, o corpo atua
como “vetor de individualização” e, de forma decisiva, como condição
de existência. Essa mistura operada no palco dos banquetes antropofágicos põe em xeque a própria estrutura do corpo e de seus modos de
funcionar e de existir.
Tal preâmbulo nos remete, neste texto-aula, novamente, aos escritos de Serres (2001, p. 264) acerca do enlace de corpos misturados.
Segundo ele, “falta-nos uma grande filosofia das misturas e mestiçagens, da identidade soma ou combinação das alteridades: o discurso e a
abstração estão mais atrasados que o corpo que sabe fazer e pratica o
que a boca não consegue dizer”.
Em que medida essa dinâmica das mestiçagens, dos liames entre
corpos que se misturam antropofagicamente se traduz nas cenas da arte
contemporânea que se propagam em múltiplas vias das cidades?
Primeiramente, nos cabe sublinhar aquilo que entendemos por contemporâneo quando falamos de arte. Enfatizar que, nesse caso, não se trata
de uma sucessão histórica linear, entre gerações e fases sucessivas dos
processos que instituem cronologias e práticas sociais. Como situa
Agamben (2010, p. 27) “aqueles que procuraram pensar a contemporaneidade só puderam fazê-lo na condição de a cindirem em vários
tempos, de introduzirem no tempo uma des-homogeneidade essencial”.
Significa falar em partição, em descontinuidade e, novamente, em mistura, em descolamento, em dissolvência. Rancière, numa conferência26

26

No Senac, São Paulo.
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realizada no Brasil em 2005, assinala ser a mistura uma característica
consubstancial do regime estético da arte, no que diz respeito ao encontro dos heterogêneos.
Diferentemente da arte que povoa os museus, as galerias, as escolas de formação, o que figura nas ruas é um fazer artístico marcado
por um regime estético de descontinuidade, da ausência de nomeação e
de um critério de gosto, que acolhe a não arte, qual seja, a sua sombra,
da forma em que pontua Agamben. Há uma energia vital, há uma corrente que agita a experimentação, sopros poéticos das obras ativas que
fazem pulsar os atos de criar e recriar o urbano.
A antropofagia compõe uma fusão de corpos e de gostos heterogêneos. Após sucessivos festins de corpos orgânicos, da ingestão entre
regimes de corporeidades diversas entornadas entre si, é a arte das ruas
que passa a ensejar esse campo de absorção, de mutações de qualidades
e sentidos das experiências antropofágicas. As imagens que pontuam as
marcações que se graduam nas ruas, nas ambiências das redes sociais,
emitem o lugar de contração entre planos e signos: uma parede pode ter
a função de dividir propriedades, funcionar como suporte para publicidade de um produto qualquer e, ao mesmo tempo, ser utilizada como
tela de um graffiti ou como folha de um “pixo”. As imagens, por elas
próprias, dizem da cidade, falam de modos de ocupação, expressam
seus arranjos e misturas.
É nessa perspectiva de que as imagens, como pontua Rancière
(2011, p. 9), “não nos remetem para nenhuma coisa, imagens que são,
elas próprias, desempenho”, que me detive a observar, por meio de rastros deixados no ciberespaço, os regimes de visibilidade de um artista
urbano do Ceará, Narcélio Grud.27 E um dos elementos que me saltaram aos olhos, como bem enfatiza o diário de campo abaixo destacado, narrava acerca da ordem da composição e mistura de elementos
27

Narcélio Grud é artista e inventor, graduado em design de interiores, e mora em
Fortaleza. Iniciou sua carreira com arte urbana, pichando muros no início dos anos
1990. Hoje desenvolve trabalhos de pinturas, esculturas e sons. Com uma forma singular em suas pinturas e invenções, Grud vem ganhando cada vez mais reconhecimento de admiradores e profissionais do Brasil e do mundo, com intervenções até em
outros países.
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diferenciados, da cisão de meios heterogêneos no plano de uma mesma
cena, aparentemente linear e previsível. Dois vídeos-instalações, produzidos pelo artista citado, põem em relevo os traços acima realçados.
A primeira intervenção28 que aqui evidenciamos ocorre na cidade de Manchester; nesse caso, redes tradicionais cearenses foram armadas no centro dessa cidade, e nelas pessoas diversas podiam deitar e
participar. A segunda29 transcorre na Feira da Gentilândia de Fortaleza,
e a tônica foi a transmudação de restos de frutas, que iriam para o lixo,
em tinta artística. O diário de campo, registrado no Antropologizando30
do dia 29 de junho, destaca essa fusão:
A ação artística de Grud move-se entre lugares, entre línguas,
entre territórios, entre técnicas. Um vídeo denominado “tropical hungry” exibe o processo em que frutas, jogadas fora em
uma feira de Fortaleza, são reutilizadas por Grud na qualidade
de tintas de todas as tonalidades. O bagaço, a borra, o lixo, o
“desútil” transforma-se em arte. O título do vídeo ilustra o híbrido entre restos de uma cultura e os signos de uma língua hegemônica, o idioma inglês (A ARTE..., 2010).

Em ambas as intervenções, Grud sinaliza, sem que nada seja dito
nessa direção, que a alteridade das imagens, como bem pontua Rancière
(2011, p. 10) “entra na própria composição das imagens [...]”. Significa
dizer que a imagem nunca é uma realidade simples. Uma enunciação
que cola o visível à coisa dita. As imagens são operações “que ligam e
disjuntam o visível e a sua significação ou a palavra e o seu efeito, que
produzem e derrotam expectativas” (RANCIÈRE, 2011, p. 12). É como
se não possível fosse cogitar que o epicentro de Manchester pudesse ser
coberto com artefatos próprios de uma cultura nordestina brasileira. É
(des)imaginar que o lixo é aquilo que deve ser descartado de qualquer

28

Disponível em: http://vimeo.com/24997085. Acesso em: 24 abr. 2014.

29

Disponível em: http://vimeo.com/65418845. Acesso em: 24 abr. 2014.

30

A ARTE antropofágica de Narcélio Grud. 2010. Disponível em: http://antropologizzzando.blogspot.com.br/2013/06/a-arte-antropofagica-de-narcelio-grud.html?q=Grud.
Acesso em: 24 abr. 2014.
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potencialidade na paisagem industrial, e que, ao contrário, pode render
cores, formas e reapropriações. Silva (2013, p. 116), na sua dissertação
acerca dos itinerários do grafitti em Fortaleza, destaca a característica
multifacetada do artista:
Os graffiti de Grud [...] mostram uma profusão de cores e revelam que, enquanto experiência urbana, o graffiti intensifica
a interação com o clima e o espaço da cidade. Essa interação
parece que sempre esteve presente na vida de Grud. É algo que o
acompanha em suas escolhas esportivas, artísticas, profissionais
e acadêmicas até hoje [...].

O ato de inverter usos, de deslocar fazeres, de contrariar utilidades materiais e simbólicas, de improvisar em cima do que existe, tão
bem exemplificado nas ações de Grud, implica destacar impactos não
apenas figurativos/estéticos das intervenções e artes no urbano, mas
também fundamentalmente irruptivos de dissensos, de desagravos, de
irritações.31 Por isso, a arte urbana e suas imagens guardam sempre
ubiquidades, tal qual enfatiza Campos (2010, p. 83):
O graffiti denuncia um duplo sentido comunicacional. Em primeiro lugar, a mensagem em si (o conteúdo), de natureza verbal
ou icônica, que transporta um determinado significado. Em segundo lugar, a transgressão em si (a acção), transmitindo dissidência e recusa de norma.

A recusa é o que agita o deslocamento da arte das telas e suportes
usuais de museus e galerias para o terreno compósito das ruas. A natureza das mesclas efetuadas por Grud, de uma antropofagia de corpus
culturais, provoca um tecido de dissemelhanças. Tal qual propõe
Rancière, embora a imagem designe duas diferentes coisas, “há o jogo
de operações que produz aquilo que chamamos arte, ou seja, precisamente uma alteração de semelhança” (RANCIÈRE, 2011, p. 14). Essa
é a pulsão do criador que escapa da passividade cativada nos museus e
31

Ver texto de Bringhenti sobre Imaginacções, 2011.
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se move para um chamamento; convocação que provém da arena do
heterogêneo, do que demanda um efeito de mostrabilidade, nas combinações executadas em ato pelo artista urbano.
Nem sempre o que é visto, alcançado pela visão, efetua no espectador reações de visibilidade. Grud perfaz nos dois vídeos um ato de
exposição de alteridades compostas em solos de conexões, de mútua
contaminação e situações de contrações. Assim como ressalta Rancière,
essas dissemelhanças entre imagens e funções não são exclusividades
do visível, tendo em vista que “há visibilidade que não faz imagem, há
imagens que são feitas de palavras” (RANCIÈRE, 2011, p. 15). Nesses
ligamentos de planos heterogêneos, frutas que, de princípio, existem
apenas na condição de alimento e redes que sinalizam uma situação de
conforto privado numa cultura distante mobilizam Grud a recriar qualidades e recompor a natureza das imagens, conforme diário de campo
dessa mesma data: “o artista produz rupturas e continuidades na dilatada paisagem da arte urbana em meio digital, promove redes em rede,
entre a Praça do Ferreira e o centro de Manchester”.
É nesse esteio de propagação e conexão entre ambientes, aparentemente inalcançáveis e nada contíguos, que arte urbana transita entre
planos e dobras de cidades digitais e materiais, em encaixes de lugares
e imagens. Weisseberg (1993, p. 118), ao discorrer sobre aproximações
entre “real” e “virtual”, sinaliza que nesses planos simétricos “a imagem
não é mais representação, mas presenteação, a imagem não é mais figurativa, mas também funcional”, Weisseberg (1993, p. 118). Há entre
imagens e o que delas se faz silêncio e presença.
São as palavras mudas da arte que dão abrigo ao duplo, à sombra
que possibilita que uma obra de arte urbana possa receber o epíteto de
contemporânea. É a palavra que falta, o oco do que poderia ser explicitado, a sombra de uma materialidade ausente que perfaz a dupla função
pendular, como sinaliza Rancière, entre visível/dizível, semelhança/dissemelhança. Nessa feita, arqueja um desígnio no fazer arte, mesmo que
nem sempre visível, “entre um sentimento e os tropos de linguagem que
o exprimem, mas também os traços de uma expressão pelos quais a mão
do desenhador traduz esse sentimento, transpondo esses tropos”
(RANCIÈRE, 2011, p. 21). O olhar do artista, a mão do desenhador

ARTE QUE INVENTA AFETOS

121

deixa ver na cidade aquilo que parece disjuntivo, dissemelhante, impossível de qualquer conjunção pictórica e situacional. Esse é o destino das
imagens metamórficas que jogam com a ambiguidade das semelhanças
e a instabilidade das dissemelhanças.
Como ressalta Rancière, as imagens metamórficas “assentam
num postulado de indiscernibilidade. Propõe-se apenas deslocar as figuras imagéticas, mudando-lhes o suporte, colocando-as num outro
dispositivo de visão, pontuando-as ou narrando diferentemente”
(RANCIÈRE, 2011, p. 41). Por tal razão, o regime de produção de imagens de Grud, ressaltadas por meio dos citados vídeos-instalações, condensam sentidos e percepções daquilo que Rolnik denomina de subjetividade antropofágica:
Numa primeira aproximação, restrita ao visível, a subjetividade
antropofágica define-se por jamais aderir absolutamente a qualquer sistema de referência, por uma plasticidade para misturar
à vontade toda espécie de repertório e por uma liberdade de
improvisação de linguagem a partir de tais misturas (ROLNIK,
1998, p. 7-8).

A mistura de ingredientes ocorrerá ao acaso, como em um jogo de
apostas, onde não se prevê um resultado antecipado. O visível não é um
blefe, mas, segundo Rancière (2005, p. 53), uma ficção, porque “fingir
não é propor engodos, porém elaborar estruturas inteligíveis”; é como a
composição de “determinado arranjo dos signos da linguagem” Rancière
(2005, p. 54), uma combinação de temperos, que não levará ao conhecimento da receita, tal a sua intangibilidade, mas a uma espécie de degustação imanente e transcendente, uma espécie de “manjar dos deuses”.
O banquete de signos está servido: os comensais devoram de
forma intempestiva a superabundância de iguarias. O paladar já se habitua a experimentar a profusão de sabores, reinventando as formas de
cumprir os rituais da deglutição. De cada imagem alimentada, o movimento do ato de consumir se transmuda não em perfeita síntese, mas
em digestão desdobrada do sentido do comer. A apreciação não resulta
na mera acumulação do gosto, mas na indescritível sensação de saciedade insatisfeita.
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Devorar a imagem pode suscitar catarses a respeito do sentido
do infinito, da potência de um devir do signo, das possibilidades inauditas da “pura presença icônica” (RANCIÈRE, 2011, p. 45), aguçando
a percepção não para discernir as imagens em movimento, mas testemunhar a presença do acontecimento para transformá-lo em “[...] teatro da memória e fazer do artista, um colecionador, um arquivista ou
um expositor [...]” (RANCIÈRE, 2011, p. 38). Nesse sentido, o choque
do encontro inusitado, da agressiva ostensividade imagética, da brutalidade do emaranhado dos silêncios das mensagens, nos remete, por
exemplo, ao ato de imaginação da brincadeira infantil.
O paradoxo do modo de estar da imagem artística não só cria
ambivalências, mas “a incapacidade para a transferência adequada
das significações – a sua própria potência” (RANCIÈRE, 2011, p.
23). A confusão instalada nos sentidos sofre da abstinência do dizível. Não saber o que falta, o que acresce, o que decifrar. A expressividade da imagem contemporânea supõe “[...] uma viagem pela
paisagem dos traços significativos dispostos na topografia dos espaços, na fisiologia dos círculos sociais, na expressão silenciosa dos
corpos” (RANCIÈRE, 2005, p. 55), o que não só cria novos mapas
mentais, mas heterotopias.
Os enunciados se apropriam dos corpos e os desviam de sua
destinação na medida em que não são corpos no sentido de organismos, mas quase corpos, blocos de palavras circulantes sem
pai legítimo que os acompanhe até um destinatário autorizado.
Por isso não produzem corpos coletivos. Antes, porém, introduzem nos corpos coletivos imaginários linhas de fratura, de
desincorporação (RANCIÈRE, 2005, p. 60).

A estupefação diante da impossibilidade de classificação, a fratura da “partilha já dada ao sensível” (RANCIÈRE, 2005, p. 60), implica, talvez, a luta contra as formas de totalização da vida. Essa reconfiguração controvertida do sensível põe em causa, justamente, a
existência tradicional da arte. Não se está falando da expressão do niilismo, da negação da vida, do fim das formas culturais, mas da alegria
da aventura nômade, do se fazer leve, sem a carga dos sentidos a priori
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atribuídos para poder transbordar, escapar, vazar a expressividade da
arte que se faz corpo circulante.
A complexidade inerente ao campo imagético nos faz pensar no
buraco negro, na impossibilidade de deciframento do enigma, de qualquer chave certa para abrir a porta; remete-nos muito mais ao princípio
da incerteza de Heisenberg, em que o átomo se desloca incessantemente, na medida em que há deformação do espaço-tempo, emergindo
daí a singularidade da matéria. Nesse sentido é que “[...] a imagem não
é uma ideia ou conceito enfraquecidos, é uma ideia complexificada, é
um desenvolvimento do conceito e não um enfraquecimento do conceito” (DIDI-HUBERMAN, 2014). Ou, como nos diz Rancière, “o
modo estético do pensamento é bem mais do que um pensamento da
arte. É uma ideia do pensamento ligado à ideia da partilha do sensível”
(DIDI-HUBERMAN, 2005, p. 68).
O descentramento do sujeito nas suas formas perceptivas também
contribuiu para a necessidade de embaralhamento, de entrelaçamento
das cores, objetos, técnicas, suportes, experiências artísticas e dos próprios sujeitos da produção cultural. Nesse sentido, o trabalho da arte
sofre a refração da luminosidade do jogo das imagens, dos vetores de
forças reveladas no visível e dos desdobramentos nas afecções produzidas pelos corpos. Nesse caso, a dessemelhança operaria como necessária dissipação tanto do mimetismo como do simulacro, como produção da diferença, da alteridade.
O esplendor do insignificante, o libertar o gozo das imagens da
empresa semiológica, como nos diz Rancière (2011), é um processo de
estremecimento da lógica sensível. A desregulação e a indeterminação
nos chegam como sintomas de um espírito do tempo, em que a fabricação das identificações sofre camadas de inscrições móveis. A busca
nostálgica pelo tempo perdido da aura da obra artística revela o medo
da ausência das referências cimentadas. Trabalho de Sísifo, já que a
virtualidade das imagens ganha força com a ancoragem da arte digital
no mundo contemporâneo. A petrificação da arte pelos olhos da Medusa
seria antes a sentença de morte da produção criadora. Nesse caso, o
processo antropofágico traz a semente da destruição da fruição artística
como pensada e vivida na modernidade, provocando um abalo sísmico,
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uma crise de fundamentos na arte modernista. “O que se chama ‘crise
da arte’ é essencialmente a derrota desse paradigma modernista simples, cada vez mais afastado da mistura de gêneros e de suportes, como
das polivalências políticas das formas contemporâneas das artes”
(RANCIÈRE, 2005, p. 38).
O ser e o se fazer artista, produtor e ao mesmo tempo destinatário, espectador e receptor das formas-imagem contemporâneas, traz à
tona o torvelinho do movimento, a possibilidade do acesso fácil aos
modos de produção estética, da experiência partilhada de poder criar
imagens icônicas, seja através da fotografia, do cinema, do grafite ou de
qualquer outra forma pictórica. É nessa perspectiva que podemos alçar
a arte das ruas ao ponto máximo dessa passagem talvez traumática
porque aniquiladora do já criado, talvez redentora no sentido de democratizar a expressão e o consumo artísticos.
E assim podemos vislumbrar as artes urbanas, das ruas, das
praças, becos e vielas, como expressão criadora labiríntica e multitudinária. Revela um modo de circulação da imagética potencialmente ativadora da dimensão imaginária coletiva. A arte seria como uma ferramenta de cultivo da visibilidade, nas intervenções estéticas pela cidade.
As performances como eventos onde a imagem de si se conjuga com a
imagem produzida pela experiência comum, as maneiras de fazer
criando interface com a matéria da qual se extraem pertencimentos,
marcas distintivas do modo de constituição do eu-nós.

Figura 2 – Escora.
Fonte: Intervenção de Grud.
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A história da produção, da circulação e da destinação das imagens sofre, assim, uma fratura fundamental: a dessacralização intensiva, a alteração dramática das formas nas quais se apresenta, uma alteração significativa na capacidade humana de fabricá-las, uma
exponenciação da potência expressiva, o que demarcaria o necessário
fim de um mundo onde as imagens representariam uma espécie de repositório de ideias consagradas.
As imagens artísticas, nesse sentido, não são mais tão condicionadas pelo tempo e espaço, já que a sensibilidade criadora e fruidora detém agora imensas possibilidades de disputar a ocupação no
mundo. A liberação das imagens e dos poderes para sua manipulação
alteram fundamentalmente a ordem do discurso, as formas de representação da realidade, até dos estilos de vida, principalmente nas cidades. A arte urbana seria, então, mais um campo de batalha pela
emancipação contemporânea.
E, assim, nos indagamos sistematicamente: o que pode a imagem?
O que pode a arte urbana? Que deslocamentos, fissuras, reconhecimentos
atravessam os regimes imagéticos? Que fronteiras são expandidas, que
diálogos são travados em torno das imagens artísticas? Que multiplicidades são engendradas, quais os afetos emergentes no mundo antropofágico que potencialmente constroem outros modos de ser e estar?

Figura 3 – Namaster.
Fonte: Intervenção de Grud em Londres.
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ESSA RUA VIROU NOSSA
Anna Lúcia dos Santos Vieira e Silva

Cidade múltipla

P

ichações e assinaturas nos muros das cidades podem ser entendidas como uma manifestação de existência, identidade reivindicada
por meio de uma visibilidade pública. O sentido da ação muda quando,
nos graffitis, estênceis e lambe-lambes, a mensagem vai além da autoafirmação para uma ideia que quer ser apresentada publicamente, ainda
que a intenção de identidade, firmada na forma, permaneça. A arte de
rua pode, no entanto, ser ainda mais abrangente, quando não se limita
ao fim mesmo de identificação ou mensagem estética, gráfica urbana,
mas como veículo de intenções ulteriores de transformação de uma situação existente, como uma postura política de resistência. Esse foi o
caso das pichações na época da ditadura. Esse é o caso da arte de rua
que se manifesta como parte de um processo maior, que representa o
objetivo de uma coletividade de ocupar seu devido lugar na cidade e de
ter voz na esfera pública, que abrange ações comunicativas, culturais e
diferentes formas de sociabilidade.
Um dos objetivos desta escrita nasce da união entre a observação
descritiva e a análise interpretativa de ações de arte e resistência urbanas na comunidade Lauro Vieira Chaves, em Fortaleza, no Ceará.
Procuramos averiguar como a arte de rua pode ser fonte de informação,
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referência de visibilidade de um contexto, elemento de integração coletiva e ação tática, ao proporcionar interações capazes de favorecer a
transformação de uma situação específica.
A cidade é o contexto. Fortaleza é uma das sedes da Copa do
Mundo de 2014 e, para receber o evento, uma das propostas é a passagem de uma via de metrô na comunidade, que implicaria a remoção de
mais de trezentas famílias que vivem no local há mais de quarenta anos.
A cidade é o objeto – em larga instância por sua realidade material, o espaço público concretizado em ruas, muros, postes e calçadas,
junto com as ações que a revelam. Mas também é o objeto de desejo da
comunidade, um direito, um pedaço específico de chão onde se identificam e de onde não querem sair. Um lugar.
A cidade também é suporte, veículo, canal de comunicação. Os
muros são a principal base das representações gráficas urbanas, podem
ter função de mural ao receberem cartazes, pinturas, colagens, mensagens e, ainda que delimitem um espaço público de um privado, proporcionam algumas vezes o sentido oposto, de permeabilidade ou continuidade de um espaço interno, como quando abrigam varais ou acolhem
varandas improvisadas.
Observada ao longo do tempo, a cidade oferece parâmetros de
identificação de elementos formais, informais, fluxos, apropriações e
usos, que revelam características de sua própria transformação. Nesse
sentido, a cidade é entendida e apropriada como documento de processo, registro e índice de comunicação metalinguística.

Maneiras de olhar, fazer, interpretar
Arte de rua é entendida como um tipo específico de resistência,
um fenômeno urbano, uma manifestação informal que se realiza na cidade. Essa atitude é considerada uma prática urbana, no sentido de uma
operação, cujo resultado é parte de um processo que deixa marcas de
uma passagem no espaço público: graffitis, estênceis, cartazes, stikers e
outras formas de registro concreto que indicam materialmente a ação.
Quando analisamos um documento de processo (SALLES,
1998), estamos face a face com um registro do tempo, do ato, um ín-
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dice. A cidade, no entanto, possui uma peculiaridade: não há apenas um
registro do tempo, mas também do espaço, sua linguagem inerente.
Na cidade, não é sempre um autor quem deixa a marca de seu
processo, como um croqui ou um manuscrito, mas ações coletivas e
interferências espaciais, nem sempre programadas ou intencionais, que
fazem com que ela seja testemunha de sua própria e permanente mutação. No caso, as ações coletivas de arte e resistência urbana, realizadas no espaço público, com estudantes universitários e a comunidade
Lauro Vieira Chaves, são manifestações urbanas e dinâmicas comunicativas que estruturam discursos do cotidiano.

O cotidiano como categoria de análise
A todo tempo, métodos são criados a partir de significados atribuídos no cotidiano, quando a relação que se estabelece com a cidade
não se restringe às ações domesticadas pelo hábito. Podem emergir a
partir de ações diretas como inquietações que animam os espaços urbanos, direcionadas à transformação, à permanência ou à resistência.
Diferentes maneiras de viver e ser na cidade emergem de contextos
e dinâmicas urbanas como construções cotidianas a partir de uma lógica
regular, definida por experiências e vivências. Compreendemos melhor
essas dinâmicas se recorremos ao pensamento de Michel De Certeau
(2000), onde o cotidiano é abordado como categoria de análise. Definido
também como categoria de vida, o dia a dia traz, segundo argumentos do
autor, visibilidade para a complexa trama urdida nos processos de reprodução social, de acomodação ou de tomada de consciência.
De Certeau (2000) emprega a expressão “maneiras de fazer” do
homem comum como forma de “resistência”, onde ações criativas, táticas, provocam fissuras e desvios não previstos pelo conjunto de ordens e ações definidos pelos sistemas de regras sociais. As táticas são
modalidades de ação relativas a possibilidades oferecidas pelas circunstâncias e não obedecem à lei do lugar, enquanto as estratégias tecnocráticas são formalidades das práticas que visam criar lugares segundo
modelos abstratos impostos. O que distingue uma da outra seriam os
tipos de operação realizados nesses espaços: enquanto as estratégias
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produzem, mapeiam e impõem; as táticas utilizam, manipulam e alteram. Em relação à cidade e ao uso que dela fazemos, essa mesma
noção serve para refletir e descrever as práticas cotidianas, para o reconhecimento de uma produção de princípios que resulta dos processos de
utilização e de apropriação dos espaços para torná-lo matéria-prima na
elaboração de táticas.

A comunidade Lauro Vieira Chaves
Perpendicular à Avenida Expedicionários está a Rua Lauro Vieira
Chaves, que delimita uma das arestas da comunidade e onde um único
caminho, que permite a passagem de veículos pequenos, indica sua entrada principal. A outra aresta limite é demarcada por um muro e uma
área vasta e vazia, quase quintal do Aeroporto Internacional Pinto
Martins. Uma trama de caminhos, esgoto a céu aberto, casas de um ou
dois andares, empenas cegas, janelas, portas, muretas, cobogós, paredes
coloridas e portões em ruelas muito estreitas. Sempre há crianças brincando, pessoas de passagem, bicicletas estacionadas, roupas em varais
improvisados e alguém sentado à porta em alguma sombra. O cotidiano
na comunidade assemelha-se ao de um tempo e espaço onde o crescimento das cidades ainda não havia engolido o sentido de vizinhança,
convívio e uso comum do espaço público. Talvez porque tenha surgido
há quarenta anos e se mantido discreta. Talvez por ter garantido, até
então, o desinteresse especulativo a seu favor.
Mais de trezentas famílias da Lauro Vieira Chaves sofreram recentemente ameaças de remoção devido à passagem de uma via de
metrô no local, de acordo com o cronograma de obras previsto para a
Copa do Mundo de 2014. Por ser um assentamento informal, os moradores não possuíam o direito de propriedade sobre o terreno, o que culminou em negociações de indenização com valores muito baixos para
garantir-lhes o título de propriedade e, assim, a possibilidade de permanência no local original.
Em meio a esse panorama a comunidade organizou-se, em 2012,
e acionou a Defensoria Pública da União do Ceará, responsável por
viabilizar processos de usucapião para os moradores. Para tanto, seria
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necessário um parecer técnico com levantamentos de cada um dos lotes.
O Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal
do Ceará (DAU-UFC) foi acionado e a demanda encaminhada ao Canto
– Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU), um programa de extensão.
Paralelamente ao processo de levantamento dos lotes da comunidade Lauro Vieira Chaves, em agosto de 2012, o Seminário Nacional de
Escritórios Modelo de Arquitetura (SeNEMAU) foi organizado e sediado pelo Canto, o que favoreceu uma proposta de mutirão nessa comunidade. Com isso, outras questões relacionadas às demandas locais
foram levantadas, como a necessidade de fortalecer o sentido comunitário e reforçar as ideias de resistência e territorialidade com a intenção
de reivindicar a permanência dos moradores no local.
Foram propostos três eixos de ação durante as atividades do
SeNEMAU: “Espaços Públicos”, “Arte e Resistência Urbana” e
“Comunicação Comunitária”. Em “Espaços Públicos”, o foco foi dado
aos aspectos paisagísticos. O trabalho de “Arte e Resistência Urbana”
dedicou-se a intervenções artísticas, e o grupo da “Comunicação
Comunitária” fez uma série de entrevistas em todas as habitações e desenvolveu uma proposta de rádio comunitária. Foram realizadas intervenções de pintura, com a participação de um grupo de artistas da cidade (Selo Coletivo), os participantes do evento e os moradores da
comunidade. Mudas foram plantadas e localizados os pontos de locação
dos autofalantes para futura instalação da rádio.
Acabado o evento, alunos da universidade e participantes da comunidade mantiveram contato e propuseram-se a dar continuidade às
ações. Em 2013, foi elaborado um projeto de extensão universitária,
“Se essa rua fosse nossa”, vinculado ao Canto, a partir dos trabalhos
realizados no eixo “Arte e Resistência Urbana” e “Espaço Público” desenvolvidos durante o SeNEMAU.
A proposta foi realizada com intervenções cocriativas e participativas na intenção de qualificar os espaços públicos, muros e caminhos
da comunidade. A situação foi levada para televisão, em rede pública, e
os moradores seguiram o processo de resistência com participação ativa
nos processos de luta por permanência.
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Aparecer para permanecer
Na introdução da Condição Pós-Moderna, Harvey (2008, p. 15)
coloca os anos 1970 como um marco de transformação da visão do urbano e de seu consequente discurso. O autor descreve a passagem de
um panorama capitalista de consumo e fluxo de materiais, para um prioritariamente de consumo e fluxo de signos e imagens. Nesse contexto, a
ênfase nas aparências, na superfície, nas qualidades individuais da vida
urbana, entram em cena com o polêmico pós-modernismo, para o qual
“cidade colagem” e “revitalização urbana” tornam-se palavras-chave.
No processo de valorização da cidade como signo, para a comunidade Lauro Vieira Chaves, aparecer passou a ser uma questão de
existir. Aos olhos dos poderes públicos, sua visibilidade revela a importância do tempo que os moradores vivem ali, tempo de construção da
identidade, do lugar. Aparecer foi uma forma de enfatizar a necessidade
de negociação e de reivindicar permanência.
Ferrara (2002) apresenta uma diferenciação entre visualidade e
visibilidade. Na visualidade, a imagem aparece aos sentidos como uma
manifestação que permite identificar o lugar, como “constatação receptiva do visual físico e concreto das marcas fixas que referenciam a cidade e a identificam entre as cidades” (FERRARA, 2002, p. 120). Na
visibilidade, a imagem é uma mediação que pode produzir um conhecimento do espaço.

Entre linhas
A entrada principal da comunidade tem um bar à direita e um
frigorífico à esquerda. Entre os dois, um espaço de uso muito dinâmico
pelos moradores: um lugar de estar, jogar baralho, conversar, que funciona como extensão do bar, mas é também um lugar de passagem. Esse
espaço foi escolhido como um dos pontos de intervenção. Os muros,
que formam um corredor, e uma das entradas da comunidade, constituem um volume a partir do frigorífico. Para os muros, foi proposta uma
leitura dos padrões visuais encontrados ali, familiares aos moradores,
como as tramas de múltiplas linhas dos postes de eletricidade, as linhas
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dos varais, muitos deles expostos nas fachadas das casas, os gatos, as
cores fortes e os cobogós. A realidade fez-se presente para a produção
icônica e consequente familiaridade e aceitação dos moradores aos
signos produzidos.

Figura 4 - Entrelinhas. Foto A – Entrada da comunidade; Foto B – Detalhe da entrada depois
da intervenção; Foto C – Estêncil aplicado com o nome da rua.
Fonte: Anna Lúcia dos Santos Vieira e Silva.

Essa atenção em relação à identidade das imagens ecoou não
apenas nas intervenções da entrada da comunidade. Foram produzidos
estênceis, tipografias e números a partir das formas dos cobogós, para
colocar o nome das ruas nas esquinas correspondentes e disseminar na
comunidade sua própria imagem. A partir das imagens produzidas, foi
criado um logotipo e um símbolo da LVC (Lauro Vieira Chaves). Assim,
a identidade é reforçada e as atividades ganham um sentido que vai
além da visibilidade para a intensificação do sentido de coletividade e
de identidade.
Alguns moradores participaram do processo de preparação do
muro, com reboco e pintura branca de fundo. A comunidade prepara-se
e transforma-se em suporte para receber as intervenções, o mutirão, os
alunos e sua nova imagem. Os moradores também participaram do processo de criação das imagens para os muros e durante o mutirão, na
reprodução e aplicação das figuras. Uma ação coletiva e interativa.
No espaço da entrada, foram tracionados finos fios de cabos de
aço e plantada uma trepadeira, das que crescem rápido, com o intuito de
criar um portal sombreado, enfatizar a entrada com o mote das linhas.
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Do lado esquerdo, os varais foram retratados com lençóis e camisetas
brancas, para que o espaço interno ao desenho estivesse à disposição
para receber futuras intervenções gráficas.
Se pensamos as ações realizadas na Lauro Vieira Chaves em um
sentido político, como uma postura específica no espaço público que se
manifesta de forma comunicativa, fazemos uma conexão com o que
Deutsche caracteriza como arte pública, porque opera e se apresenta na
esfera pública:
Tanto si sigue como si rechaza el modelo habermaziano, significa que un arte público, por contraste con un público artístico, no es una entidad preexistente, sino que emerge a través
de, es producido por, su participación en una actividad política
(DEUTSCHE, 2001, p. 310).32

Por esse ponto de vista, há uma atualização do sentido de esfera
pública por sua implicação não apenas comunicativa, com uma abrangência de opinião pública ou através de um meio de comunicação
aberto, mas por incluir um posicionamento político, a manifestação de
uma opinião e um desejo que é um direito, como uma forma de legitimidade social.

Apropriação
A palavra apropriação é usada de diferentes formas por autores
que discutem a dominação e o controle do ambiente urbano e as distintas formas de agir em relação a esses domínios. A marcação de território e a construção de lugares na arte pública ocorrem através da
apropriação do espaço urbano, entendida como uma tomada de posse
vinda da sociedade, de grupos ou indivíduos, que ocupam alguma
parte do espaço público e o transformam à sua revelia, de forma crítica
ou não autorizada.
32

Seja adotado ou recusado o modelo habermasiano, uma arte pública, em contraste com
um público artístico, não é uma entidade preexistente, mas emerge e é produzida por
sua participação em uma atividade política (Tradução da autora para fins de estudo).
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Figura 5 - Apropriação. Foto A – Muro da comunidade com intervenção dos moradores;
Foto B – Muro depois da ação “arte e resistência urbana”, que apropria a imagem anterior.
Fonte: Anna Lúcia dos Santos Vieira e Silva.

Na entrada, nos muros que receberam as intervenções, já havia
uma imagem com conteúdo de resistência, que identifica a comunidade
e o desejo dos moradores de permanecer no local. Essa intervenção
denota a apropriação do muro como espaço físico e político, de opinião
pública. Em seguida, o grupo que atuou em “arte e resistência urbana”
também se apropria do muro e incorpora a imagem anterior no conjunto
de todo corredor preenchido, com o cuidado de enfatizar, ao lado dela,
o conteúdo e a forma gráfica, respeitando o fundo branco, as cores vermelho e preto, e o código verbal. Ao longo do tempo, os moradores
colocaram varais e roupas para secar sobre as pinturas dos varais, reiterando a análise da seleção das imagens a serem reproduzidas nos muros
e a manutenção do costume.
Na Lauro Vieira Chaves, a intervenção urbana ocorreu no espaço
público interno à comunidade. Parece um pouco estranho falar de apropriação do espaço público quando o que ocorre é uma utilização diferenciada de um espaço que já é previamente utilizado e entendido como
pertencente a todos os que ali o transformam. No entanto, a atividade
coletiva no espaço dentro da comunidade ganha outra qualidade e significado quando ele é transformado dentro de um propósito comum, no
caso, a resistência. Como uma forma de apropriação, os lugares recebem a intervenção de acordo com as escolhas e necessidades específicas, na transmissão de um conteúdo com teor reivindicativo, capaz de
fortalecer o sentido de pertencimento e de localidade.
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Lambe-lambes

Figura 6 - Lambe-lambe. Fotos A e B – Lambes de fotos dos moradores da comunidade.
Fonte: Anna Lúcia dos Santos Vieira e Silva.

O lambe-lambe e o sticker possuem uma lógica de ação e elaboração de aplicação rápida, dependendo da dimensão do trabalho. A técnica é de colagem ou adesivagem, não é realizado com tinta. A matriz é
a própria imagem, que está previamente impressa em papel sulfite fino,
pintada ou desenhada, e a ação na rua é sua colagem integral ou recortada. O tamanho varia de acordo com a técnica usada. Os adesivos costumam ser pequenos e as colagens podem ser de grandes dimensões. A
cola é passada na parede, o papel é aplicado e outra camada de cola
sobre o papel dá a fixação final.
No mutirão, quando as coordenadoras do eixo “arte e resistência
urbana” foram visitar o local, fotografaram imagens da própria comunidade para produzir os lambe-lambes. Na intervenção, dias depois, as imagens foram colocadas nas fachadas das casas, nos muros e portões. Alguns
moradores pediram que os lambe-lambes que retrataram suas fachadas
fossem colocados no mesmo lugar onde a foto foi captada. Dupla representação. O espaço – e a força de sua imagem – anima o sentido de identidade e de lugar, como um paradoxo que capacita a imagem a potencializar a realidade do espaço que representa, por nele estar.
O Gabriel, morador de 13 anos e um dos integrantes do eixo “comunicação comunitária” durante o SeNEMAU, foi fotografado ao fotografar e virou lambe-lambe. Metalinguagem significativa, uma vez que
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figura um dos mais reconhecidos representantes da comunidade. As
imagens, ao retratarem os moradores, foram fator de repercussão e de
incentivo entre os moradores de participarem das intervenções, direta
ou indiretamente.

Extensão

Figura 7 - Extensão. Foto A – Mutirão durante o SeNEMAU; Foto B – Elaboração dos lambes
no Canto; foto C – Reunião com estudantes e professores na Universidade Federal do Ceará.
Fonte: Anna Lúcia dos Santos Vieira e Silva.

O mesmo nível de hierarquia e o sentido de reciprocidade trazem
o conceito de horizontalidade, definido por Santos (2000, p. 108) como
“zonas da contiguidade que formam extensões contínuas”. O conceito,
como formas equânimes e integradas de diferentes relações espaciais e
humanas, também pode ser utilizado para a compreensão das relações:
teoria e prática, universidade e o contexto onde se insere; aluno e professor; alunos entre si, em diferentes etapas de formação e com tipos de
saberes específicos; integrantes dos projetos de extensão e os das comunidades envolvidas. Da comunidade para a universidade e vive-versa,
irromperam processos horizontais e interdisciplinares, que ganharam
força de realização ao longo do tempo. Depois do SeNEMAU, o projeto
“Se essa rua fosse nossa” incluiu a continuidade das atividades e o levantamento de novas demandas.
De volta à comunidade, meses depois, foram feitas atividades
lúdicas e novas fotos com as crianças para mais lambe-lambes. A captação das imagens na comunidade contou com um precário estúdio de
papelão improvisado pelos estudantes na véspera da visita. A universi-
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dade entra na relação com os alunos e a tecnologia, computadores, impressoras; a comunidade, com as pessoas, a estrutura social e a própria
cidade em um recorte local. As imagens fotografadas foram elaboradas
graficamente, ampliadas, recortadas em diferentes dimensões, uma
maior para os lambe-lambes e outras menores para um jogo de memória
usadas em uma atividade lúdica com as mesmas crianças fotografadas.
Quando as crianças viram suas próprias fotos coladas nos muros, quiseram mais.
A realidade da rua deixou de pertencer apenas aos moradores,
assim como a universidade não se restringiu somente aos alunos.
Houve, com isso, um fortalecimento do sentido de continuidade, de comunidade, de identidade e de extensão para todos os envolvidos.

Meu território

Figura 8 - Meu território. Foto A – Marca que significa remoção; Foto B – Estêncil Meu
Território, desenvolvido no SeNEMAU com o Selo Coletivo.
Fonte: Anna Lúcia dos Santos Vieira e Silva.

A pintura em verde com as letras MT e um número marcavam as
casas que seriam derrubadas para a implantação do metrô. MT era signo
de desapropriação. O stiker, que foi elaborado no SeNEMAU, colado
sobre as pinturas durante o mutirão, transforma o MT da Metrofor em
um MT de “Meu Território”, em um jogo simbólico.
A cidade-suporte também recebe varais reais sobre os varais-imagem, jogo de amarelinha ao lado do esgoto aberto, cartazes do
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evento e do líder comunitário. Cada intervenção transforma o espaço
público, ressignifica, reitera o sentido de localidade, demonstra o cotidiano dos costumes e o desejo de permanência. E nem tudo pode ser
programado. Mais e melhor que isso, a espontaneidade não pode nem
deve jamais ser tolhida, espontaneidade que insurge como estímulo à
ocupação do espaço público.
Como parte do processo, a LVC hoje é conhecida como a comunidade que desviou o caminho do metrô e apenas 66 famílias foram
removidas para uma localidade próxima.
La cuestión no consiste en aproximar los espacios del arte al no
arte y a los excluidos del arte. La cuestión consiste en utilizar
la extraterritorialidad misma de esos espacios para descubrir
nuevos disensos, nuevas maneras de luchar contra la distribución consensual de competencias, de espacios y de funciones. El
consenso es ante todo la distribución de esferas y de competencias. La fuerza del espacio del arte en relación con esto consiste
en ser un espacio metamórfico, dedicado no a la coexistencia
de las culturas sino a la mezcla de las artes, a todas las formas
mediante las cuales las prácticas de los artes construyen hoy día
espacios comunes inéditos (RANCIÈRE, 2005, p. 71).33
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DA PESCA AO SURFE:
natureza, cultura e resistência na praia do
Titanzinho em Fortaleza
André Aguiar Nogueira34

R

ecentemente, a cidade tomou conhecimento da existência de
um mega projeto para construção de um estaleiro naval na Praia do
Titanzinho, em Fortaleza. Em meio ao debate público sobre a viabiliadade econômica, social e ambiental do referido empreendimento, foi
necessário tecer algumas considerações sobre as raízes da cultura e da
resistência desse lugar.
A Praia do Titanzinho é considerada a alma da comunidade
Serviluz.35 O lugar ficou internacionalmente conhecido, a partir da dé-
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Graduado em História pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Mestre e doutorando em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Professor da Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Colaborador de projetos sociais
na comunidade.
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SERVILUZ era o nome do antigo Serviço de Luz e Força de Fortaleza, empresa geradora de energia elétrica construída em 1954. Após a desativação da usina, tornou-se
também o nome popular da pequena “favela” que a circundava, sendo nessa denominação que seus moradores passaram a se reconhecer. “Aqui é o Serviluz: de dia falta
água e de noite falta luz”, dizia uma antiga anedota local que denunciava a inexistência
de energia elétrica, por longo tempo, nos domicílios que se localizavam ao lado da
usina. Oficialmente, essa comunidade não existe como bairro na adminitração pública
municipal. Segundo pesquisas populares, a população hoje é estimada em cerca de 30
mil habitantes.
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cada de 1970, pela prática do surfe. Nesse período, apesar de localizada
na periferia da cidade, sua orla sediou campeonatos nacionais e internacionais importantes, atraindo muitos visitantes.
Nos anos de 1990, porém, fatores como o crescimento demográfico acelerado e o surto da delinquência juvenil proporcionaram o fim
dos eventos esportivos e a localidade passou a ser estigmatizada na cidade. Mais recentemente, com o surgimento de novos movimentos populares, a criação de organizações não governamentais (ONGs) e a
abertura de algumas escolinhas de surfe e, principalmente, com a emergência de jovens campeões locais no esporte, tem-se ampliado novamente o fluxo de visitantes. Trata-se de uma comunidade já estabelecida há mais de sessenta anos e que hoje convive com a ameaça da
especulação imobiliária.
Situado entre o oceano Atlântico, o porto do Mucuripe e um
complexo industrial, especializado no ramo de gás e combustível, esse
estreito pedaço de praia no extremo leste de Fortaleza foi ocupado por
um contingente bastante heterogêneo de trabalhadores (Figura 1).

Figura 9 – Vista Panorâmica da Praia do Titanzinho
em Fortaleza.

Fonte: Proposta de Tombamento da Paisagem Cultural do
Titanzinho, CPHC, SECULTFOR, PMF, 2010.

Durante muito tempo, a população morou em barracos improvisados; muitos deles eram erguidos com lona plástica, madeira e até
mesmo papelão. Tempos difíceis eram aqueles em que o vento e a areia,
quando não derrubavam as casas, entravam nos olhos e nas panelas dos
moradores abrigados ainda em casebres esparsos. A pobreza das habitações, no entanto, contrastava com a abundância encontrada nas panelas
suspensas sobre o fogo a lenha, quase sempre abarrotadas de peixe,
alimento básico na mesa das famílias praianas. São, portanto, herdeiros
da milenar tradição pesqueira.
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Ao longo dos anos, porém, os pescadores somaram-se às meretrizes, aos portuários, aos trabalhadores da indústria, aos pequenos comerciantes e aos trabalhadores informais, os ditos “biscateiros”. Surgia
uma comunidade culturalmente multifacetada e marcada por distintas
experiências migratórias.
Ao tempo dos candeeiros e velas, sobreveio a época dos refletores
na praia. Na histórica esplanada do Mucuripe,36 uma imensa floresta de
cajueiros deu lugar a uma paisagem mais moderna e cosmopolita.
Foi a partir da construção do porto – elemento central no processo
de expansão e reordenação espacial – que essa região passou a experimentar uma série de mudanças: nas suas reservas naturais, no tipo de
ocupação territorial e uso do solo, na funcionalidade econômica, na expansão demográfica, na produção cultural e na relação com a natureza.
As primeiras pedras para a construção do porto começaram a ser
assentadas por volta de 1940. Obra demasiadamente demorada, levou
mais de duas décadas para ser concluída, período em que seus arredores
foram sendo rapidamente ocupados por levas de retirantes e por imponentes clubes de veraneio (Figura 2).

Figura 10 – Pescadores artesanais na enseada do Mucuripe.
Fonte: Mucuripe, livro de Chico Albuquerque, 1958.

36

Existem controvérsias sobre a origem do nome Mucuripe. No romance Iracema, 1865, o
escritor José de Alencar (1992) explica que o nome mocoripe vem de corib (alegrar) e mo
partícula do verbo fazer. O historiador cearense Raimundo Girão (1959), entretanto, sugere
que esta explicação seja muito romantizada. De acordo com ele, amparado nos estudos de
Adolfo Vahargen, o navegador espanhol Vicente Pinzón teria aportado no Mucuripe em
fevereiro de 1500, antes, portanto, da chegada de Pedro Alvares Cabral em Porto Seguro,
na Bahia. Trata-se, portanto, de um dos primeiros núcleos habitacionais da cidade.
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A bela praia do Mucuripe nunca mais seria a mesma. Os trens, os
navios e os caminhões continuamente carregados passaram a indicar
uma profunda alteração no ritmo de vida local. Assinalavam a emergência de novas formas de vivência do tempo e da criação de novas
modalidades de organização das identidades e das culturas. O barulho
das ondas do mar intercalava-se, agora, à sirene das usinas; a intensa
maresia da praia se misturava ao forte cheiro de gás; bebia-se água com
gosto de querosene.
Nesse sentido, há mais de meio século, os habitantes dessa área
têm estabelecido uma relação ambígua com a indústria que os cerca. Há,
por isso, uma memória coletiva da vida fabril, já que muitos dos seus
moradores foram seduzidos pelas promessas redentoras do progresso.
Entre outras lembranças, o imaginário do bairro é carregado de
episódios trágicos. Em várias circunstâncias, vidas foram ceifadas. Os
incrementos do progresso e a riqueza econômica foram, muitas vezes,
banhados no sangue dos trabalhadores locais. Muitos jovens apresentam deformações físicas visíveis provocadas pela má utilização de
equipamentos industriais pouco habituais.
As mortes no mar, os naufrágios e os afogamentos somavam-se
agora às mortes e acidentes em terra. As perdas no mundo do trabalho,
aliás, incorporaram-se à realidade das mortes a bala, nitidamente sentidas nos índices e nas estatísticas da criminalidade e da violência local.
Em meio ao progresso voraz, o Serviluz tornou-se também um
lugar de resistência popular. Em boa medida, o passar do tempo não
apagou antigas formas de relação com o mundo natural. Alguns modos
de organização social e laços de solidariedade e afeição têm atravessado gerações.
A simplicidade e a solidariedade entre esses trabalhadores, entretanto, alimentaram a falaciosa ideia de ser essa uma gente preguiçosa,
apolítica e culturalmente atrasada. A idealização exacerbada dos pescadores, por exemplo, produziu uma imagem bastante distorcida, que enxerga grupos de trabalhadores estáticos no tempo e vê os homens como
uma espécie de prolongamento da paisagem natural.
De fato, os habitantes desse lugar não viveram impunemente.
Residindo sobre uma localização geográfica atípica, rica e selvagem,
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desenvolveram a partir daí suas estratégias de sobrevivência, construíram traços culturais e organizaram o cotidiano (Figura 11).

Figura 11 – Crianças surfando na Praia do Titanzinho, em
Fortaleza.
Fonte: Raimundo Cavalcante Ferreira, 2012.

No Titanzinho, a prática do surfe deu uma continuidade renovada
a essa tradição em que natureza, trabalho e cultura facilmente se fundem.
Os homens, de várias formas, apoderam-se das águas, demarcam as
pedras e vivem suas ruas de areia. Nesses lugares, processavam-se nascimentos e óbitos. As intrigas e as amizades da vida desenvolvem-se
sobre poeiras e paralelepípedos. Seja como local de moradia, trabalho
ou lazer, as nuanças geográficas interferem diretamente no dia a dia da
população, aguçando sobremaneira as sensibilidades dessa gente.
Do teto plastificado sob o qual se dormia a fim de amenizar o
constante cair da areia, ao chão movediço sobre o qual se pisava, os
elementos naturais deixam suas marcas no cotidiano do lugar.
Do surfe, porém, surge o entendimento de que a deficiência socioeconômica deveria ser superada pela utilização racional do ecossistema, da mediação entre consciência dos valores humanos e a natureza,
o mutualismo com o ambiente, a percepção do espaço como impulsionador das transformações sociais necessárias ao meio.
A superação do preconceito e da desigualdade econômica exigia,
porém, tanto um severo treinamento técnico quanto a aceitação de uma
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série de mudanças no estilo de vida, mesclando-se aí velhos hábitos e
novos comportamentos. Emergiu o desejo de elaborar novas opções de
vida, de vibrar com outras sensibilidades:
No futebol, se o cara não está jogando bem eles tiram e colocam
outro. No surfe não, quem for mais bonitinho está com patrocínio. O cara dá um aéreo e fica com a prancha cheia de logotipo
[...]. Foi de repente, já competia enquanto meus amigos jogavam
futebol. Sabia surfar e jogar bola, mas tive que escolher. Hoje
vejo que através do surfe conheci outros países e estados, já
meus colegas do futebol ainda não saíram do Titanzinho.37

As histórias de vida apontam a árdua trajetória dos jovens competidores como uma regra geral. O surfe não teve um começo tão nobre.
Antes marginalizado, hoje é visto como uma profissão; mas poucos
atletas sobrevivem do esporte, enquanto outros somente sonham. Além
disso, esse esporte também era extremamente caro, praticamente inacessível, para as condições financeiras da população local, pelo menos até os
anos de 1990. Atualmente, porém, constituiu-se uma diversificada rede
de trocas e solidariedades que permite que praticamente todos os jovens
da localidade tenham acesso gratuito ao equipamento (Figura 12).

Figura 12 – Surfista profissional Fábio Silva, atleta local consagrado nacionalmente.
Fonte: Raimundo Cavalcante Ferreira, 2013.
37

Entrevista com Lucinho Lima, In: Revista Hard Core, v. 15, n. 182, out. 2004.

ARTE QUE INVENTA AFETOS

149

Um aspecto central é que os praticantes passaram a expressar
mais facilmente o amor pela praia, fazendo transparecer certa satisfação
de ter à porta de casa um excelente espaço para a prática do surfe.
Ressignificaram, assim, as relações antes estabelecidas com o meio ambiente. Não se arriscavam mais nas temerosas pescarias mar adentro,
mas desenvolveram a gosto pela adrenalina de estar dentro d’água competindo. Nesse caso, o gosto pelo mar e pela natureza configurou-se
como uma condição fundamental.
Se o menino tá dentro d’água o que ele tá vendo dentro d’água?
Tá vendo uma gaivota que tá passando, tá vendo um peixe que
tá passando, uma tartaruga... Ele já começa a ter assim noções de
oceanografia, começa a observar mais os astros, sabe que na lua
cheia e na lua nova a maré é mais cheia ou mais vazante e pode
dar onda, qual a época do ano que tem a melhor onda, já começa
a se preocupar com a onda assim... Vai esperar o dia que o mar
tá mais perfeito e tal pra surfar. Enfim, o moleque já começa a
pensar mais na natureza, começa a ver o lado mais bonito do
negócio se ele tiver dentro d’água.38

Nesse grupo cultural específico, observou-se que a realidade oferecida pela natureza não constituía exatamente um problema. Ao contrário, faltava exatamente uma relação mais aproximada e equilibrada
com o meio ambiente, a fim de serem aproveitados os benefícios que a
natureza gratuitamente podia proporcionar.
Nesse universo, é possível deslizar nas histórias de adolescentes que descobriram novas formas de trabalho e lazer no mar, inventando novos modos de ganhar a vida na arrebentação. Histori
camente, vê-se o surgimento de uma espécie de escola local de surfe
na comunidade.
Trata-se de uma geração que nasceu e cresceu numa área litorânea, mas, morando na beira da praia, não desejou seguir a tradicional
profissão dos pais. Diferentemente daqueles que aderiram aos novos
38

Entrevista concedida por José Carlos Sobrinho, popularmente conhecido como “Fera”,
ao autor em 14/07/2010.
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postos de trabalho que surgiam na indústria, continuaram optando pela
vida no mar (Figura 13).

Figura 13 - Surfista profissional Tita Tavares, uma das atletas
mais vitoriosas no esporte, ainda hoje mora na comunidade.
Fonte: Raimundo Cavalcante Ferreira, 2013.

Deslizar sobre a madeira era inclusive o aprimoramento de uma
antiga técnica da pesca, das embarcações que, para atingir a terra firme,
precisam cruzar a arrebentação das ondas. Nesse processo, a habilidade
em reutilizar os elementos do dia a dia constituiu um aprendizado fundamental, capaz de produzir a emergência de alternativas essenciais a
essa população.
Na pesca e no surfe, a relação entre homem e natureza é fundamental. Nessas atividades, o ambiente não pode ser considerado uma
entidade estática, mas precisa ser concebido como uma série de processos maiores, alheios à ação humana, mas sobre os quais o homem
pode interferir. Natural e social articulam-se continuamente. Entre outros resultados, a prática do surfe na periferia urbana de Fortaleza concretizou-se em inserção social e educação ambiental. Despertou, inclusive, novas sensibilidades em relação à natureza.
A partir do relacionamento com as pessoas “de fora”, os meninos
do lugar começaram a conhecer pranchas, roupas, equipamentos e outros acessórios que permeiam esse universo. O surfe reforçou a ideia do
acolhimento, do bairro como espaço do lazer e da interação.
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As pessoas que chegavam viram nascer ali um bairro popular
cujas águas e areias a população passou a dominar. Foi preciso, a partir
de determinado momento, negociar, entre outras coisas, o próprio direito de entrar e sair ileso do local. Com o passar do tempo, uma onda
de violência instalou-se e os grandes campeonatos antes realizados na
praia afastaram-se do bairro. Mas o surfe permaneceu na cultura local.
Nesse contexto, parte da juventude passa a ter o entendimento de
cultura como algo que não mais se restringia ao microcosmo do bairro,
ainda que o espaço contenha os elementos essenciais de sua formação,
mas baseia-se na integração da comunidade ao planeta: “pensar globalmente, agir localmente”.
A praia do Titanzinho, situada na esquina leste de Fortaleza, é o
berço dos melhores surfistas do Brasil, o melhor e mais constante
point da cidade. Tema de música e famosa no mundo do surfe
pela força de suas ondas e por seus famosos surfistas. Porém,
esse paraíso está sofrendo com a poluição há muitos anos, resultado da falta de educação da maioria dos moradores e da falta de
leis que punam verdadeiramente os poluidores, os quais jogam
lixo na praia causando sujeira, doenças e deformação do coral.
O quadro é alarmante, basta olhar a praia e mergulhar para perceber o grande estrago causado ao meio ambiente. A água é suja
e transmite micose, isso não pode continuar assim, pois é crime
ambiental e prejudica a todos que tem no mar sua fonte de sobrevivência e lazer.39

Além dos problemas ambientais, a superação do preconceito social que recai sobre a comunidade podia contar com o apoio quase incondicional da natureza. A prática do surfe projetou-se como uma possibilidade concreta de renda e inserção social. A prática deve, no entanto,
estar associada à imagem de uma juventude saudável, cristalizada nos
corpos torneados dos atletas locais.

39

O Projeto S.O.S Titanzinho foi criado por surfistas locais com o objetivo de despertar
um senso de preservação ambiental entre os moradores do bairro. Manifesto do movimento S.O.S titanzinho, disponível na escolinha de surfe do titanzinho, 2008.
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Realizar a capacidade de reverter a imagem denegrida do
Serviluz, sinônimo de mazela urbana, fazê-lo flutuar em novas memórias é o que se espera dos corpos locais. O surfe passou a ser entendido
como uma força mutante, capaz de tirar as crianças da ociosidade e das
drogas, uma forma de transformar corpos e mentes. A vida dentro
d’água como sendo propulsora de outros aprendizados e habilidades.
Existe, entre os praticantes, a concepção da natureza como uma espécie
de força mutante, que transforma mentes e corpos e que é capaz, por
exemplo, de transformar crianças magricelas em verdadeiros campeões
mundiais de surfe (Figura 14).

Figura 14 – Campeonato de surfe na Praia do Titanzinho.
Fonte: Raimundo Cavalcante Ferreira, 2013.

Face às considerações anteriormente expostas, e diante da improvável construção de empreendimentos como um estaleiro nesse território, cabe argumentar sobre a história de lutas e resistências na pequena
praia do Titanzinho. Espaço configurado historicamente por múltiplos
territórios e personagens. Em meio às glórias e às adversidades, proporcionadas tanto pela complicada relação estabelecida com a natureza
quanto pelas mediações mantidas com as políticas públicas excludentes
da cidade, homens e mulheres aprenderam a compartilhar projetos e angústias, a redefinir valores, tornando-se agentes mais ativos na construção de suas histórias de vida. Afinal, é bom lembrar que a história da
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gente do Titanzinho e do Serviluz compõe uma parte importante da memória coletiva de Fortaleza. Portanto, qualquer tentativa de intervenção
política neste espaço pode constituir uma contribuição fundamental para
valorização do patrimônio ambiental e cultural da cidade.
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RÁDIO E CORPO SEM ÓRGÃOS
Mauro Sá Rego Costa

O

Corpo sem Órgãos nasceu no rádio. Foi num programa de
rádio escrito e dirigido por Antonin Artaud para a ORTF (Office de
Radiodiffusion Télévision Française), em 28 de novembro de 1947, e
que nunca foi transmitido: Para acabar com o julgamento de Deus. Foi
censurado porque falava mal dos americanos (em pleno Plano Marshall,
em que os EUA iriam “salvar” os países da Europa destruídos pela
Segunda Guerra Mundial) e do Cristianismo. Dizia que os americanos
só pensavam em guerra, em armas e soldados e em vender seus produtos
artificiais para substituir tudo que era natural; e no lugar do Cristianismo,
cantava os ritos do peyote e o pensamento Tarahumara, povo indígena
mexicano, de onde Artaud acabava de voltar – de sua última tentativa de
curar-se da esquizofrenia. Entre os Tarahumara não há loucos, porque
sua psicologia e pedagogia ensinam a lidar e a viver com a consciência
paranoica (Tutuguri) e a consciência esquizofrênica (Ciguri). A expressão corpo-sem-órgãos só aparece uma vez, nos últimos versos do
poema/programa de rádio. Diz Artaud (1986, p. 161-162):
Se quiserem, podem meter-me numa camisa de força
mas não existe coisa mais inútil que um órgão.
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Quando tiverem conseguido um corpo sem órgãos,
então o terão libertado de seus automatismos
e devolvido sua verdadeira liberdade.
Então poderão ensiná-lo a dançar às avessas
como no delírio dos bailes populares
e esse avesso será
seu verdadeiro lugar.
Gilles Deleuze e Felix Guattari apropriam-se dessa expressão –
Corpo sem Órgãos – e a transformam num dos traços marcantes de seu
pensamento, em O Anti-Édipo e Mil Platôs, ambos com o subtítulo
Capitalismo e Esquizofrenia. É preciso criar para si um Corpo sem Órgãos.
De todo modo você tem um (ou vários), não porque ele pré-exista
ou seja dado inteiramente feito – se bem que sob certos aspectos
ele pré-exista – mas de todo modo, você faz um, não pode desejar sem fazê-lo – e ele espera por você, é um exercício, uma
experimentação inevitável, já feita no momento em que você a
empreende, não ainda efetuada se você não a começou. Não é
tranquilizador, porque você pode falhar. Ou às vezes pode ser
aterrorizante, conduzi-lo à morte. Ele é não-desejo, mas também
desejo. Não é uma noção, um conceito, mas antes uma prática,
um conjunto de práticas (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 9).

Somos organismo e corpo-sem-órgãos. São dois polos que não
existem um sem o outro. O organismo é o corpo organizado, da
Medicina, da Biologia, da Moral instituída. O corpo-sem-órgãos é o
plano zero do corpo, o corpo esquizo, a potência contínua de criação de
corpos. E aí, corpo entendido espinozanamente, como corpo e alma,
corpo e mente, inseparáveis. E essa potência corpo-sem-órgãos deve ser
pensada tanto no plano individual, pessoal, numa psicoterapia, por
exemplo; como no plano político, coletivo, na análise de um movimento político ou artístico-político. O processo criador de um poeta, de
um rádio-artista, como de um coletivo de rádio fazendo sua rádio livre,
são movidos pelo corpo-sem-órgãos.
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O corpo-sem-órgãos (CsO) desorganiza para criar, tira do organismo, do código; descodifica, cria. Ele atua sobre o espaço (ou tempo)
liso, em oposição ao espaço (ou tempo) estriado, com suas partes especializadas e separadas – para usar o par de conceitos que Deleuze e
Guattari aproveitam do compositor e pensador da música Pierre Boulez.
Vamos então procurar, erraticamente, sem nenhum programa definido, instâncias CsO no rádio.
O primeiro exemplo pode ser o do movimento de rádios livres,
desde o que se faz atualmente no Brasil até o início de sua história, na
Itália e França dos anos de 1970 e 1980, e seu primeiro surto no Brasil,
no fim da Ditadura, depois de 1985. Rádios livres no Brasil hoje, ou
“rádios piratas” como a mídia gosta de tratá-las, fazem parte de um
contingente de número incerto – entre 30.000 e 40.000 – que estão no
ar sem concessão do Ministério das Comunicações. O número de concessões (permanentes e provisórias) chegava a apenas 4.888 em outubro de 2013.40
No entanto, não basta ser “rádio livre” para ser enquadrada
nesse espaço de rádios CsO. A maior parte, inclusive, está longe disso.
São rádios pertencentes a pequenas igrejas evangélicas de muitas denominações; pequenas rádios comerciais locais, nutrindo-se da publicidade de pequenos negócios, ou rádios pertencentes a políticos locais, que, diretamente ou através de seus “laranjas”, servem a
interesses partidários na época de eleições. Mas, ao mesmo tempo,
continua vivo o movimento de criação de rádios associadas a projetos
culturais, a maior parte iniciativa de jovens, tanto em rádios livres
como em rádios comunitárias já regulamentadas. Exemplos: a ação de
Mister Zoy, rapper com muitos anos de atividade, que produz programas de hip-hop em rádios comunitárias (e livres), morador da
Comunidade da Babilônia, hoje um dos diretores da “Rádio Estilo
FM”, das Comunidades Chapéu Mangueira e Babilônia – morros do
Leme, no Rio de Janeiro. Outro exemplo, também ligado ao hip-hop,
é a iniciativa de Lula e o rapper Fiell, que criaram a Rádio Santa

40

http://mec.gov.br/numero-de-emissoras-comunitarias-no-pais
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Marta, do Morro Santa Marta, em Botafogo, Rio de Janeiro (http://
www.radiosantamarta.com.br/). Há ainda, para mencionar um terceiro
exemplo, a webradio Rocinha, no morro de mesmo nome, também na
capital carioca (http://radiorocinha.org/).
É sempre da juventude que vem a força para o desenvolvimento
das rádios livres e comunitárias CsO, como mostram muitos estudos de
casos, como, por exemplo: a) o estudo de Guindani (2010) sobre a
Rádio Terra Livre FM, do assentamento do Movimento dos Trabalha
dores sem Terra (MST), no município de Abelardo Luz em Santa
Catarina; b) o de Oliveira (2002) sobre a Rádio Mandacaru FM, no
Bairro Éllery, na periferia de Fortaleza (CE), a Rádio Comunitária FM
do Povo de Monte Grave, no município de Milhã e a Comunitária
Planalto FM, no município de Itapiúna, ambos no interior do Ceará; c)
o de Souza (2013) sobre a Rádio Lagoa do Mineiro FM, localizada em
assentamento do MST no município de Itarema (CE).
Nessa vertente do movimento, reitera-se o caráter CsO do primeiro grande movimento de rádios livres em São Paulo, em 1985, com
as rádios Xilic, Ítaca, Molotov, Totó, Ilapso, Trip, Tereza, Se Liga
Suplicy (MACHADO; MAGRI; MASAGÃO, 1986), a maioria criada
por estudantes universitários e jovens ativistas. Esse movimento aparece em continuidade com os movimentos CsO de rádios livres na Itália
(anos de 1970) e na França (anos de 1980), acompanhados de perto e
com participação de Felix Guattari.
Outra instância de rádio CsO pode ser buscada nas práticas de
rádio por pessoas com sofrimento psíquico, práticas estimuladas por
grupos de profissionais em instituições psiquiátricas, hospitais e
CAPs.41 Alguns exemplos, entre vários outras iniciativas pelo Brasil
afora, são: as Rádio Tam Tam, Programa Maluco Beleza, Papo-cabeça
e Ondas Parabolinoicas, em São Paulo; o programa Cuca Legal no
CAPS Nossa Casa, em São Lourenço do Sul-RS, na Rádio Comunitária
Vida FM; a Rádio FMIL, em Santo Ângelo-RS, produzida com usuários do CAPS Santo Ângelo;. O Coletivo de Rádio Potência Mental,
41

Os Centros de Atenção Psicossocial, que passam a fazer parte da rede pública de saúde,
a partir de 1992, com a Reforma Psiquiátrica no Brasil.
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criado por um grupo de residentes em Saúde Mental Coletiva, em associação com usuários de serviços da rede de saúde mental de Porto
Alegre, que foi inspirado pelos trabalhos semelhantes da Rádio La
Colifata, de Buenos Aires, e Nikosia, em Barcelona. Potência Mental
produz um programa transmitido na Rádio Comunitária da Lomba do
Pinheiro (FM 87,9), situada na periferia sul da cidade (FORTUNA;
OLIVEIRA, 2013). Gostaria de citar aqui o artigo de Gorczevski,
Palombini e Streppel (2009), que expõe com clareza esse caráter CsO
do projeto, descrevendo o processo criador dos programas realizados
por seus loucutores – assim qualificaram-se, eles mesmos.
Quando um ou mais loucutores dizem do desejo de comunicar
potência mental, estão construindo agenciamentos que são
sempre coletivos – “multiplicidade que se desenvolve para além
do indivíduo, junto ao socius, assim como aquém da pessoa,
junto a intensidades pré-verbais” (GUATTARI, 1992, p. 20),
atravessado por singularidades impessoais que se constituem
como forças na sua constituição. Assim, nas reuniões de preparação dos programas, insiste um burburinho de múltiplas conversas, afecções, pensamentos, percepções, escritos, de modo
desconexo, paralelo, simultâneo, constituindo um espaço de
afetações, de encontro de corpos, embrião da expressão. Algo
se passa entre os loucutores, que pode ser da ordem de um fenômeno físico, político, afetivo.... Algo da desordem do desejo
passa entre os loucutores e passa também entre eles e o coletivo
no qual atuam, nas alianças por eles construídas e desconstruídas,
bem como nas ondas sonoras que irradiam as suas vozes. Disso
que se passa, que tomamos como devir-loucura, excede o acontecimento, jorrando suas singularidades incorporais insistentes
no plano do tempo, cuja expressão é o sentido que se produz e
prolifera acerca das temáticas tratadas [...]. É quando uma “comunicação da diferença” [...] pode se realizar (GORCZEVSKI;
PALOMBINI; STREPPEL, 2009, não paginado).

Experiências dentro e fora da rádio, que foram conhecidas como
as “artes sonoras”, para diferenciá-las também da música com seus parâmetros específicos, são igualmente importantes na procura do que
chamamos o CsO do rádio.
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A primeira experiência que mencionamos é a das “paisagens sonoras”. A expressão, tradução do inglês soundscape, é uma criação do
compositor e teórico do som canadense Murray Schafer. Schafer estava preocupado com a compreensão de toda nossa experiência sonora,
ou da escuta, que não incluía como campo de conhecimento a escuta
mais cotidiana e imediata do mundo à nossa volta. Sua preocupação
era motivada pelo crescimento contínuo do volume da massa sonora a
que somos submetidos nos ambientes urbanos, para a qual, ao que parece, andamos anestesiados, não ouvimos. Suas pesquisas começam no
final dos anos de 1960, em Vancouver, na Universidade Simon Fraser,
e logo se estendem, em 1969, com o World Soundscape Project (WSP)
– Projeto Paisagem Sonora Mundial (SCHAFER, 1997). A pesquisa
visava a que aprendêssemos a escutar o mundo. Uma estética da paisagem sonora apontava, entre outras coisas, para os modos como em
cada paisagem sonora se buscaria uma marca sonora, que permitia que
identificássemos o local onde estava sendo gravada. O caráter estético
da paisagem sonora aponta na direção de um aumento da consciência
do mundo sonoro em que estamos a cada momento, o que levaria à
busca de uma melhoria da qualidade dos ambientes sonoros.42 O projeto, portanto, desdobra-se na pesquisa científica da ecologia acústica
– com ênfase nos aspectos de saúde associados à poluição sonora –, e
no projeto estético da escuta das “paisagens sonoras”, que se tornará
praticamente um novo gênero na música, ou na mais recente área das
“artes sonoras”.
O pesquisador e artista brasileiro com trabalho mais amplo nesta
área, Thelmo Cristovam, de Olinda, vem há anos, com apoio da Fundação
Nacional de Artes (FUNARTE), da Petrobrás e da Secretaria de Cultura do
Estado de Pernambuco, criando mapas sonoros de Pernambuco, como o

42

Murray Schafer e seu grupo de pesquisadores da Simon Fraser University criaram, em
1969, o World Soundscape Project (WSP) – Projeto Paisagem Sonora Mundial – que terá
seu desdobramento em 1993 com a fundação do World Forum for Acoustic Ecology
(WFAE) (Fórum Mundial de Ecologia Acústica), associação internacional de pesquisadores da Europa, América do Norte, Japão e Austrália. As mais recentes reuniões do
Fórum aconteceram na Cidade do México (2009), em Koli, Finlândia (2010) e em Corfu,
Grécia (2011). Para saber mais: <http://wfae.proscenia.net/>.
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da Ilha de Fernando de Noronha e o do Vale do Catimbau (em muitos de
seus locais sonoros específicos), assim como o da Usina Catende, o da
Igreja Nossa Senhora do Monte, o dos Transportes Coletivos em Recife e
Olinda, o da Ponte Boa Vista e o mapa sonoro do Marco Zero, em Recife
(COSTA, 2013). Vários de seus mapas sonoros, assim como as obras de
artes sonoras criadas a partir das gravações de campo, são acessíveis em
seus arquivos do Soundcloud.43
Mas o caráter CsO da audição de paisagens sonoras é mais marcante quando se assiste aos vídeos de suas Oficinas de Imersão Sonora,
realizadas com grupos de jovens de locais diversos de Olinda e Recife.
As expressões faciais e corporais da descoberta, do espanto, com a escuta ajudada (por gravadores e microfones apropriados) do mundo em
volta, são fascinantes.44
Tomando os conceitos de Boulez – como Deleuze e Guattari o
fazem – do tempo liso e do tempo estriado: o tempo (ou o espaço) liso
é não mensurado, pois é “ocupado por acontecimentos ou hecceidades,
mais do que por coisas formadas ou percebidas, povoado de afetos,
mais do que por propriedades, habitado por intensidades, ventos, ruídos, forças, qualidades táteis e sonoras” como afirma Guattari, retomado por Pelbart (1998, p. 88-89). Já o tempo (ou espaço) estriado é
pulsado e metrificado, sujeito a regularidades e repetições. Podemos
pensar o tempo da escuta da paisagem sonora como mais dominantemente liso que estriado. Sua escuta – do que tratamos, defensivamente,
como banal, por não e para não ouvir – lembra o que John Cage descreve em seu livro sobre o Silêncio: “Mais e mais tenho a sensação de
que estamos chegando agora/aqui [“a lugar nenhum”]” (CAGE, 1961,
p.118-121).45 Cabe atentar para o trocadilho em inglês, em que
43

<https://soundcloud.com/thelmocristovam> e <https://soundcloud.com/thelmocristova
mfieldrecs>.

44

Os vídeos estão disponíveis em: < http://www.youtube.com/watch?v=tpR-Kia390M&
feature=share&list=UU7gSyJNn_nEGgmQagh-MNmA&index=6>
(acessado
em
22/04/2014); <http://www.youtube.com/watch?v=Q7AmZasjFrE&list=UU7gSyJNn_nEGgmQagh-MNmA&feature=share&index=13>(acessado em 22/04/2014); http://youtu.
be/l2CHnJweZVY>(acessado em 22/04/2014).

45

Tradução de “More and more I have the feeling that we are getting now/here” (idem).
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“nowhere” (“lugar nenhum”) é uma palavra que pode ser lida como
“now/here” (“agora/aqui”). Escuta CsO...
Para concluir, vale a pena lembrar a origem CsO de toda a rádio-arte, na história da peça-sonora – hörspiel – alemã. Essa história começa quando começam as transmissões radiofônicas na Alemanha, a
partir de 1923, quando são os artistas os primeiros a interessarem-se em
produzir rádio. Lá estavam Bertolt Brecht, Walter Benjamin, Kurt Weil
– que buscava uma “arte do rádio absoluta”. Ainda nessa década, Hans
Flesch, que criou o Rundfunkversuchsstelle (1928), um dos primeiros
estúdios de música eletroacústica. Essa fase revolucionária e inventiva
do rádio alemão foi obstruída com a chegada do Nazismo ao poder em
1933, quando o rádio tornou-se o principal instrumento de suporte ao
regime e sua teoria elevava a palavra literária do poeta, do líder, do
Führer, a um plano incompatível com qualquer ruído, qualquer som
que concorresse com ela (MAURUSCHAT, 2014).
O que caracterizava o hörspiel desde o início era exatamente a
exploração da riqueza das possibilidades sonoras que o rádio permitia.
Esta proposta é retomada na rádio alemã, somente em 1961, com a construção do que será chamado do Neues Hörspiel (nova peça radiofônica).
Como coloca Helmut Heissenbüttel em 1968 “Hörspiel ist eine offene
Form”, “Hörspiel é uma forma aberta – tudo é possível, tudo é permitido” (MAURUSCHAT, 2014). Klaus Schöning, do Studio Akustische
Kunst da WDR, também definiu o que para nós é o caráter CsO do gênero Neue Hörspiel “No conceito [...] cabem muitos aspectos [...], a literatura, a música, a arte dramática. [...] Nela fundem-se: fala, ruído, música [...]”. Segundo Schöning, fala, ruído, música entram no hörspiel
com valor e importância equivalentes.46 O hörspiel não conta uma história, é polifônico, múltiplo, um gênero novo de narrativa sonora CsO.
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Pesquisar e Intervir
com Imagens

Pesquisa In(ter)venções

Figura 15 – Ilhas e amigos.
Fonte: Arquivos de imagem da Pesquisa In(ter)venções.
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Figura 16 – Pescar entre ilhas.
Fonte: Arquivos de imagem da Pesquisa In(ter)venções.

Figura 17 – Habitar e conviver nas ilhas, em Porto Alegre.
Fonte: Arquivos de imagem da Pesquisa In(ter)venções.

Figura 18 – Entre as ilhas.
Fonte: Arquivos de imagem da Pesquisa In(ter)venções - Porto Alegre.

Bibiana Paiva Nunes

Figura 19 – Ilhas em Porto Alegre.
Fonte: Elaborada por Bibiana Paiva Nunes.
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Figura 20 – Porto Alegre sob o olhar das ilhas.
Fonte: Elaborada por Bibiana Paiva Nunes.

Figura 21 – Menino pescando nas ilhas.
Fonte: Elaborada por Bibiana Paiva Nunes.

Hopi Chapman

Figura 22 – Lente Jovem 2012. Com Vanessa, Felipe e Cristofer nas ilhas de Porto Alegre.
Fonte: Elaborada por Hopi Chapman.
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Figura 23 – Lente Jovem 2012. Com Felipe e Cristofer nas ilhas de Porto Alegre.
Fonte: Elaborada por Hopi Chapman.

Iana Soares

Figura 24 – Titanzinho sim. Estaleiro não.
Fonte: Elaborada por Iana Soares.
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Figura 25 – Titanzinho. Foto A.
Fonte: Elaborada por Iana Soares.

Figura 26 – Titanzinho. Foto B.
Fonte: Elaborada por Iana Soares.
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Sabrina Araújo

Figura 27 – Final de tarde. Criança surfando no Titanzinho.
Fonte: Elaborada por Sabrinha Araújo.
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Figura 28 – Pra contemplar o mar (Lado direito).
Fonte: Elaborada por Sabrinha Araújo.

Figura 29 – Tarde das nuvens - passeio de bicicleta.
Fonte: Elaborada por Sabrinha Araújo.

Gerardo Rabelo

Figura 30 – Movimento.
Fonte: Elaborada por Gerardo Rabelo.
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Figura 31 – Surf in surf.
Fonte: Elaborada por Gerardo Rabelo.

Figura 32 – Titanzinho na mídia.
Fonte: Elaborada por Gerardo Rabelo.

Pedro Fernandes

Figura 33 – Titan jovem.
Fonte: Elaborada por Pedro Fernandes.
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Figura 34 – Peixes do Titan.
Fonte: Elaborada por Pedro Fernandes.

Figura 35 – Paquetes do Titan.
Fonte: Elaborada por Pedro Fernandes.

Ceci Shiki

Figura 36 – O farol.
Fonte: Elaborada por Ceci Shiki.
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Figura 37 – O vestido.
Fonte: Elaborada por Ceci Shiki.

Figura 38 – Serviluz.
Fonte: Elaborada por Ceci Shiki.

Alexandre Ruoso

Figura 39 – O vestido de Sol Moufer (A).
Fonte: Elaborada por Alexandre Ruoso.
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Figura 40 – O vestido de Sol Moufer (B).
Fonte: Elaborada por Alexandre Ruoso.

Figura 41 – O vestido de Sol Moufer (C).
Fonte: Elaborada por Alexandre Ruoso.

O que podem as In(ter)venções
Audiovisuais com Juventudes?

ILHAS QUE RESISTEM:
Titanzinho, em Fortaleza;
Arquipélago, em Porto Alegre47
Deisimer Gorczevski
Sabrina Késia de Araújo Soares

U

ma pesquisa em processo.

Na composição da pesquisa In(ter)venções AudioVisuais com
Juventudes em Fortaleza e Porto Alegre,48 as singularidades dos territórios foram delineadas no processo de aproximações e dissensos entre
experiências realizadas por pesquisadores, jovens e educadores das
áreas de artes, comunicação, educação, sociologia e psicologia social
em ações de pesquisa, extensão e ensino formal e não formal.
A pesquisa acompanhou in(ter)venções visuais, sonoras e audiovisuais em territórios de criação e resistência, na perspectiva de carto-

47

Este capítulo foi composto no enlace de dois trabalhos: Gorczveski e Soares (2014),
e Gorczevski et al. (2010), elaborados anteriormente, os quais foram retrabalhados e
ampliados neste capítulo.

48

A pesquisa foi realizada no Instituto de Cultura e Artes, em parceria com o Grupo de
Pesquisa da Relação Infância de Mídia (GRIM), vinculado à Universidade Federal do
Ceará, em Fortaleza, e com o Grupo de Pesquisa Educação e Micropolíticas Juvenis,
no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional, na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, além do Centro de Assessoria Multiprofissional (CAMP)
e do Fórum de Educação (FERES), ambos em Porto Alegre. Mais detalhes podem ser
acessados no blog da pesquisa: <http://pesquisaintervencoes.blogspot.com.br/>
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grafar como os jovens (e seus coletivos) exercem o poder de intervir e
inventar imagens e sonoridades de si e do mundo na configuração de
práticas micropolíticas. Nesse sentido, a pesquisa foi conduzida a partir
da pergunta-problema: o que podem as In(ter)venções AudioVisuais
com Juventudes?49 A ambiguidade imposta pelo parêntese, que está incorporado à palavra intervenção, sugere alguns aspectos de análise e
remete-nos a pensar nos seus múltiplos sentidos. Neste estudo, compreende-se o termo in(ter)venção relacionado às práticas que buscam interferir nos territórios existenciais e nas modalidades AudioVisuais – com
o objetivo de perturbar seu desenvolvimento e, desse modo, reinventá-los (GORCZEVSKI, 2007).
O exercício de observar as cidades, em especial os cenários urbanos e os modos de intervir e inventar de jovens e suas expressões
artísticas e comunicacionais, em distintas iniciativas e organizações coletivas e autônomas, sugere a ampliação do conceito de juventude em
termos de modos de socialização juvenil. Essa é uma das questões que
a pesquisa In(ter)venções analisou, em se tratando de processos de singularização em territórios de criação e resistência mobilizados por experiências artísticas e comunicacionais.
O estudo aconteceu em contextos urbanos distantes geograficamente e, ao mesmo tempo, com aproximações políticas e existenciais a
serem detalhadas, posteriormente. A pesquisa foi realizada no período
de dois anos e seis meses, entre 2011 e 2013. Durante esse período,
acompanhamos processos inventivos envolvendo as artes e a comunicação, em especial os modos de criar e fazer circular produções visuais,
sonoras e audiovisuais. Adotamos como analisadores os territórios de
socialização juvenil, desde a convivência com amigos e vizinhos até a
participação em projetos socioculturais, em grupos institucionalizados
e/ou associações das mais diversas.
49

“Partimos da questão proposta por Spinoza (2007) quando nos instiga com a pergunta: “o
que pode um corpo?” Esse questionamento nos faz pensar acerca das forças que naturalizam
ou que podem nos fazer ceder ao “deve ser assim” nos provocando a questionar o que temos
feito como pesquisadores em nossos estudos e posturas científicas e sociais, em especial, em
pesquisas nas temáticas que envolvem a relação com juventudes, artes e a comunicação
audiovisual no cotidiano acadêmico e social” (GORCZEVSKI, et al., 2010, p. 6).
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Como pesquisadores das temáticas que envolvem relações entre
juventudes, comunicação, arte e micropolíticas urbanas, perguntamo-nos: como construir estratégias metodológicas que propiciem conhecer
o que é vivido nos territórios das juventudes e observar como os desafios têm sido enfrentados nas práticas de pesquisa, ensino e extensão?
Uma das estratégias utilizadas para o exercício teórico-metodológico
vem das contribuições da Pesquisa-Intervenção e da Cartografia.

A cartografia na pesquisa In(ter)venções
Na pesquisa In(ter)venções, a postura teórico-metodológica foi
permeada por um diálogo permanente com os recentes estudos da epistemologia, das Artes e das Ciências Humanas e Sociais, problematizando questões transversais, tais como as relações entre pesquisa, ensino
e extensão, convocando o debate de proposições inter e transdisciplinares e a relação da universidade com a cidade, em especial com os
movimentos de criação e resistência juvenis que disparam – com suas
intervenções urbanas e acadêmicas – provocações e questionamentos
que nos forçam a pensar a relação entre arte, ciência e política.
Ao afirmar o ato de pesquisar como um exercício político de produção de conhecimento-subjetividade, novas linhas de pensamento e
outros analisadores foram configurados na perspectiva da invenção de
métodos e procedimentos que contemplem a análise das processualidades juvenis, suas experiências de criação e produção sonora (música
e rádio), visual (grafite, fotografia) e audiovisual. A análise crítica das
produções-produtos e de outros materiais de expressão também fizeram
parte do inventário da pesquisa, constituindo um promissor acervo da
pesquisa documental.
A implicação do pesquisador articula campo de pesquisa|intervenção e a análise permanente da postura|posição que ocupa, o que
busca ocupar e o que lhe é designado – gênese social e teórica são indissociáveis. O conceito de implicação indica que não há polos estáveis
sujeito-objeto, mas que a pesquisa se faz num espaço do meio, desestabilizando tais polos e respondendo por sua transformação. É nessa
mesma direção que a Cartografia surge como um método de Pesquisa-
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Intervenção (PASSOS, KASTRUP, ESCÓSSIA, 2010) escolhido para
mapear intensidades percebidas nos encontros com os jovens em seus
fazeres artísticos, comunicacionais e comunitários.
Entre os estudos interessou as contribuições de Gilles Deleuze e
Felix Guattari, bem como os desdobramentos propostos por pesquisas
que entrelaçam fazeres e saberes das áreas de conhecimento em arte,
comunicação, cinema e psicologia social. Algumas abordagens contribuíram para o processo de construção das cartografias, em especial os
trabalhos de Santos e Barone (2007), Passos, Kastrup e Escossia (2010).
A cartografia tem como ênfase a dimensão processual da subjetividade, bem como o estudo de seu processo de criação e produção. Dos
estudos da subjetividade, trazemos as referências da Socioanálise e da
Análise Institucional, surgidas na década de 1970, na França. O trabalho da Análise Institucional pode ser visto como uma operação cujo
efeito é a abertura de frestas de acesso ao invisível e indizível plano dos
afetos, da escuta, do sensível, das intensidades, dos acontecimentos. Na
releitura crítica desses estudos, a partir da década de 1980, surge a
Esquizoanálise criada por Gilles Deleuze e Félix Guattari. O entendimento da Esquizoanálise, em se tratando da amplitude na composição
do plano político e social, é reafirmado nas palavras de Foucault, citadas por Deleuze:
os processos de subjetivação não têm nada a ver com a ‘vida
privada’, mas designam a operação pela qual indivíduos ou comunidades se constituem como sujeitos, à margem dos saberes
constituídos e dos poderes estabelecidos, podendo dar lugar a
novos saberes e poderes (DELEUZE, 1992, p. 188).

Cartografia é um termo que faz referência à ideia de mapa.
Traçando as linhas gerais de como o cartógrafo vai compondo seu caminho, encontramos uma definição do que seja um mapa. Nas palavras
de Deleuze e Guattari:
O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber modificações constantes. Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar-se a montagens
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de qualquer natureza, ser preparado por um indivíduo, um grupo
ou uma formação social (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 22).

E, na própria constituição do mapa, são delineadas as características do território. Afinal, para inventar mapas devemos considerar que
os tipos de linhas são muito diferentes – há linhas nas pessoas, nas tecnologias, nos aprendizados, na arte, mas também numa sociedade em
movimento (DELEUZE, 1992).
Dar ênfase ao que acontece justo no deslocamento, seja ele geográfico, político, existencial, imagético, sonoro etc., passa a ser, neste
estudo, um dos afazeres da microanálise. De outro modo, podemos
dizer que, se algo passa, a cada deslocamento esta passagem fisga o
olho que atento observa e faz cartografia. Nem sempre é possível captar
essas passagens a “olho nu”, ou ainda, “tirar de ouvido”. Nesses momentos, a cartografia convoca a potencialidade “vibrátil” do olhar
(ROLNIK, 1989) e, nesse caso como pesquisadores-cartógrafos, acrescentaríamos um convite ao que faz vibrar a escuta, para assim tentar
sacar detalhes, muitas vezes, imperceptíveis.

Territórios da pesquisa em Fortaleza e Porto Alegre
Um dos primeiros passos da Pesquisa In(ter)venções AudioVisuais
com Juventudes, iniciada em 2011, foi a proposição de conhecer as intervenções dos participantes (pesquisadores, educadores e estudantes)
em diferentes modos de organização de/com jovens (coletivos autônomos, associações, ONGs, alianças com diferentes organizações, entre
outros) nas cidades de Porto Alegre e Fortaleza.
Nos encontros do Coletivo de Pesquisa, nas Rodas de Conversa
e, nas Mostras Audiovisuais, inicia-se o mapeamento dos possíveis territórios da pesquisa tendo como referência a noção de território num
sentido expandido, num sentido que:
[...] ultrapassa o uso que dela fazem a etiologia e a etnologia.
Os seres existentes organizam-se segundo territórios que os delimitam e os articulam aos outros existentes e aos fluxos cósmicos. O território pode ser relativo tanto a um espaço vivido,
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quanto a um sistema percebido no seio do qual um sujeito se
sente “em casa” (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 323).

Ao constituirmos um primeiro mapa das intervenções – a partir
das experiências dos professores e estudantes (bolsistas e voluntários)
e de suas redes de conversação, nas cidades de Porto Alegre e
Fortaleza, passamos a delinear critérios de escolhas. A cada apresentação, alguns acontecimentos foram apontando para as “forças e intensidades” de cada possível território, em especial aqueles onde jovens expressam seus modos de intervir e inventar com as tecnologias
sonoras, visuais e audiovisuais.
Nessa perspectiva, iniciamos a descrição do percurso trazendo,
brevemente, os passos realizados na pesquisa, desde a escolha do território de intervenção, mais precisamente o coletivo de jovens que atua
na Associação dos Moradores do Titanzinho, situada no bairro Serviluz,
em Fortaleza, e o Projeto Lente Jovem, nas Ilhas de Porto Alegre.
Situar os territórios da pesquisa a partir da atuação de jovens na
direção de uma Associação comunitária ou um projeto cultural e comunitário sugere a necessidade de problematizar o modo de conceber
comunidade. Num primeiro estágio, o termo sugere um conjunto harmônico, de acordo com o significado da palavra, ou seja, comum-unidade, mas na concepção desse estudo o termo “comunidade” representa o inverso. A comunidade é vista como uma multiplicidade de
formas de produção de movimentos heterogêneos que se desestabiliza
e se transforma.

Coletivo Audiovisual do Titanzinho – Serviluz / Fortaleza
Em Fortaleza, a pesquisa In(ter)venções convidou alguns coletivos, como Olho Mágico, Aparecidos Políticos e Acidum, as organizações não-governamentais (ONGs) Aldeia, Acartes e Zinco e pesquisadores com projetos de pesquisa e extensão afins, propondo encontros
em formato de Rodas de Conversa, Oficinas e Intervenções Artísticas
– dispositivos da pesquisa-intervenção. De forma ainda mais próxima,
esteve presente a Associação de Moradores do Titanzinho, onde foram
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realizadas Mostras AudioVisuais, entre outras intervenções, que nos levaram a encontrar distintas experiências comunitárias e juvenis e, ao
mesmo tempo, conhecer modos de ser e habitar territórios geopolíticos
e existenciais no Titanzinho, no Serviluz e arredores.
Fomos apresentados ao Titanzinho por Maria Fabíola Gomes, estudante do curso de cinema e audiovisual da UFC, moradora do bairro,
integrante da Associação de Moradores do Titanzinho e também bolsista PIBIC-Funcap da pesquisa. Fabíola inicia sua apresentação no coletivo contando-nos o que acontecia no bairro, quais eram os movimentos juvenis, falando um pouco sobre a Associação de Moradores do
Titanzinho, que tem na sua composição jovens moradores do bairro. E,
na conversa, conta sobre a Rádio Comunitária feita pelos jovens do
bairro. Uma rádio criada a partir do projeto “Farol da Memória”, que
mobilizou os jovens e moradores de todas as idades, por meses. A pesquisa é então fisgada por essa peculiaridade do território geográfico e
existencial e pela vontade de os jovens inventarem e intervirem com a
rádio. Decidimos, então, caminhar por essa pista.
Com os encontros e as conversas, o Coletivo Pesquisador segue
descobrindo outras potencialidades de investigação, e outras experiências começam a ser narradas. A cada relato, novos materiais de expressão foram mapeados – oficinas de rádio, fanzine, fotografia, vídeos,
trabalhos acadêmicos, entre outros. Um dos integrantes do coletivo
conta-nos que conhece um vídeo que foi produzido por uma pessoa do
Titanzinho e, em seguida, outros estudantes comentam sobre outros vídeos e trabalhos científicos – monografias, dissertações etc. Outro pesquisador sugere iniciarmos uma cartografia dos vídeos relacionados ao
Titanzinho em sites de compartilhamento e, nesse processo, deparamo-nos com um vasto material produzido entre curtas e videoclipes que
nos tomaram com a força das imagens e, principalmente, com o desejo
potente de criação e produção audiovisual.
Conhecemos também algumas experiências de projetos culturais
e sociais propostos por ONGs. Além da Aldeia, que participou de uma
Roda de Conversa, foram enfatizadas as experiências das ONGs
Enxame e Serviluz sem Fronteiras – que atuavam na região envolvendo
jovens e suas criações artísticas e comunicacionais. Tivemos acesso ao
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vídeo “Titãs de Tábuas” – o surf de “taubinha” no Titanzinho – produzido por jovens da Escola de Mídia, projeto coordenado pela ONG
Aldeia, no Morro Santa Terezinha, no Mucuripe.
Nas conversas, na Associação dos Moradores do Titanzinho, os
jovens contavam experiências com o audiovisual e afirmavam o desejo
de voltarem a criar e produzir imagens e sonoridades de si e do bairro.
Com a realização da I Mostra Audiovisual do Titanzinho, em 2011, alguns jovens participantes e colaboradores da Associação dos Moradores
retomaram o gosto pelo audiovisual, construindo novas experiências
em criação, produção e edição em vídeo. Nesse processo, observamos a
força das imagens de si e do bairro provocando desejos e motivando o
ressurgimento de propostas antigas, como a criação de um Cineclube.
Forma-se, assim, o Coletivo Audiovisual do Titanzinho, que procura,
desde então, meios para a produção audiovisual local, entendendo-a
como possibilidade de inventar outros modos de visibilizar o bairro e
seus moradores, considerando a promoção da expressão artística e política de suas singularidades.
Os participantes do Coletivo trazem experiências e conhecimentos de outros projetos sociais e culturais, realizados no bairro, em
anos passados. Atualmente, o Coletivo passa por um crescente movimento de auto-organização e autogestão, renovando antigas parcerias e
construindo novas, impulsionados pelo desejo de se afirmarem como
produtores e gestores audiovisuais, com questões e ideias próprias, trabalhando com narrativas que atualizam o debate em torno das problemáticas que envolvem o bairro e consideram a relevância dessas experiências, ampliando as possibilidades criativas e inventivas dos que
vivem em comunidades periféricas.

Projeto Lente Jovem: Arquipélago Porto Alegre
Em Porto Alegre, a pesquisa acompanhou a experiência do Lente
Jovem, em sua terceira edição, propondo experiências com a linguagem
audiovisual aos jovens que vivem nas Ilhas, na região do Arquipélago.
O projeto é coordenado pelo Centro de Assessoria Multiprofissional
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(CAMP), com o apoio da Petrobras, desde a primeira edição.50 Na pesquisa, em Porto Alegre, também foram acompanhadas algumas ações
do Levante da Juventude, do Fórum de Educação da Restinga e Extremo
Sul (FERES) e, pontualmente, ações da ONG Alice.
No exercício de pesquisa, encontramos os escritos publicados na
coletânea Memória dos Bairros, em especial o estudo “Arquipélago:
Ilhas de Porto Alegre”, composto por narrativas de moradores que apresentam suas trajetórias, modos de viver, habitar e, inclusive, de se divertir com a presença e o gosto por filmes, música e circo, como fica
evidente no seguinte excerto:
nós tínhamos o cinema na Colônia, que era o seu Edgar que trazia
uma vez na semana, eram uns filmes de mocinho, então era uma
novidade, então enchia, lotava a Colônia. Durante a projeção
do filme arrebentava o filme, acendia a luz e era aquela gritaria,
então o pessoal levava laranja e comia lá dentro do cinema, o pessoal conversava e aí apagava a luz de novo e continuava o filme
[...] tinha também circos com música ao vivo, circo era um sucesso aqui (GOMES; MACHADO; VENTIMIGIA, 1995, p. 73).

Interessante observar a presença do cinema em distintos momentos, ou seja, desde as sessões de final de semana, no caso, cinema
como espaço de encontro e diversão, passando também por espaço de
realização, em especial, a produção do curta-metragem “Ilha das
Flores”,51 do diretor e roteirista Jorge Furtado, uma produção um tanto
polêmica que repercute, ainda hoje, nas vidas dos moradores do
Arquipélago, em Porto Alegre. E, mais recentemente, a experiência com

50

São apoiadores do projeto a Associação de Catadores de Material Reciclável, da Ilha
Grande dos Marinheiros, a Rede Integrada de Proteção à Criança e Adolescente do
Arquipélago, a Fundação Fé e Alegria – Ação Rua – e a Usina das Ideias. Disponível em
http://www.camp.org.br/?canal=lentejovem.

51

Ilha das Flores recebeu o prêmio de melhor filme, melhor roteiro e melhor montagem
no Festival do Cinema Brasileiro de Gramado em 1989, sem falar dos mais de onze
prêmios no Brasil e de ganhar sete prêmios internacionais, entre eles o Urso de Prata
para curta-metragem no InternationalFilm Festival de Berlim na Alemanha em 1990.
Sem dúvida, esse foi um dos mais premiados curtas-metragens do mundo.
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o Projeto Lente Jovem,52 onde jovens exercitam a linguagem audiovisual
criando e produzindo imagens e sonoridades de si e das ilhas,53 inclusive,
na última edição, foi produzido um vídeo problematizando o filme “Ilha
das Flores”, agora, como nomeiam, na versão dos ilhéus. Um estudo que
problematiza o processo de criação e edição deste filme, entre outras
in(ter)venções AudioVisuais do Lente Jovem, pode ser analisada no capítulo “Lente Jovem e o ponto de vista dos Ilhéus” deste livro.

As Ilhas que resistem: territórios geopolíticos e existenciais
São muitas as formas de viver e habitar uma cidade. São também
muitos os modos de uma cidade apresentar-se a cada um de nós. Entre
as distintas problemáticas que envolvem as cidades de Porto Alegre e
Fortaleza, seus bairros e seus moradores, visualiza-se a prioridade desta
pesquisa ao tratar de questões ligadas aos modos e às condições de
viver dos jovens investigados. Isso provoca a produção de uma cartografia de suas formas de socialização, intervenção e invenção artística e
comunicacional, em especial expressões audiovisuais produzidas em
projetos sociais e culturais organizados por jovens em ONGs, em
alianças com elas ou por coletivos autônomos.
Na contextualização desta pesquisa, evidenciamos aspectos sociais, culturais e geopolíticos de Porto Alegre e Fortaleza, atravessados por circunstâncias que atingiram distintos domínios de existência em nosso país. Por um lado, o complexo espaço urbano de
Fortaleza, com suas dezenas de bairros, remonta um pouco a aglutinação de muitas cidades do país, principalmente no que se refere às
cidades da região nordeste.54

52

O projeto, criado por Mauricio Farias, Beatriz Hellwig e Álvaro Benevenuto, tem na
coordenação as educadoras Daniela Oliveira Tolfo e Beatriz Gonçalves Pereira, que
também coordena o projeto Arquipélago – Território de Direitos.

53

Na 3a edição, os jovens produziram cinco vídeos com a assessoria dos educadores Leonardo
Dorneles (musicalização), Hopi Chapman e Alberto Souza (criação e produção audiovisual
– captação de imagens, roteiro e edição). São eles: Semana das Ilhas 2011; Os carroceiros
II, Drogas; Ilha das Flores (ponto de vista dos ilhéus); Levante Popular da Juventude.

54

De acordo com o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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O relatório Situação das Cidades do Mundo 2010-2011, divulgado pela Organização das Nações Unidas durante o V Fórum Urbano
Mundial, apresenta a cidade de Fortaleza em 13a colocação entre as cidades do planeta com mais desigualdades.55 Os números acabam por
apontar desafios a serem enfrentados pelo poder público, bem como
organizações e coletivos da sociedade civil.
Vale atentar que em meio aos contextos de precariedade e segregação, em se tratando de juventudes e condições juvenis, inúmeras são
as iniciativas encontradas – sejam elas no formato de coletivos, organizações e associações de bairro, grupos de amigos e vizinhos –, que mobilizam processos de criação e resistência alargando as potencialidades
artísticas, comunicacionais e comunitárias.
No caso de Fortaleza, aproximamos dois contextos particulares
em regiões litorâneas – Pirambu e o Grande Mucuripe.56 O Pirambu é o
sétimo maior em concentração de domicílios em aglomerados57 no país.
(IBGE), em 2010, a cidade de Fortaleza ocupava o quinto lugar em população, somando
um total de 2.447.963 pessoas. No caso de Porto Alegre, a cidade está na décima posição com 1.409.939 habitantes. E, em relação à população jovem residente em Porto
Alegre, os dados indicaram 17,4% em 2009.
55

Além de Fortaleza, outras seis cidades brasileiras: Goiânia, Belo Horizonte, Brasília,
Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. No relatório, são apresentados critérios tais como:
“Cinco são os catalisadores necessários para integrar os pobres e marginalizados na vida
urbana estabelecida: melhor qualidade de vida, investimento na formação do capital
humano, oportunidades econômicas sustentadas, melhor inclusão política e inclusão
cultural” (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2011, p. 27). Fortaleza
também enfrenta problemas, sobretudo no que se refere à violência urbana. De acordo
com o Mapa da Violência 2011 considerando os anos de 1998 a 2008, a cidade era a
6o capital nordestina em números de homicídios entre jovens, apresentando 86,3%, e
ocupando a 17º posição no ranking nacional. BRASIL. Ministério da Justiça. Mapa da
violência 2011: os jovens do Brasil. São Paulo: Instituto Sangari, 2011. Disponível em:
<http://www.observatorioseguranca.org/pdf/2011mapa_Viol%EAncia.pdf>. Acesso em:
20 ago. 2012.

56

De acordo com informações do IBGE, em 2010, Fortaleza é a quinta capital do país a
concentrar o maior número de domicílios em aglomerados considerados subnormais.
PIRAMBU, em Fortaleza, é 7º maior aglomerado do país, diz IBGE. G1 Ceará, Fortaleza.
2011. Disponível em: <http://g1.globo.com/ceara/noticia/2011/12/pirambu-em-fortaleza-e-7-maior-aglomerado-do-pais-diz-ibge.html>. Acesso em: 21 jan. 2012.

57

É considerado aglomerado um conjunto constituído por no mínimo 51 (cinquenta e
uma) unidades habitacionais (barracos, casas), ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular) dispostas, em geral,
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No Serviluz, de acordo com o censo 2010, os números apontam para
cerca de 480 domicílios localizados em aglomerados subnormais.58
Considerado por alguns pesquisadores “como sendo apenas mais
uma ramificação marginal do velho Mucuripe”, o Serviluz, nos estudos
de Nogueira (2007, p. 14)59 – jovem pesquisador, morador e participante da Associação dos Moradores –, é visto como “um processo histórico instigante em um emaranhado de conflitos e resistências intrigas
e partilhas”. Tais modos de análise foram constituídos em narrativas
ímpares de moradores que, como o autor, reconhecem na trajetória do
bairro a presença de uma força singular e coletiva.
Nas palavras de uma das entrevistadas de Nogueira (2007), encontramos um modo de apresentar esse que também passou a ser o território de nossa pesquisa, em Fortaleza:
[...] A comunidade é nós, todo mundo junto. A comunidade que
eu entendo, e é, a gente tem que trabalhar todo mundo junto,
mãos dadas [...] você sabe que uma vara quebra, duas varas, três
varas quebra, mas quatro, cinco, seis ela já não quebra mais [...]
isso é meu entendimento, a comunidade é nós tudo reunido, tudo
unido, isso é que é a comunidade (NOGUEIRA, 2007, p. 90).60

A cidade de Porto Alegre também convive com uma parcela significativa de moradores vivendo em núcleos e “vilas irregulares”, espaços que constituem o que as políticas governamentais denominam
como: a “subnormalidade”.61 Com problemáticas conjunturais e, de
de maneira desordenada e densa, e carentes, em sua maioria, de serviços públicos e
essenciais (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).
58

De acordo com o IBGE, aglomerado subnormal é o equivalente a assentamentos irregulares conhecidos como favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, mocambos, palafitas, entre outros (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA, 2010).

59

Mais detalhes sobre o Mucuripe, Serviluz e o Titanzinho podem ser encontradas no
capítulo “Da pesca ao surfe: Natureza, cultura e resistência na Praia do Titanzinho em
Fortaleza” de André Aguiar Nogueira, nesse livro.

60

Entrevista concedida por Maria Ferreira Dias ao pesquisador Nogueira em 31 de junho
de 2006.

61

De acordo com os dados do Mapa da Irregularidade Fundiária de Porto Alegre, cons-
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certo modo, estruturais, a cidade vem se desafiando e sendo desafiada.
Ao compor um restrito rol de cidades que servem de referência mundial
nos quesitos democracia e participação popular, essa metrópole afirma
seus avanços sinalizando as ações que foram possibilitando tão valorosos e escassos atributos, contrastando-se com as paisagens nacionais
e mesmo internacionais. Com o mérito de ter iniciado e mantido, ao
longo dos anos, uma proposta de democratização de Orçamento
Participativo (OP),62 experiência que vem lhe retornando prestígio e
intensa visibilidade pública.63
O Arquipélago, bairro da cidade de Porto Alegre, desde a sua
geografia, onde convivem populações ribeirinhas, apresenta especificidades e complexidades que demandam políticas com intervenções diferenciadas dos demais bairros da capital. Formado por ilhas e porções
continentais com regiões de banhados, campos inundados e matas, situa-se no encontro dos rios Gravataí, Sinos, Jacuí e Caí, inserido no
Parque Estadual APA Delta do Jacuí. No município de Porto Alegre,
fazem parte dezesseis ilhas e, entre as mais conhecidas, encontramos a
Grande dos Marinheiros, a do Pavão, a Pintada, a das Flores, a da
Pólvora e a Mauá, que fazem parte da décima sétima região do OP.
Nos próximos capítulos traremos análises mais detalhadas de
distintas experiências com jovens e suas In(ter)venções AudioVisuais,
em ambas as cidades.64 E, para finalizar este capítulo, vale a pena
tatou-se a precariedade de 73.392 moradias, que abrigam uma população de 287.161
habitantes com uma densidade domiciliar de 3,91 habitantes/domicílio. Segundo
os dados deste mapa, os núcleos e vilas irregulares atingem 14,57% das residências
porto-alegrenses.
62

O Orçamento Participativo consiste em um processo onde a população decide sobre as
prioridades de obras da prefeitura do município.

63

Em 2012, Porto Alegre recebeu a XII Conferência do Observatório Internacional de
Democracia Participativa (OIDP). Neste evento, apresentamos aspectos da pesquisa
In(ter)venções AudioVisuais com Juventudes no painel “A procura de democracias de
alta intensidade, a partir das contribuições das artes visuais”. Mais informações podem
ser encontradas no site: http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/observatorio/
usu_doc/bloco_final_portugues.pdf

64

Neste livro, a seção “O que podem as In(ter)venções AudioVisuais com Juventudes?”
apresenta um panorama da pesquisa In(ter)venções, com distintos ângulos e
problematizações.
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atentar para as singularidades dos territórios da pesquisa, bem como
as aproximações, em se tratando de comunidades periféricas litorâneas e ribeirinhas.
O Serviluz, em Fortaleza, e também as ilhas, em Porto Alegre, não
estão na rota de visitação ou mesmo no percurso cotidiano das cidades.
São territórios afastados, isolados do restante dos bairros e regiões. Além
do Serviluz, região onde se localiza o Titanzinho, também o Pirambu,
em Fortaleza, são bairros que se configuram como ilhas urbanas. Espaços
onde conhecer implica a vontade e a decisão de ir cruzando as linhas de
segregação e inventando percursos de conexão, por exemplo, com as
potencialidades dos fazeres e saberes artísticos e comunicacionais, exercício que a pesquisa vem realizando, convidando jovens e moradores
desses bairros a participarem de Rodas de Conversa, Oficinas,
Intervenções e Mostra AudioVisuais, entre outras proposições.
Com as ilhas, em Porto Alegre, acontece da mesma forma, por
ser uma região onde as pessoas conhecem por alguma circunstância ou
condição específica, o desejo de conhecer é um dos principais impulsionadores para fazer com que alguém se desloque até o território. No entanto, diferente de Fortaleza, a configuração geográfica e o contexto de
ilhas é o que mais a isola da cidade. E, assim como em Fortaleza, são
territórios muitas vezes esquecidos e segregados do convívio, em nossas
cidades, provocando o debate sobre as condições – políticas, urbanas,
sociais, culturais, afetivas etc. – vitais para a invenção e fortalecimento
da experiência coletiva e singular.
Em meio ao cotidiano dos centros urbanos, sobretudo nas ruas e
bairros de nossas cidades, os jovens com suas in(ter)venções fazem
emergir composições potentes de sentido em multiversos que, por
vezes, se mostram geograficamente distantes e, ao mesmo tempo, próximos em se tratando de territórios existenciais. Esses territórios, com
suas especificidades, têm mostrado a capacidade de articulação e socialização entre organizações e coletivos, em grande parte constituídos por
jovens artistas e comunicadores.
Pesquisar as In(ter)venções AudioVisuais com Jovens em
Fortaleza e Porto Alegre proporcionou um exercício intenso e alegre
onde a emergência de afetos – como estado do corpo onde a potência de
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agir é ampliada ou diminuída, impulsionada ou impedida – colocou em
questão o poder de afetar e ser afetado, expandindo as potências de intervir ao inventar práticas micropolíticas com imagens e sonoridades.
Um panorama mais detalhado dos processos de pesquisar, intervir e inventar com jovens, em Fortaleza e Porto Alegre, poderá ser
acompanhado nas leituras dos próximos capítulos.
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MOBILIZAR AFETOS E INVENTAR ALIANÇAS
NA CIDADE E NA UNIVERSIDADE65
Deisimer Gorczevski
Maria Fabíola Gomes
Sabrina Késia de Araújo Soares

N

o percurso da pesquisa In(ter)venções AudioVisuais com
conhecemos diferentes modos de viver, habitar e circular
em duas cidades brasileiras – Porto Alegre e Fortaleza. O estudo teve
como objetivo acompanhar intervenções sonoras (rádio, música), visuais (grafite e fotografia) e audiovisuais com juventudes em territórios
de criação e produção artística e comunicacional, na perspectiva de cartografar como os jovens (e seus coletivos) exercem o poder de intervir
em espaços da cidade e da universidade. A pesquisa provocou aproximações entre a vida acadêmica e comunitária, proporcionando a configuração de outros mapas, em se tratando de territórios políticos, estéticos, cognitivos e existenciais.67
Juventudes,66

65

Este capítulo foi composto no enlace de dois trabalhos: Gorczevski et. al. (2012) e
Gorczveski e Soares (2014), elaborados anteriormente, os quais foram retrabalhados e
ampliados para este capítulo.

66

Mais detalhes na seção “O que podem as In(ter)venções Audio Visuais com Juventudes?”,
neste livro.

67

Nos encontros do Coletivo de Pesquisa e nas Rodas de Conversa, iniciamos o mapeamento dos possíveis territórios de investigação. Uma apresentação mais detalhada sobre
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A cidade de Fortaleza vem expandindo suas redes de criação,
produção, circulação artística e, em especial a de formação audiovisual,
desde os anos 2000. Exemplos podem ser reconhecidos nos projetos da
Escola do Audiovisual da Vila das Artes, coordenada pela Prefeitura
Municipal de Fortaleza, em cursos de graduação em universidades privadas, também com o curso de graduação em cinema e audiovisual, na
Universidade Federal do Ceará e, mais recentemente, com a criação do
Projeto Porto Iracema – Escola de Formação e Criação do Ceará.68
Em Porto Alegre, experiências de formação em audiovisual
também ganham força por meio das articulações locais envolvendo políticas públicas, governamentais e organizações da sociedade civil.
Destacamos projetos relacionados às políticas de Descentralização da
Cultura, iniciadas na década de 1990, com a realização de oficinas de
vídeo, em diversos bairros da cidade. Nesse processo, surgem outros
projetos, entre eles o Olho da Rua, realizado entre 2001 e 2004, e o
Programa de Alfabetização Audiovisual,69 realizado nas escolas de Porto
Alegre, desde 2007, onde estudantes e professores exploram as possibilidades da fotografia e do cinema incorporando a linguagem audiovisual
ao ensino formal. O programa também realiza o Festival Escolar de
Cinema. E, falando em festival, ressaltamos outras duas iniciativas: Cine
Esquema Novo (CEN) Expandido70 e, mais recentemente, o
Democracine, I Festival Internacional de Cinema de Porto Alegre.71
a criação do Coletivo e a escolha dos territórios de pesquisa, em Fortaleza, pode ser
analisada no capítulo “Processo de Criação do Coletivo In(ter)venções e das Escolhas
dos Territórios de Pesquisa a partir da Cartografia”, neste livro.
68

Mais detalhes pelo portal: <http://www.portoiracemadasartes.org.br/>.

69

O Programa de Alfabetização Audiovisual e 6º Festival Escolar são uma realização da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Secretarias da Cultura e da Educação, com
parceria da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, SindiBancários,
Sala Redenção e Sala P. F. Gastal. Mais informações no blog <www.alfabetizacao
audiovisual.blogspot.com.br>.

70

Concebido em 2001 e realizado pela primeira vez em 2003. A partir de 2014, o
CEN passará a ser realizado de dois em dois anos. Mais informações: <http://cine
esquemanovo.org/expandido/apresentacao/>.

71

Esse evento foi realizado em conjunto com a XII Conferência do Observatório
Internacional, em 2012. Nesse evento, a Pesquisa In(ter)venções foi convidada e
participamos da mesa: “A Procura de Democracias de Alta Intensidade, A Partir das
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Constatamos, no decorrer da pesquisa, que, em ambas as cidades,
as redes de circuito comunitário, a partir das ações de associações culturais, organizações não-governamentais (ONGs) e coletivos autônomos, crescem e afirmam ações de formação audiovisual. Entre as
muitas referências, na cidade de Fortaleza, ressaltamos o projeto Escola
de Mídia, coordenada pela ONG Aldeia, o projeto Olho Mágico, criado
por um coletivo de jovens estudantes de comunicação e o trabalho realizado com jovens do Movimento Sem Terra (MST) com a coordenação
da Academia de Ciências e Artes (ACARTES). Cabe mencionar também
experiências anteriores, como o Farol da Memória, na Associação dos
Moradores do Titanzinho, a TV Janela e o Alpendre – Casa de Arte,
Pesquisa e Produção, todos em distintos bairros da cidade.
Além da experiência do Lente Jovem, coordenado pelo Centro de
Assessoria Multiprofissional (CAMP),72 em Porto Alegre, destacamos
o trabalho de outros coletivos atuantes na capital gaúcha: Nós da Mídia,
no bairro Restinga; Ksulo, no Bom Jesus; ONG Maria Mulher, na Vila
Cruzeiro do Sul; Quilombo do Sopapo, no bairro Cristal; Agência Livre
para Informação, Cidadania e Educação (ALICE); Levante Popular da
Juventude – movimento juvenil que iniciou em Porto Alegre e se espalhou pelo Brasil73 –; sem esquecer das experiências na produção audiovisual de coletivos e jovens que atuam com a cultura Hip-Hop, na cidade de Porto Alegre.
No acompanhamento de processos de criação e intervenção audiovisual, em territórios científicos e comunitários, constatamos, primeiramente, as aproximações e alianças entre jovens universitários,
produtores, realizadores audiovisuais e participantes de projetos sociais
e culturais em associações comunitárias, ONGs e coletivos autônomos.
Entre eles, muitos recém-ingressos nas universidades.

Contribuições das Artes Visuais”. Mais informações: http://www.democracine.com.br/
default.php?reg=13&p_secao=11
72

Uma apresentação mais detalhada do projeto Lente Jovem pode ser encontrada nos
capítulos “Ilhas que Resistem: Titanzinho, em Fortaleza; Arquipélago, em Porto Alegre”
e “Lente Jovem e o Ponto de Vista dos Ilhéus”, neste livro.

73

Mais detalhes no capítulo “Lente Jovem e o Ponto de Vista dos Ilhéus”, neste livro.
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Sabe-se que esse processo de ingresso ao ensino de graduação
tem sido progressivo, mesmo que os dados apontem para números ainda
muito aquém do que se deseja.74 O que se constata é que o cotidiano de
alguns desses jovens vem sofrendo transformações através das combinações de alguns aspectos: experiências universitárias, comunitárias,
artísticas e comunicacionais. O percurso feito por eles não obedece a
uma lógica, porém, os apontamentos que se têm é de que todos os aspectos citados anteriormente acabam interferindo nesse processo.
Nessa perspectiva, encontramos alguns possíveis aliados também
nas universidades, em especial grupos e projetos de extensão e pesquisa
com temáticas e intervenções envolvendo juventudes, comunidade, universidade e políticas públicas. E, como afirma Deleuze, em Conversações:
Nós nos dirigimos aos inconscientes que protestam. Buscamos
aliados. Precisamos de aliados. E temos a impressão de que esses
aliados já existem, que eles não esperaram por nós, que tem
muita gente que está farta, que pensa, sente e trabalha em direções análogas: não é questão de moda, mas de um “ar do tempo”
mais profundo em que pesquisas convergentes estão sendo realizadas em domínios muito diversos (DELEUZE, 1992, p. 34).

Entre as pesquisas que convergem, iniciamos a aliança com o
Programa de Educação Tutorial (PET) Conexões dos Saberes – Políticas
Públicas de Juventude,75 realizado no Instituto de Psicologia Social e
Institucional, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a
coordenação da professora Nair Iracema Silveira dos Santos. No pri-

74

O nível de instrução da população aumentou. Nas pessoas de dez anos ou mais de
idade por nível de instrução, de 2000 para 2010, o percentual dos sem instrução ou
com o nível fundamental incompleto caiu de 65,1% para 50,2%. Já a taxa de pessoas
com pelo menos o curso superior completo aumentou de 4,4% para 7,9%. Disponível
em: http://www.ibge.gov.br/home/

75

O PET Conexões Políticas Públicas de Juventude é uma proposta institucional e temática,
sem vinculação específica a um curso. Tratando-se de uma proposta institucional, com
referência na experiência do Programa Conexões de Saberes, as ações estão direcionadas para a participação dos estudantes nas discussões do modelo de universidade,
das políticas públicas de juventude, das ações afirmativas e da produção de conhecimento com estratégias interdisciplinares.

ARTE QUE INVENTA AFETOS

207

meiro ano da pesquisa In(ter)venções, realizamos uma parceira envolvendo doze estudantes bolsistas do PET Conexões e alguns mestrandos
do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional
(PPGPSI), na UFRGS. E, no decorrer da pesquisa, acompanhamos a
reabertura do Laboratório de Imagem, Criação e Subjetividades (LICS),
no PPGPSI-UFRGS.
Na Universidade Federal do Ceará, entre os projetos afins, situamos as experiências do Laboratório das Juventudes (LAJUS), grupo
de pesquisa sob a coordenação da profa. Glória Diógenes,76 que vem
pesquisando a situação das juventudes de Fortaleza com a perspectiva
de aproximar narrador77 e pesquisador. Também nos aproximamos da
pesquisa Juventudes e Mídia: um estudo sobre o consumo, apropriação
e produção de mídia por jovens estudantes de escola pública de
Fortaleza, coordenado pela Professora Luciana Lobo Miranda, do PPG
em Psicologia, na UFC, realizando dois Encontros entre Pesquisas,
entre 2012 e 2013.78 Outro Encontro entre Pesquisa foi realizado com o
Laborátorio “Outros Lugares, Formatos e Práticas em Performance”,
idealizado por Walmeri Ribeiro e Nathalie Farie, organizado pelo
Laboratório de Poéticas Cênicas e Audiovisuais (LPCA) do ICA-UFC,
e pelo Atelier Obra Viva Berlin-Alemanha. O encontro foi realizado na
sede da Associação dos Moradores do Titanzinho, em Fortaleza, em
2013. E, mais recentemente, convidamos o projeto de extensão “Se essa
rua fosse nossa”, realizado com os estudantes de Arquitetura da UFC e
moradores da rua Lauro Vieira Chaves, uma comunidade ameaçada
pela remoção, em Fortaleza. O trabalho é uma continuidade do mutirão
iniciado no SeNEMAU-2012 (Seminário Nacional dos Escritórios
Modelo de Arquitetura e Urbanismo) sediado pelo Canto.79 No mutirão

76

77

O estudo de Glória Diógenes (1998) “Cartografias da Cultura da Violência: gangues,
galeras e o movimento hip hop” também é referência bibliográfica nessa perspectiva de
pensar a atuação dos jovens.
Jovens.

78

Mais detalhes no blog da Pesquisa In(ter)venções. Disponível em: <http://pesquisaintervencoes.blogspot.com.br/search/label/Encontro%20entre%20Pesquisas>.

79

Mais detalhes no Capítulo “Essa Rua Virou Nossa”, neste livro.
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também participaram as artistas do Selo Coletivo.80 O projeto é coordenado pela professora Anna Lúcia dos Santos Vieira e Silva.
Neste estudo, apresentamos aspectos da pesquisa In(ter)venções, em especial a questão: “o que podem as In(ter)venções
AudioVisuais com Juventudes?”. Nessa pergunta de partida, colocamos a temática do poder, da potência que nos impele a produzir conexões entre espaços da cidade e da universidade com arte e comunicação, entre outras áreas de conhecimento.
A pesquisa foi se desdobrando e, durante dois anos e seis meses,
surgiram outras questões que envolviam pensar a relação entre práticas coletivas e colaborativas, problematizar conceitos como amizade, afeto e políticas de amizade, bem como micropolíticas e resistência, entre outros, que foram tomando a pauta de nossos encontros
de estudo e intervenção.
Na investigação, realizamos rodas de conversa e encontros entre
pesquisas, bem como oficinas, intervenções, criações e produções de
zines, vídeos e mostras audiovisuais. E, além desses dispositivos e das
idas aos territórios, inventamos exercícios com diários de bordo|diários
audiovisuais,81 aproximando multiversos de pesquisadores e jovens
que atuam em organizações comunitárias, acadêmicas e artísticas em
coletivos autônomos, em ONGs ou realizam alianças com elas.
Convidamos alguns desses jovens a contarem suas experiências,
realizadas no caminho percorrido por eles, caminhos esses repletos de
desejos, escolhas e aproximações com outros multiversos diferentes
dos vivenciados cotidianamente. Cada um traz suas singularidades, sustentados nas relações de afeto tecidas nas redes de amizade, iniciadas e/
80

Coletivo de artistas visuais de Fortaleza que trabalham expressões da arte urbana.
Imagens do trabalho realizado pelo Coletivo disponível em: <https://www.flickr.com/
photos/selocoletivo/>.

81

Os diários audiovisuais são pequenos gestos e fragmentos de imagens e sonoridades que
tomam nossa atenção, no cotidiano da pesquisa, em circunstâncias das mais diversas,
desde as passagens pelas ruas e esquinas até os encontros com a imensidão do mar,
com as oficinas, com as intervenções visuais e audiovisuais, em especial os mutirões
na Associação dos Moradores, no Titanzinho, em Fortaleza. Mais detalhes no capítulo
“Cartografias AudioVisuais como Dispositivo da Pesquisa-Intervenção”, na primeira
seção deste livro.
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ou fortalecidas durante esse percurso. E, em se tratando de amizade,
evocamos as contribuições de Deleuze (2004) e Passeti (2012) que nos
provocam a pensar amizade a partir de outras abordagens que não a
mais comum, ou seja, associada ao encontro de iguais. Enquanto
Deleuze nos fala, em entrevista concedida a Claire Parnet,82 que a amizade corresponde a um ato de partilha do que se sente e do que se vive
no cotidiano, independente de convergências ou divergências, Passeti
(2012, p. 82) apresenta o ato de diferir como aspecto “próprio dos
amigos em suas relações diluidoras”.
Dessa maneira, os amigos, os vizinhos, os participantes do coletivo, das redes, organizações e instituições que os jovens integram, sustentam experiências e ações vividas por cada um, que fazem uso das
expressões artísticas, comunicacionais e comunitárias, para criarem
imagens de si, de suas comunidades e do mundo. As comunidades são
compreendidas, na visão de muitos jovens, não apenas como espaços de
moradia, mas, sobretudo, como o lugar onde podem expressar angústias
e vontades por meio de outras linguagens sem temor de olhares indiferentes, pois todos os inseridos nesses espaços vivenciam e partilham do
cotidiano sensível. É dos laços afetivos com seus territórios e do acolhimento das relações de amizade que emerge a potência de agir. Nesse
sentido, Bauman (2003) afirma que uma comunidade é mais que local
de pertença, é onde os indivíduos sentem-se abrigados de qualquer
ameaça coercitiva.
Fabíola, Charlene, André, Anderson, Charliane e Vanessa83 – seis
trajetórias que nos levam a observar algumas coincidências na vivência
cotidiana, dentre elas o que se refere aos espaços de moradia e às expressões do desejo de aproximar suas comunidades da universidade e
vice-versa, além das relações de amizade. Esses seis jovens realizam
82

Entrevistas que compõe o Abecedário de Deleuze realizadas por Claire Parnet e filmadas nos anos 1988-1989, com a realização de Pierre-André Boutang e produzida
pelas Éditions Montparnasse, Paris, e divulgadas em 2004. No Brasil, foi divulgado pela
TV Escola, Ministério da Educação.

83

Neste texto, foram apresentados os nomes originais dos jovens que narram suas experiências em entrevistas e participações nas Rodas de Conversa realizadas entre 2011 e
2013, em Fortaleza e Porto Alegre.
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percursos que entrelaçam processos artísticos (sobretudo o audiovisual)
e comunicacionais e, de maneira singular, experienciam modos de ser e
habitar territórios comunitários, antes mesmo de ingressarem em instituições de ensino superior, o que Passos, Kastrup e Escóssia (2010)
chama de fazer/saber, processo que presume a experiência do mundo, o
conhecer a partir do caminhar. A fala84 de Charliane evidencia o desejo
de realizar esse percurso: “eu moro no Morro de Santa Terezinha, ainda
não faço faculdade, mas pretendo fazer, quero fazer cinema”.85
E, por outro lado, também encontramos jovens que realizam o
percurso inverso, ingressando nas instituições de ensino superior e, a
partir de experiências em projetos de extensão, por exemplo, passam a
estabelecer uma relação com suas comunidades. Desse modo, emergem
questões disparadas nas experiências em territórios acadêmicos, o que
Passos, Kastrup e Escóssia (2010) chamam de saber/fazer. A fala de
Fabíola apresenta um desses momentos em que são disparados fazeres
nesses territórios:
Eu estava estudando na UECE, fazendo Letras lá e aí tinha uma
professora que... eu lembro muito bem disso. Eu assisti a uma
palestra dela, onde ela falava e tudo, e um dos projetos dela
era que ela queria levar a leitura instrumental do francês pro
Titanzinho, usando termos do Titanzinho. Quando terminou a
palestra eu fui falar com ela... e eu disse “professora eu moro lá”.
Então nem ela sabia que eu morava lá, e eu também não sabia
que ela tinha esse projeto lá, e é a partir desse momento que eu
entro na Associação, porque até então eu não tinha nenhum en84

As narrativas e relatos de campo, realizados neste artigo, foram produzidos entre setembro de 2011 e abril de 2012. As falas foram transcritas e os relatos escritos por
integrantes do Coletivo In(ter)venções e, neste texto, serão indicadas em itálico.

85

Outra fala, agora de Charliane, que também participou de uma das Rodas de Conversa,
evidencia ainda mais esse desejo de estudar na universidade: “Eu quero fazer uma faculdade de comunicação, mas nem por isso eu quero parar de estudar, eu quero continuar,
eu acho que eu quero ficar bem velhinha e ainda quero ficar estudando. Quero fazer um
monte de coisas. Quero fazer comunicação, quero fazer história, quero fazer... Quero
fazer psicologia, então... Não vou parar de estudar nunca. Eu quero trabalhar com audiovisual. Desse tempo já eu era apaixonada por fotografia, eu era um das poucas que
entrava na lanhouse, eu sempre parava em site assim de fotografia, de vídeo, muitos
sites” (Charliane, jovem entrevistada por Tayce Bandeira, em 2010).
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volvimento com movimentos do bairro, embora eu sempre tenha
morado lá (Transcrição da narrativa de Fabíola, na V Roda de
Conversa realizada em abril de 2012).

Diante das intervenções realizadas pelos jovens em suas comunidades, bem como nas universidades, pensamos que a aproximação de
multiversos, em alguns casos antagônicos, tem propiciado o acesso a
outros espaços da cidade, contribuindo com a produção de conhecimento em cidadania, comunicação e educação, e mesmo de constituição
política a partir das relações estabelecidas.86
Assim, é pertinente cartografar os desejos e vontades que mobilizam os jovens a experienciarem outras linguagens, como o audiovisual, na tentativa não só de inventar a si, mas também de intervir e inventar realidades, “outros mundos possíveis”, fazendo isso em coletivos
autônomos, redes, organizações e/ou alianças com instituições.
O método da cartografia oferece-nos dinamicidade e abre possibilidades imprevisíveis, pois os caminhos emergem ao caminharmos.
Diante dessa perspectiva, afirmamos a possibilidade de experienciar o
inventivo e o afetivo, as políticas de amizade como dimensões potenciais na produção de subjetividade juvenil e nos processos de singularização dos envolvidos na pesquisa. Assim, a cartografia deve ser praticada, como afirma Kastrup (2008), tendo como ideia central o exercício
de pesquisar com e não sobre algo.

As relações entre amizade e coletivo nos encontros
com juventudes
Neste estudo, a compreensão do termo amizade passa pela proposição apresentada por Gilles Deleuze, em especial na entrevista con86

No mês de março de 2012, o Coletivo da pesquisa In(ter)venções recebeu convite para
participar da Semana de Porto Alegre, mais precisamente do Projeto Na Boa em PoA –
Aquecendo o Democracine. Do painel: “A Produção Audiovisual como Ferramenta de
Democracia”, participaram três integrantes, entre elas Sandra e Fabiana – que, além do
evento promovido pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, também conviveram, durante uma semana, visitando projetos como o Lente Jovem, coordenado pela ONG Camp,
a Fundação Luterana de Diaconia e o coletivo de pesquisa PET-Conexões, na UFRGS.
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cedida a Claire Parnet, em que questiona: “Por que se é amigo de alguém?”. Na conversa, Deleuze afirma: “Para mim, é uma questão de
percepção. Não o fato de ter ideias em comum”. E, em seguida, volta a
questionar: “O que quer dizer ‘ter coisas em comum com alguém’?”.
Ao problematizar a relação de amizade, o autor sugere um distanciamento das concepções simplistas que nos levam a pensar em termos de
ideias em comum. Em suas palavras:
Não é a partir de ideias em comum, mas de uma linguagem em
comum, ou de uma pré-linguagem em comum. Há pessoas sobre
as quais posso afirmar que não entendo nada do que dizem,
mesmo coisas simples como: “Passe-me o sal”. Não consigo
entender. E há pessoas que me falam de um assunto totalmente
abstrato, sobre o qual posso não concordar, mas entendo tudo o
que dizem. Quer dizer que tenho algo a dizer-lhes e elas a mim.
E não é pela comunhão de ideias. Há um mistério aí. Há uma
base indeterminada... É verdade que há um grande mistério no
fato de se ter algo a dizer a alguém, de se entender mesmo sem
comunhão de ideias, sem que se precise estar sempre voltando
ao assunto. [...] Alguém emite signos e a gente os recebe ou
não. Acho que todas as amizades têm esta base: ser sensível aos
signos emitidos por alguém. A partir daí, pode-se passar horas
com alguém sem dizer uma palavra ou, de preferência, dizendo
coisas totalmente insignificantes. Em geral, dizendo coisas [...]
(DELEUZE, 2004).

Passeti (2012, p. 81) também discorda da construção social
que concebe amizade enquanto convergência de desejos e ideais comuns. O autor fala de amizade como um ato de diferir, nesse caso,
não nos fala apenas sobre aquilo que é diferente, “mas uma maneira
de viver a diferença”.
Quem difere não prefere, fere e cuida, briga e repousa, junto.
Diferir é próprio dos amigos! Estes não estão acolhidos num
transcendental chamado amizade, nem no que esta palavra
supõe como identidade, semelhança, interesse, confissão privada ou pública. [...] Diferem para dissolver as substâncias tão
bem compreendidas pela química como propriedades, composi-
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ções e decomposições, por meio de causalidades, e o estrutural
enquanto qualidade inseparável do corpo, consolidado pela física (PASSETI, 2012, p. 81).

Ao longo da pesquisa In(ter)venções, foi constatada a relevância
das relações de amizade, parentesco e vizinhança que mobilizam experiências e alianças entre e com jovens. Os laços de afeto acontecem em
distintas modalidades de convívio. O que chamamos de afeto, neste estudo, aproxima-se ao pensamento de Spinosa (2007), que propõe distinções conceituais. Em especial, interessou-nos a compreensão de “afecções” como modulações das realidades inventadas nos encontros entre
corpos ou pensamentos, realidades que passam de um estado a outro, aumentando ou diminuindo, impulsionando ou impedindo a potência de agir.
Observamos, primeiramente, aproximações entre os jovens universitários nos encontros do Coletivo de Pesquisa, em Fortaleza, e nas
atividades realizadas em Porto Alegre. Também aconteceram outras
aproximações entre distintas juventudes (e nem tanto), alargando as
possibilidades de encontros e alianças políticas e afetivas. Com o dispositivo das Rodas de Conversa, configuramos espaços de criação e intersessão entre o Coletivo de Pesquisa e nossos convidados – pesquisadores, educadores, coordenadores de projetos comunicacionais e
artísticos, produtores audiovisuais, artistas, ativistas e comunicadores
autônomos ou que atuavam em organizações sociais e culturais, associações comunitárias e outras instituições. Nas rodas, propusemos conversar sobre as processualidades da pesquisa com as juventudes, suas
experiências de intervir e inventar em audiovisual, bem como a análise
crítica das produções videográficas e de outros materiais de expressão.
As experiências na realização das Rodas de Conversas também
foram produtivas para pensarmos na expansão do conceito de amizade
incidindo na produção de subjetividade, agora, a partir da compreensão
de coletivo não mais restrito ao convívio de pessoas e suas individualidades, com um objetivo ou mesmo uma “ideia em comum”, ou ainda, a
relação entre indivíduo e coletivo.
A subjetividade não se refere à individualidade e, menos ainda,
à ideia de “Indivíduo”, conceito que ganha força desde, pelo menos,
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o século XVIII. Também não está se falando de uma identidade coletiva e a relação com identidades individuais, essa muito presente no
senso comum tendo sido instaurado com a caracterização de
“Individualismo”. Com um caráter polifônico, multíplice e em constante transformação, a subjetividade não se reduz ao indivíduo, é da
ordem da produção, fabricada e modelada no registro do social, do
material (GUATTARI, 1992).
Para a Esquizoanálise, a produção da fala, da escrita, das imagens, sonoridades, da sensibilidade, a produção do desejo não está acoplada a um tipo de representação do indivíduo. Nessa perspectiva, trata-se de pensar o coletivo “no sentido de uma multiplicidade que se
desenvolve para além do indivíduo, junto ao socius, assim como aquém
da pessoa, junto a intensidades pré-verbais, derivando de uma lógica
dos afetos mais do que de uma lógica de conjuntos circunscritos”
(GUATTARI, 1992, p. 20). O uso desse termo “implica também entrada
de diversas coleções de objetos técnicos, de fluxos materiais e energéticos, de entidades incorporais, de idealidades estéticas, etc.”
(GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 319).
Na pesquisa e, em especial, nas Rodas de Conversa, perguntamo-nos: como construir estratégias metodológicas que propiciem conhecer
o que é vivido nos coletivos juvenis, sendo eles a partir de experiências
acadêmicas, comunitárias, comunicacionais e artísticas e, em especial,
nos territórios das juventudes? E, no processo de acompanhamento, observar: como esses novos desafios têm sido enfrentados nas práticas de
pesquisa, ensino e extensão?
Ao ampliarmos a noção de coletivo e, ao mesmo tempo, trazermos a proposição de “territórios das juventudes”, emergem questões
a partir dos encontros entre distintos modos de ser jovem e habitar a
cidade que, para além da geografia, se apresenta com dimensões políticas, cognitivas, estéticas e afetivas.
Ao propor pesquisar In(ter)venções sonoras, visuais e audiovisuais, o estudo passou a demandar outros modos de escutar, observar e
analisar processos de criação e produção de conhecimento-subjetividade, considerando, em especial, as contribuições das tecnologias audiovisuais como dispositivos de pesquisa-intervenção.
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As narrativas dos jovens e suas in(ter)venções
comunitárias e científicas
No exercício de escuta das narrativas dos jovens, foi possível
conhecer um pouco do percurso realizado antes e durante a formação
dos coletivos, como os jovens apropriam-se do fazer com as linguagens
visuais e sonoras inventando outros modos de expressão artística e comunicacional. As falas de dois desses jovens – Charliane e Anderson –
traduzem esse percurso a territórios novos capazes de proporcionar fazeres e saberes, em alguns casos, destoantes do que se vivencia nas
periferias de nossas cidades.
Eu conheci a Aldeia87 a partir do colégio Bárbara de Alencar... eu
estudava lá no segundo ano e aí vieram com essa proposta, chamava escola de mídia. Assim, de início eu me interessei porque
eu nunca tive nenhum contato...nem sabia o que era... Aí, tipo,
teve uma seleção, depois da seleção a gente teve aula de roteiro,
de produção, de câmera, desenvolvemos alguns... foi muito legal,
foi bem bacana ... foi uma coisa em que eu me encontrei... Não
quero fazer isso, quero trabalhar com isso. Depois que eu entrei na
Aldeia, eu passei a olhar o bairro e o próprio audiovisual de uma
forma diferente. Hoje eu tenho uma visão mais crítica de tudo o
que acontece, e isso só aconteceu depois da Aldeia (Charliane,
transcrição da fala na II Roda de Conversa, em agosto de 2011).
Conheço a Acartes88 desde criança, sabia mais ou menos o tra-

87

Configurada como uma Organização Não-Governamental sem fins lucrativos, fundada no ano de 2004. Atua no Grande Mucuripe (periferia de Fortaleza), uma área que
abrange cerca de seis bairros e mais de uma dezena de comunidades. A sede da ONG
funciona no Morro de Santa Terezinha. Em 2009, tornou-se Pontão de Cultura Digital
através do edital do Ministério da Cultura - MINC, passando a trabalhar em todo o
Estado do Ceará, na articulação dos Pontos de Cultura do Estado.

88

A ACARTES (Academia de Ciências e Artes) é uma organização da sociedade civil
criada em 2002 no bairro Pirambu (periferia de Fortaleza) por remanescentes de antigos
movimentos culturais do bairro, como o Movimento Cultural e Político do Pirambu
(Mocupp), Centro de Ativação Cultural (CAC) e o Centro Popular de Cultura (CPC). A
organização desenvolve ações de formação em cinema e vídeo, artes plásticas, teatro
de palco e de bonecos para jovens e adolescentes da região. Em 2004, a ONG foi se-
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balho do pessoal de lá. Então surgiu a oportunidade de fazer um
curso de formação, eu me interessei e fiz juntamente com alguns amigos. Gostei muito e continuo lá até hoje como monitor.
Através da Acartes eu conheci outras experiências, abri minha
visão pra algumas coisas que não entendia (Anderson, transcrição da fala na III Roda de Conversa, em setembro de 2011).

As falas iniciais de Charliane e Anderson apresentam o papel
dessas instituições em ampliar as possibilidades criativas e inventivas
dos que vivem em comunidades periféricas. Evidenciam também como
esses jovens acabam se aproximando dos coletivos e organizações sociais e culturais locais e, ao mesmo tempo, compondo seus territórios,
além de como esses novos multiversos são capazes de fazer pensar as
relações com os territórios habitados. As falas sugerem pistas de como
esses jovens tomam o audiovisual em suas práticas e seus modos de
expressão, no cotidiano, manifestando o desejo de seguir com a formação, inclusive, na perspectiva profissional. Charliane afirma: “Não
quero fazer isso, quero trabalhar com isso” e, nessas palavras, percebe-se a força de experiências que movem desejos e projetos de vida.
Amizades emergem dessas experiências ampliando e fortalecendo modos de conhecer-viver singulares e coletivos. A fala de
Charliane apresenta aspectos do que se poderia chamar de cumplicidade no convívio, em projetos sociais e comunicacionais.
A Clara89 me ajudou muito quando eu tava lá na escola de mídia,
acho que só consegui porque ela me ajudou com o roteiro do
“Todos São Francisco”, porque tudo bem que a ideia, a história
era minha, mas tinha muita coisa que era novo pra mim, é muito
diferente você escrever um roteiro pra participar de um edital,
tem muita coisa, muito detalhe e a Clara sempre me ajudou

lecionada pelo Ministério da Cultura, por meio da Secretaria de Programas e Projetos
Culturais, para ser um Ponto de Cultura, aumentando de 40 para 150 o número de
jovens beneficiados. Em 2010, através de uma parceria com o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária do Ceará (INCRA/CE), está realizando oficinas de audiovisuais para 25 jovens de 12 assentamentos rurais do MST do Estado.
89

Uma das educadoras da Escola de Mídia.
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muito (Charliane, transcrição da fala na II Roda de Conversa,
em agosto de 2011).

Assim, Charliane foi construindo sua vivência com o audiovisual
e com outras pessoas, que não necessariamente eram moradoras do seu
bairro. Clara, participante da ONG Aldeia, passa, então, a fazer parte
desses multiversos de forma a partilhar conhecimentos e afetividades,
tanto que Charliane nela confia para realizar esse percurso de criação.
Nesse sentido, podemos analisar essa relação como tomada por “uma
genealogia da amizade como subjetivação coletiva e forma de vida, isto
é, a criação de um espaço intermediário capaz de fomentar tanto necessidades individuais quanto objetivos coletivos” (ORTEGA, 1999, p. 24).
Outra fala de Charliane revela como esse processo de criação e
produção faz emergir questões ligadas à vida de cada jovem:
[...] eu fiz assim um vídeo pequeno, o nome do vídeo é “Em nome
da mãe”...porque eu não tinha uma relação muito boa com a minha
mãe, pra falar a verdade. Aí dentro desse vídeo que despertou esse
olhar... conhecer um pouco mais de mim e da minha mãe e da
minha família, porque assim “Todos são Francisco” surgiu disso,
do “Em nome da mãe”, porque eu me conheço, eu sei quais eram
as minhas dificuldades e não conhecia o meu pai e eu não sabia
dos meus irmãos... Eu me surpreendi com eles, porque eu não
sabia que fazia tanta falta, fiquei... o vídeo todo... assim... meio
que sempre tendo uma surpresa a cada dia... tendo uma surpresa...
tipo terminava tinha uma surpresa (CHARLIANE, transcrição da
fala na II Roda de Conversa, em agosto de 2011).

O que Charliane vivencia passa a ser incorporado nas suas produções audiovisuais. Ou seja, o audiovisual implica (interfere, atua, tensiona, age, produz) mudanças no/do mundo pelos jovens. Como afirma
Guattari e Rolnik (1996), os processos de singularização estão relacionados aos modos como, em princípio, funcionam e são articulados os
elementos que constituem “a maneira como a gente sente, como a gente
respira, como a gente tem ou não vontade de falar, de estar aqui ou de ir
embora” (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 69).
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Também, por meio das falas, podemos acompanhar o percurso de
Fabíola, Charlene e André até a Associação de Moradores do Titanzinho:
Eu não tinha interesse algum em participar da Associação, aliás,
eu nem queria, isso só aconteceu por conta da minha mãe que era
envolvida e que em um dos anos acabou sendo a presidenta. Só
que depois de um tempo lá, eu comecei a gostar daquilo e do que
fazia. Quando a minha mãe era presidenta, a gente começou a observar que mais jovens passaram a participar das atividades e isso
foi legal, foi quando vieram o André e depois a Fabíola (Charlene,
transcrição da fala na VI Roda de Conversa, em abril de 2012).
Eu começo a participar das atividades da Associação quando eu
ainda tava na graduação. Muitas pessoas que estavam na academia, principalmente o pessoal do curso de História, começaram a pesquisar sobre a história do seu bairro e eu me senti
instigado a conhecer o meu, porque eu morava lá desde criança,
mas não conhecia como havia acontecido todo o processo do
bairro, então eu começo a pesquisar durante a graduação, continuo com a pesquisa no mestrado e doutorado, mas é a partir
desse início que eu passo a estabelecer uma ligação maior com
esse espaço e com as histórias desse lugar. É bacana ver que
muitas coisas boas acontecem no lugar, o surfe, o audiovisual,
a própria fotografia, são coisas que tão vindo com muita força,
pelo menos é que o que gente tem percebido (André, transcrição
da fala na VI Roda de Conversa, em abril de 2012).
Eu chego até a Associação através do projeto de leitura instrumental. Eu já conhecia tanto o André e a Charlene quando comecei a participar, mas só de vista, mas sabia quem era cada um.
Esse momento lá na Associação foi de muito envolvimento dos
jovens, cada um acabava fazendo alguma coisa, tinha muita gente
por lá. Agora, já no cinema, eu volto novamente pra associação
pra trabalhar com o audiovisual que é um movimento muito forte
existente no bairro, que tem muitos realizadores (Fabíola, transcrição da fala na VI Roda de Conversa, em abril de 2012).

O jovem André, em sua fala, enfatiza as relações de amizade
existentes no bairro, que proporcionaram para que ele, após ingressar
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na universidade, tivesse o desejo de pesquisar sobre sua história de
vida, sobre a história do bairro. A jovem Fabíola, que seguiu o mesmo
caminho de André, ingressando na universidade, afirma que foi a partir
de sua participação em projetos de extensão que começou a conhecer o
seu próprio bairro. Comenta que, até o momento, o considerava como
um lugar de passagem. A partir da experiência na extensão universitária, ela começou a sentir e construir imagens de si e do entorno.
Imagens essas que causam efeitos e relações com outro, que vão além
do contato físico, perpassando o sensível, os desejos e prazeres. Torna-se
presente a convivência com vizinhos e com os espaços do bairro.
Nas narrativas, as trajetórias singulares que se cruzam – que
também se conectam pelas experiências coletivas – sugerem interferências das relações de amizade e parentesco e vivências acadêmicas nos
modos destes jovens se apropriarem do território onde vivem. Os jovens passam a assumir escolhas e modos de participar e se engajar,
dando ênfase às questões do bairro e da Associação de Moradores.
Diante das observações e percepções que nos levam a enfatizar o
potencial desses territórios, e de como as imagens-movimento integram
esses multiversos juvenis, realiza-se a I Mostra AudioVisual do
Titanzinho.90 A existência de uma grande quantidade de material já produzido sobre aquela região – na grande maioria, por moradores de lá –
tomou a todos os envolvidos nesse processo que, a cada instante, apresentava situações novas e inesperadas.91
A rua do Quebramar92 foi o local escolhido para que as exibições
acontecessem. O fluxo de moradores, entre eles jovens surfistas,
crianças, senhoras, era intensa; todos aglutinaram-se diante da tela que
não era tão grande, mas que despertava curiosidade de quem passava.
Chamou-nos a atenção o modo como o público surpreendia-se com as

90

A primeira Mostra foi realizada nos dias 09 e 10 de Dezembro de 2012. E, um ano depois, realizamos a segunda Mostra. Para mais detalhes, ver o blog da pesquisa:<http://
pesquisaintervencoes.blogspot.com.br/>

91

Mais detalhes no capitulo “Retratos de Lirete: Relações de Amizade e Afetividade na
Comunidade do Titanzinho Traduzidas em AudioVisual”, neste livro.

92

Avenida Leite Barbosa, altura do número 1.200, no Serviluz, em Fortaleza.
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imagens de pessoas do bairro apresentadas na tela e, mais ainda, quando
se deparavam com seus cotidianos, com a imagem de si e do outro, de
seus conhecidos, amigos e parentes. A todo instante, ouvia-se frases
como: “olha ele aí, mora na rua ali de cima, eu conheço ele”.
Percebíamos a satisfação dos jovens ao serem reconhecidos por pessoas
que compartilhavam daquele território, ao verem que os vizinhos lhes
viam por outra perspectiva, o de realizadores. Foi também animador
escutar alguns jovens falando aos amigos: “eu não conhecia esse
vídeo” ou “eu não sabia que o fulano fazia vídeos”.
Fabíola, que se envolveu na produção da Mostra, traz sua percepção de como essa experiência repercutiu entre os jovens e moradores da comunidade:
Pra o pessoal da comunidade é muito importante essa questão
da visibilidade. Pra eles, é importante, e mais ainda, que os
vizinhos, os amigos, os familiares vejam essas produções.
Acho que cada vez que eles veem essas exibições, ficam se
indagando, principalmente de como vivem, do que podem
fazer pelo lugar (Fabíola, transcrição da fala na VI Roda de
Conversa, em abril de 2012).

Inventar alianças: “uma potência de agir coletiva”
Na experiência do projeto Lente Jovem,93 observamos os modos
de construir alianças como sinalizadores da autonomia dos grupos, gerando laços que impulsionam a novas ações. É o que ocorre no encontro dos participantes do Projeto Lente Jovem, com o Levante
Popular da Juventude, que estabeleceram parcerias e a intersessão
93

O Lente Jovem é um projeto que envolve jovens que vivem nas ilhas, no bairro
Arquipélago, em Porto Alegre. Os jovens vivenciam um processo de criação e produção em vídeo com encontros, oficinas e estágio de captação de imagens e edição, durante doze meses. O projeto é coordenado pela ONG CAMP. A pesquisa In(ter)venções
acompanhou a terceira edição (2011-2012). A aliança entre os participantes do Lente
Jovem e o Levante Popular da Juventude foi surgindo com a atuação do Levante nas
ilhas e nas aproximações com o trabalho do CAMP, pois todos os envolvidos realizam
ações no Arquipélago. Mais detalhes no capítulo “Lente Jovem e o Ponto de Vista dos
Ilhéus”, neste livro.
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entre suas propostas, criando projetos conjuntos de intervenção urbana
e produção de vídeos, como, por exemplo, o chamado Levante Popular
da Juventude Internacional.94
Uma intervenção urbana – filmada, fotografada e, posteriormente, editada – apresenta-se também como intervenção audiovisual
criada e produzida por jovens que participaram da terceira edição do
projeto Lente Jovem. No vídeo produzido durante algumas ações nas
ilhas, o Levante é apresentado na voz de um narrador que informa: “O
Levante Popular da Juventude foi fundado em 2005 e, hoje, o trabalho
no movimento está percorrendo mais estados do Brasil”; em seguida,
alguns jovens falam sobre suas experiências com o Levante.
Interessou-nos trazer, em especial, a singularidade expressa na fala de
Vanessa Sezar, jovem participante do Lente Jovem:
No Levante, eu gosto a... as amiza... das amizades que eu fiz, do
que... Através do Levante, tu conhece várias pessoas, de vários
lugares, experiências novas, assim, muitas atividades legais que
eles fazem, por exemplo, lá na Ilha, eles vão lá e ajuntam os jovens, fazem muralismo [...] da maneira que a gente vive, assim,
que tem que ver o lado do outro, entendeu?! Que a gente vive
num mundinho e... e ele abre assim... quer dizer, abre pros lados,
assim (ONG CAMP, 2012).

Entre outros acasos, na trajetória da pesquisa, chamou a atenção a
presença de jovens que participam do Levante da Juventude tanto nas
Ilhas como na Universidade. Encontros de jovens, ou ainda, como explica Vanessa “células de convivência” entre jovens estudantes moradores das Ilhas e ativistas universitários. Na entrevista-conversa, realizada com Vanessa, percebemos a ênfase dada à atuação do Levante como
possível e desejada continuidade das intervenções juvenis: “A terceira
edição do Lente Jovem vai finalizar, mas o Levante continua”.95

94

Transcrição da fala de Vanessa, no vídeo Levante Popular da Juventude Internacional.
2012. ONG CAMP. Levante Popular da Juventude Internacional. 2012 Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=ff2UXuTmfoU>. Acesso em: 14 jan. 2013.

95

Transcrição da fala de Vanessa, na entrevista realizada em junho de 2012.
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Nos estudos de Barbalho (2006), a análise aponta a presença de
“uma política da amizade” em ação entre jovens e seus encontros com
os processos de criação e produção audiovisual. O autor, a partir de suas
leituras de Ortega (1999), afirma que se “trata da experimentação de
novas formas de sociabilidade que retraçam e reinventam o político
diante da despolitização e do esvaziamento do espaço público”
(BARBALHO, 2006, p. 13).
Inventar alianças parece ser um desses modos de experienciar outras possiblidades de viver e conviver em comunidade também para os
jovens que moram no Titanzinho, em Fortaleza. Na Associação dos
Moradores, os jovens vivem a experiência de apoiar as ideias uns dos
outros e trabalhar para que elas aconteçam, ao mesmo tempo em que
tentam manter alianças antigas com outras instituições para efetivar a
vivência dessas ideias. Eles buscam também novas alianças que visam
agregar mais jovens e amigos aos movimentos comunitários e culturais,
de forma autêntica e inovadora. Essas experiências podem ser observadas
no processo de criação e realização da Mostra Audiovisual do Titanzinho.
Entre outras experiências, destacamos os encontros de mutirão
realizados na Associação dos Moradores do Titanzinho, durante os
meses de outubro de 2012 e maio de 2013 e, posteriormente, o processo
de criação do vídeo Multitudo. Esses encontros mobilizaram a participação de moradores, estudantes, pesquisadores e colaboradores na organização e limpeza de livros que foram doados e encontravam-se empoeirados e amontoados em algumas salas da Associação dos Moradores
do Titanzinho; foram pintadas as paredes, entre outras ações, a fim de
melhorar as condições físicas do local e revitalizar as atividades sociais,
comunicacionais, artísticas etc. O mutirão contribuiu para a auto-organização e a constituição do lugar de autoria na produção de realidades,
criando espaços de convivência que possibilitassem a emergência de
saberes compartilhados em uma contínua rede de conversações
(GORCZEVSKI; SANTOS, 2013).
No exercício de montagem do vídeo Multitudo, ao percorrer as
imagens e sonoridades filmadas em diferentes encontros de mutirão,
constatamos a emergência do sentido de partilha entre os participantes,
principalmente, de afetos e amizades que nos forçam a pensar nos
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modos de expressão do sensível provocando aproximações entre conceitos e modos de operar – mutirão e “multitudo” e “imperium” pensando nas contribuições de Espinoza e nas leituras de Chauí (2003).
A união de corpos e a união de ânimos, constituídas naturalmente pela física do indivíduo como causa interna das ações, a
união dos ânimos propiciada naturalmente pela psicologia dos
afetos e a união dos corpos e ânimos determinada naturalmente
pela lógica das noções comuns como convivência entre as partes
de um mesmo todo, permitindo a sua concordância quanto ao
que lhes é útil, fazem com que a reunião dos direitos (os numerosos indivíduos como participantes que apenas compõem um
todo) se torne a união dos direitos (a causalidade comum dos
constituintes para obtenção de um mesmo efeito). Essa união
não é uma passagem do menos ao mais, não é algo meramente
quantitativo, mas sim é a criação de uma potência nova, a multitudo, origem e detentora do imperium. O imperium é a potência
da massa unida como se fosse uma única mente e a multitudo,
o indivíduo coletivo singular, consoante a definição da individualidade (união dos componentes para uma ação única que
os transforma em constituintes de um todo) e da singularidade
(existência finita na duração, portanto, acontecimento). O imperium, “direito definido pela potência da massa”, é a ação coletiva ou a potência coletiva que se organiza como civitas ou res
pública” (CHAUÍ, 2003, p. 163-164).

Considerações finais
O audiovisual na perspectiva da arte e da comunicação vem assumindo um lugar de destaque, no cenário sociocultural e político brasileiro, agindo, inclusive, como intercessor na criação de outras expressões de visibilidade humana e social. Desse modo, observamos as
in(ter)venções audiovisuais como práticas micropolíticas configuradas
por agenciamentos coletivos que alimentam e são alimentados pelo cenário comunicacional, artístico, comunitário e juvenil.
Entre os intercessores, encontramos os laços de afeto tanto de
parentesco como de amizade. Na escuta atenta das narrativas dos jovens e, ao longo da pesquisa, no exercício de mapear, analisar e fazer
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circular produções audiovisuais, que tratam de visibilizar modos de ser
e habitar a comunidade e a universidade, constata-se a presença de intercessores mobilizados e mobilizadores de afetos, fazeres e saberes
artísticos e comunicacionais incidindo e fazendo emergir expressões do
sensível e práticas de fazer alianças.
E, como vimos anteriormente, se o afeto emerge como estado do
corpo onde a potência de agir é ampliada ou diminuída, impulsionada
ou impedida (SPINOZA, 2007), neste estudo, constata-se o poder de
afetar e ser afetado expandindo as potências de intervir com imagens e
sonoridades, inventando alianças entre cidade e universidade.
As experiências apresentadas, neste estudo, foram observadas
nos encontros do Coletivo de Pesquisa, nas Rodas de Conversa, em
Fortaleza e Porto Alegre, e, ainda com mais força, no processo de
criação e realização das Mostras Audiovisuais. Entre os dispositivos da
pesquisa, a Mostra apresenta-se como intervenção capaz de fazer
emergir peculiaridades entre juventudes, instituições e tecnologias, produzindo modo de “pensar o lugar em que vivo” como disse Fabíola,
anteriormente, ao observar o interesse das pessoas ao verem as imagens
de si e do bairro em uma tela de projeção. Nos vídeos exibidos, essas
coemergências tomaram a tela e os modos de ver-se e ser visto.
Imagens e sonoridades mobilizadas por escolhas éticas, estéticas
e afetivas que exibem o olhar atento, a estima e amizade pelo território
geográfico e existencial, enunciando visibilidades e dizibilidades dos
modos de viver e conviver no Titanzinho. Tais experiências suscitam
questões e afirmam esses intercessores e suas relações com um conjunto de argumentos para seguir problematizando os modos de ver, ser
visto e do rever-se nas telas e ruas de nossas cidades e os modos de inventar e habitar a contemporaneidade.
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PROCESSO DE CRIAÇÃO DO COLETIVO
IN(TER)VENÇÕES E DAS ESCOLHAS DOS
TERRITÓRIOS DE PESQUISA A PARTIR
DA CARTOGRAFIA96
Ana Carla de Souza Campos

N

o Brasil, as políticas públicas voltadas para as ações de
fomento a produções audiovisuais têm-se ampliado desde 1995, dando
um salto quantitativo a partir de 2003, segundo o relatório de gestão do
quadriênio de 2003-2006 e do período 2008/2009.97 Tais políticas e
programas visam, entre outros aspectos, à formação profissional e
científica com foco na criação, produção e difusão audiovisuais.
Fortaleza possui importantes entidades de formação em audiovisual,
dentre as quais estão: a Universidade Federal do Ceará, com o curso de
graduação em Cinema e Audiovisual; a Universidade de Fortaleza,
com o curso Audiovisual e Novas Mídias; a Escola Pública de
96

Este texto foi, primeiramente, apresentado na disciplina de Leitura e Produção de Texto
Acadêmico, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Tércia Montenegro Lemos, em novembro de
2011, tendo sido retrabalhado, para a escrita deste capítulo, recebendo a orientação da
Prof.ª Dr.ª Deisimer Gorczevski.
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Audiovisual da Prefeitura Municipal de Fortaleza (Vila das Artes); e o
Porto Iracema das Artes: escola de formação e criação do Ceará, com
cursos básicos e técnicos; além de organizações não governamentais
(ONGs) que atuam nessa perspectiva.
Vale ressaltar ainda que diversos coletivos autônomos (grupos
diversos) também criam, produzem e divulgam trabalhos audiovisuais,
principalmente pelos avanços tecnológicos e ampliação do acesso às
tecnologias e à internet. Nesse âmbito (criação, produção e circulação),
o projeto de pesquisa In(ter)venções AudioVisuais com Juventudes em
Fortaleza e Porto Alegre busca acompanhar esses processos de intervenções e invenções AudioVisuais (sonora: música e rádio; visual: grafite e fotografia; audiovisual: vídeo, videoclipe, cinema) das juventudes,
bem como analisar as políticas públicas e práticas micropolíticas em
Fortaleza e Porto Alegre.98
Esta escrita propõe uma reflexão sobre a formação do Coletivo
Pesquisador surgido a partir do projeto de pesquisa, bem como a escolha dos territórios de investigação. No projeto, existe um Coletivo
Pesquisador composto por professores coordenadores (pesquisadores
da UFC, UECE e UFRGS), estudantes bolsistas voluntários e um estudante com bolsa PIBIC-Funcap. Também participam educadores do
Centro de Assessoria Multiprofissional – Camp e do Fórum de Educação
da Restinga e Extremo Sul – Feres, em Porto Alegre.
As intervenções e produções acadêmicas foram orientadas pela
abordagem do método cartográfico, em conjunto com os métodos de
pesquisa-intervenção e com as contribuições da observação participante e da análise AudioVisual, num processo de produção e criação
coletiva do conhecimento.
Para a elaboração da escrita, foram realizadas entrevistas/conversas com os participantes do projeto, em Fortaleza, acompanhamento
de reuniões do Coletivo e participação nos eventos produzidos pelo
grupo, além de pesquisa bibliográfica. Apresentaremos, inicialmente,
98

Mais detalhes da pesquisa In(ter)venções AudioVisuais com Juventudes em Fortaleza e
Porto Alegre podem ser encontrados no capítulo anterior, bem como nos que seguem,
neste livro.
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uma reflexão sobre alguns conceitos do método cartográfico e seus desdobramentos, que será importante para a compreensão e visualização
do método, como também para compreender o processo de criação do
coletivo de pesquisa e suas escolhas dos territórios na cidade de
Fortaleza. Em seguida faremos uma breve descrição e reflexão desses
processos e logo depois traremos as considerações finais.
Vale salientar que esta escrita refere-se a acontecimentos e memórias
ocorridas com a minha inserção no projeto, ou seja, a partir de julho de
2011. O projeto de pesquisa foi finalizado em dezembro de 2013. A primeira versão deste capítulo foi realizada em novembro de 2011, no período
inicial em que, a pesquisa, após ter havido a escolha dos territórios, se encontrava no processo de agenciamento entre o Coletivo e os participantes
da Associação de Moradores do Titanzinho, no bairro Serviluz, em
Fortaleza. A imersão foi proposta para ocorrer no início de 2012. É importante esclarecer que o recorte deste capítulo refere-se aos processos da cidade de Fortaleza, embora o projeto integre, também, Porto Alegre.
Ressalto, ainda, que alguns trechos do texto foram escritos na
primeira pessoa do singular como um exercício e uma prática da escrita
cartográfica método que orientou o fazer da pesquisa.

Conceitos, coletivos e territórios
O fio condutor que permeia a escrita desta seção são os pontos
de encontro das minhas vivências, percepções, memórias, experimentações e construção de sentidos com o projeto In(ter)venções no que
se refere aos conceitos, às práticas de investigação, ao processo de
formação do Coletivo Pesquisador, à escolha dos territórios de pesquisa e à construção do conhecimento coletivo. Apresento o meu
olhar implicado nas considerações a seguir.

Conceitos do Método Cartográfico
Os conceitos em cartografia utilizados neste capítulo partem do
fato de reconhecer a cartografia como acompanhamento de processos
de subjetivação. Passos, Kastrup e Escóssia (2010) organizaram o livro
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Pistas do Método da Cartografia: pesquisa-intervenção e produção de
subjetividade, no qual se encontram algumas pistas que auxiliam os
aprendizes-cartógrafos no seu processo de produção científica e de percepção. Nesses textos, diversos autores coletivizam suas experiências
de intervenção como cartógrafos em vários territórios de pesquisa, bem
como suas leituras e bases epistemológicas. Esse livro apresenta a cartografia a partir do conceito dos filósofos franceses Gilles Deleuze e
Félix Guattari.
Algumas questões ficam muito elucidadas nesses textos, dentre
as quais a inversão da palavra método. Os autores do livro Pistas do
Método da Cartografia afirmam que a palavra método, em sua origem
de significado metá-hódos, quer dizer: há uma meta a ser alcançada
com um caminho a ser percorrido. A inversão da palavra em hódos-meta implica que o caminho se constituirá em seu processo (percurso),
e que nesses processos haverá encontros que se constituirão como suas
“verdades”, reflexões a respeito do objeto de pesquisa.
Outra perspectiva é a relação de pesquisador/pesquisado, teoria/
prática, saber/fazer. Essa relação não se refere a oposições, elas estão
implicadas umas nas outras. Para Passos e Barros (2010), o saber da
pesquisa é construído a partir do fazer pesquisa. Isso significa que não
se vai para um território de pesquisa com conceitos prontos e assim
buscar informações e dados que comprovem teorias, mas que o cartógrafo se insere numa emergência de singularidades de um contexto social vivido e em processo. Sendo assim, o cartógrafo capta acontecimentos coletivos por meio da imersão/habitação no/do território de
pesquisa em contato existencial e implicado com os “processos subjetivos que escapam às identidades” (GUATARI; ROLNIK, 2010, p. 80),
pois estão em funcionamento conjunto, criando uma semiótica de
grupos sociais. Porém, isso não quer dizer que não haja leituras, estudos
bibliográficos ou conceitos estudados anteriormente, e sim que esses
conceitos, predominantemente, serão transformados e aprofundados
com a prática da pesquisa, o que se contrapõe ao fato de colocar a teoria
e a prática em uma escala hierárquica de tempo, espaço e importância,
desconsiderando o saber construído ao lado, junto, todos num mesmo
plano. E nesse mesmo sentido, compreende-se a relação entre pesqui-
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sador e universo pesquisado. O pesquisador não se separa do pesquisado, Alvares e Barros (2010) afirmam que esses se implicam, se intervêm, se constroem numa nova realidade vivida.
Outro termo/conceito presente na pesquisa é a palavra provocação, que, para sua discussão, é pertinente falar sobre o conceito de
invenção a partir do estudo da cognição realizado por Kastrup (2007),
em sua tese de doutorado, publicada em formato de livro. A pesquisadora escolhe os trabalhos dos biólogos chilenos Humberto Maturana e
Francisco Varela como referência para a inclusão da invenção no processo de cognição e também no propósito de investigação. Para
Maturana e Varela, citados por Kastrup, a invenção é “[...] o problema
que move a investigação, seu ponto de partida e sua originalidade”
Kastrup (2007, p. 129). Antes de aprofundar o conceito de invenção,
vamos recorrer ao conceito de sistema vivo desses biólogos, pois para
eles a cognição refere-se a um sistema vivo e esse sistema vivo é definido como um sistema autopoiético, ou seja, um sistema com capacidade de produzir a si próprio, desconstruindo o conceito de vivo como
um sistema de tratamento de informação (entrada e saída de informação), mas de um sistema com capacidade de autocriação. A autora
explica ainda que o meio não transmite informação, pois ele comparece
perturbando, no sentido de afetar e colocar problemas; assim, o organismo transforma-se, seguindo trajetórias não previsíveis de forma que
o meio e o organismo se compõem. Ou seja, nessa composição existe
um agenciamento constante entre as ações/forças do meio e as ações/
forças do organismo que constroem uma forma de existência que está
sempre em processo de transformação. Em outras palavras, em devir.
Nesse sentido, há uma busca ativa do organismo para solucionar essas
perturbações, sendo este processo constante. O organismo não é passivo ao meio. Ele inventa, cria.
Podemos relacionar o conceito de invenção (colocar problemas e
solucionar problemas) com o conceito de pensar em Deleuze. Em 18 de
novembro de 2011, participei de uma aula que apresentava aspectos da
obra de Deleuze ministrada pelo professor da Faculdade de Educação da
UFC, Sylvio Gadelha, nas dependências do ICA. Nesse encontro, o professor inicia o debate com a ideia de que o pensamento afirma a vida e a
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vida provoca o pensamento. Ainda em sua aula, o professor provoca: “A
gente não realiza o possível, a gente inventa o possível. O possível não é
realizar, é experimentar [...]. Apropriar-se dos processos de subjetivação
[...]. Pensar é sempre experimentar e não interpretar”.99 Schopke (2009),
em seus estudos, diz que a mola propulsora do ato de pensar em Deleuze
é o paradoxo, por descentrar e obrigar a estar em movimento. Sabendo
que a perspectiva da cartografia é criar, pensar, intervir e inventar, não há
espaço para ir a campo buscando certezas a priori, pois como é possível
apropriar-se de um porvir sem vivê-lo? Essa relação de pesquisa da/na
experiência é bastante evidente no Coletivo Pesquisador, mas principalmente na condução dos trabalhos, por parte das orientadoras.
Os conceitos precedentes estão sendo expostos para que se compreenda certa insistência da coordenação da pesquisa em permear esse
ambiente de provocações e questionamentos, buscando orientar o trabalho como uma autopoiese, uma construção e criação do conhecimento coletivo. A provocação é uma conversa para ativar essa potência
de invenção/criação dos envolvidos na experiência e na processualidade da construção da pesquisa e ainda insistir para que essa postura
seja afirmada ou esteja presente no ato de pesquisar. Conclui-se que e a
provocação busca evitar que os pesquisadores do Coletivo procurem
representações do objeto de pesquisa ou coloquem-se em pesquisa com
um saber pronto, ou ainda numa hierarquia de saberes.

Processo de criação do Coletivo Pesquisador
Em julho de 2011, as coordenadoras do projeto In(ter)venções enviaram e-mail convidando os estudantes do ICA para participação de um
processo para seleção de bolsistas e voluntários. O convite continha uma
apresentação e resumo do projeto, bem como explicitava os critérios de
avaliação. As etapas da seleção seriam: apresentação de uma carta de intenção e histórico escolar, e, posteriormente, uma entrevista com as coor99

Informação verbal fornecida pelo Prof. Dr. Sylvio Gadelha, em sala de aula, no curso de
Dança do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza,
em setembro de 2011.
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denadoras. No período da escrita deste trabalho, o Coletivo contava com
três coordenadores, um bolsista e oito voluntários, em Fortaleza. Nas reuniões, constatou-se a aparição de mais voluntários, estudantes interessados no escopo da pesquisa. Há uma abertura do grupo para pessoas/
estudantes interessados na investigação, e também nos métodos e procedimentos de que a pesquisa ia propondo/inventando.
Apesar de haver um projeto fechado e aprovado pelo Instituto
de Cultura e Artes – ICA, na UFC, a orientação afirma que o projeto
está em construção, ou seja, são bem-vindas alterações em seu escopo
com as colaborações que o Coletivo considerasse pertinentes. Nas
reuniões, foram sugeridas leituras, tanto do projeto, como de textos
conceituais sobre o processo e a construção da pesquisa. Essas leituras foram de fundamental importância para orientação do Coletivo
Pesquisador sobre o andamento da pesquisa quanto à escolha de territórios, a orientação do procedimento de pesquisa e a construção do
conhecimento coletivo.
Na primeira reunião do grupo, houve uma apresentação de cada
participante sobre o que fazia e o que gostava de estudar. Em sua
maioria, o Coletivo Pesquisador tinha como área de interesse atividades
AudioVisuais. Além disso, a maioria tinha envolvimento com projetos
sociais cujo modo de ação constituía-se em experiências sonoras, visuais e audiovisuais com jovens. As diferenças observadas estavam
mais nas questões pessoais e políticas: uns queriam abordar a participação política dos jovens, outros queriam exercer um ativismo político,
e outros estavam interessados nas produções independentes em comunicação, imagem, arte, corpo.
Observava-se que, nas reuniões, as coordenadoras sempre colocavam provocações para o grupo através de perguntas, citação de
filmes, livros e projetos. Dentre as provocações da primeira reunião,
estavam os assuntos sobre a diferença entre a gente (pesquisador) e o
projeto, o estranhamento, a alteridade, a singularidade, o outro. Essas
provocações geralmente eram feitas com perguntas. Exemplo: Que comunicação, você pesquisador, quer constituir? Que juventude é essa?
Qual o recorte? Compreendi que essas questões/provocações foram
colocadas pela coordenação para que houvesse uma invenção de pes-
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quisa e de conceitos, estimulando os membros a conversarem, pesquisarem, estudarem para, assim, possibilitar a construção de conhecimento coletivo.
Nas demais reuniões, alguns dos membros do coletivo pesquisador
apresentaram possíveis territórios de pesquisa, momento esse em que foi
constatado que a maioria dos participantes do grupo já tinha algum envolvimento com diferentes experiências sociais e ONGs apresentadas como
a Aldeia e a ACARTES. Houve, ainda, apresentações de coletivos autônomos como a Rádio Serviluz, Olho Mágico – Educomunicação
Audiovisual em Mídias Móveis, os fanzineiros, entre outros. No decorrer
das apresentações, mais questões foram colocadas pela coordenação
sobre o que o Coletivo Pesquisador tinha a propor àqueles territórios.
Foram ainda relembrados os questionamentos do próprio projeto: O que
podem as In(ter)venções AudioVisuais com Juventudes?
Após alguns encontros, mais pessoas foram chegando ao coletivo,
entre eles uma estudante de Mestrado em Comunicação Social, que fazia
parte de movimento autônomo de fanzines desde 1996. Essa integrante,
em sua apresentação, falou sobre suas experiências com fanzines e
contou um pouco sobre suas invenções e intervenções nesse contexto.
Em sua fala, afirmou que era uma pessoa atarefada e que sua participação no grupo não seria muito fácil. A primeira participação da mestranda foi em uma Roda de Conversa, em Fortaleza, em junho de 2011,
em que apresentou suas ações com o fanzine e seu trabalho no Centro
Cultural Bom Jardim, no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza, como possíveis territórios de pesquisa. Ao ser criado o Coletivo Pesquisador, foi
convidada/provocada por sua orientadora do mestrado que, também, é
uma das coordenadoras do projeto In(ter)venções a participar da pesquisa, pois o coletivo autônomo dos fanzineiros poderia ser um do(s)
território(s) escolhido(s) a partir das conversas realizadas nos encontros.
Conversas aconteceram entre estudante e orientadora, em que esta
deixou claro que, para participar no Coletivo, bastava o desejo de pesquisar e envolver-se em um processo de produção coletiva do conhecimento. Desde a primeira presença, nos encontros do Coletivo, a mestranda participava ativamente das discussões, apresentando o fanzine/
fanzineiros, publicações, vídeos, ONGs que trabalham com fanzines
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como um possível território de pesquisa. A primeira vez que eu vi um
fanzine e percebi que ele é um meio de comunicação de ideias, afetos,
protestos composto por colagem e frases em pedaços de papel.100
Cada participante tem suas histórias e seus devires. Naquele primeiro momento, conhecemo-nos como subjetividades, pesquisadores,
estudantes, um pouco parecido com os fanzines, compartilhando
ideias, afetos, protestos; entretanto, nossos encontros e atualizações de
informações aconteciam predominantemente por e-mails.

Processo de escolha dos territórios de pesquisa, em
Fortaleza, e a construção do conhecimento coletivo
Um evento importante promovido pelo projeto de pesquisa é a
Roda de Conversa. Segundo as propostas do projeto de pesquisa, as
rodas de conversa são:
[...] espaços de criação e interseção dos participantes do Coletivo
Pesquisador com convidados para conversar sobre as processualidades da pesquisa-intervenção com as juventudes, suas experiências de intervir e inventar em AudioVisual, bem como a
análise crítica das produções e outros materiais de expressão
(GORCZEVSKI, et al. 2011, p. 7).

As rodas de conversa foram registradas por meio de fotografias
e gravação em vídeo e posteriormente transcritas para texto. O ato de
transcrição, como pesquisadora, facilitou a minha compreensão do
que seja a “atenção” em cartografia, pois consegui escutar coisas as
quais não tinha apreendido por ter focado minha atenção naquilo que
me interessava. Segundo Kastrup (2010), quando um aprendiz de cartógrafo entra no campo de pesquisa, ele quer direcionar sua atenção,
selecionar o foco para inclinações e expectativas da subjetividade do
pesquisador, ofuscando outras processualidades em curso que dão
100

O leitor poderá encontrar mais detalhes sobre o Fanzine e a relação com a Pesquisa
In(ter)venções no capitulo “Zines, areia e sol: uma porta de papel para o território” de
autoria de Fernanda Meireles e Joana Schroeder, neste livro.
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sentido ao território existencial. A atenção tem que estar aberta ao
encontro, sendo concentrada, porém sem um foco (seleção). Segundo
a autora, há uma possibilidade de definir quatro variedades do funcionamento atencional, algo muito importante para a prática do cartógrafo: 1) o rastreio: “entrar no campo sem conhecer o alvo a ser perseguido; ele surgirá de modo mais ou menos imprevisível” Kastrup
(2010 p. 40); 2) o toque: “Algo se destaca e ganha relevo no conjunto
[...]. Algo acontece e exige atenção.” Kastrup (2010 p. 42); 3) o pouso:
“o gesto do pouso indica que a percepção, seja ela visual, auditiva ou
outra, realiza uma parada e o campo se fecha, numa espécie de zoom.
[...] A atenção muda de escala” Kastrup (2010 p. 43); 4) o reconhecimento atento em “[...] produzir conhecimento ao longo de um percurso de pesquisa [...], a própria criação do território de observação.”
(KASTRUP, 2010, p. 45).
A partir dessa experiência, fui convidada pela coordenadora a
falar sobre o conceito de atenção na reunião do grupo para promover
um debate. Pode-se observar que a construção do conhecimento estava sendo compartilhada e discutida em grupo. Ou seja, produzia-se
uma aprendizagem coletiva, bem como a produção científica do
Coletivo Pesquisador.
No decorrer das reuniões, e por consenso e interesse dos pesquisadores, quatro possíveis territórios de pesquisa foram escolhidos. É
importante destacar que dois territórios foram escolhidos por serem
projetos sociais onde já havia envolvimento político do pesquisador;
um deles se deu porque uma das pesquisadoras fazia parte da direção de
uma associação de moradores e tinha um bom contato com os integrantes de uma rádio comunitária – Rádio Serviluz, um projeto realizado na Associação de Moradores do Titanzinho, no bairro Serviluz. A
pesquisadora tinha um comprometimento e um afeto com o lugar.
Então, organizamos uma visita do Coletivo a essa rádio comunitária
como um início de imersão naquele território.
Quando apresentada a proposta de ir visitar o território citado,
algumas questões foram levantadas por um dos participantes, que queria
saber como chegar ao local não como pesquisador, mas como uma
pessoa comum para observar o lugar, as pessoas, os movimentos, “a
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realidade nua e crua”, pois considerava que, se chegasse ao local como
pesquisador, os moradores iriam se preparar para sua chegada.
Outra pesquisadora concordou e falou que seria interessante
chegar sem uma identificação para observar o lugar e como os moradores se organizavam, evitando que esses elencassem os lugares que
queriam mostrar (possivelmente os mais bonitos), ou seja, a observação
do grupo não seria direcionada para o que os moradores quisessem que
fosse observado. Nesse momento, a coordenadora colocou uma pergunta: Vocês acham que chegando a um local sem ser identificado não
interviriam nesse território? E declarou que sempre há uma intervenção,
seja em menor ou maior grau. E ainda havia a possibilidade de os moradores só mostrarem o lado mais “feio” do bairro.
Com as leituras sobre cartografia e com as provocações, coloquei
na discussão o fato de pensarmos: por que aquele território elencava
lugares bonitos ou feios para serem mostrados? O que isso nos provoca? A coordenadora novamente interveio para que fosse discutido o
assunto, pois o grupo estava (e ainda está) construindo em conjunto a
forma desta pesquisa cartográfica. Podemos observar que há diferenças
de como estar em presença num território, pois o conhecimento do
grupo estava sendo construído e criando uma consistência própria.
Em dezembro de 2011, o Coletivo Pesquisador realizou a primeira ação no território de pesquisa: a I Mostra Audiovisual do
Titanzinho, no Bairro Serviluz, em frente à praia, com exposição de
vídeos, fotos e trabalhos científicos que já foram realizados naquela
localidade. Ficou evidente que muitos pesquisadores vão ao local,
fazem sua pesquisa, mas não retornam a pesquisa às comunidades estudadas. Em uma das rodas de conversa, um coordenador de um projeto
social disse: “não queremos ser só objetos de estudo, queremos participar, ter retorno”.101

101

Informação verbal fornecida pelo coordenador da ACARTES, Gerardo Damasceno,
na II Roda de Conversa, nas dependências do curso de Comunicação do Instituto
de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, em setembro
de 2011.
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Considerações finais
Este trabalho levantou conceitos do método cartográfico como
meio de analisar e problematizar a formação do Coletivo Pesquisador
e a escolha de seus territórios no projeto de pesquisa In(ter)venções
AudioVisuais com Juventudes em Fortaleza e Porto Alegre. O projeto
visa estudar o que podem as In(ter)venções AudioVisuais das
Juventudes de Fortaleza e Porto Alegre. Que invenções acontecem
nesses coletivos e quais suas implicações nas políticas públicas para
as juventudes?
A metodologia adotada na pesquisa foi um cruzamento dos conceitos do método cartográfico com pesquisa-intervenção e revisão bibliográfica. Trabalhamos com conceitos que nos orientaram tanto no modo
de fazer a pesquisa como no embasamento teórico para escrevê-la.
Colocamos em evidência nessas considerações três conceitos: método,
atenção e provocação. O primeiro conceito abordado foi a inversão da
palavra método em hódos-meta, cujo sentido muda para um caminho que
se constitui em seu processo e desse processo surgem os encontros. É a
partir da prática de pesquisa que se constrói o conhecimento, do fazer
para o saber, o que não significa não ter conceitos prévios, mas que implica uma postura de não buscar encaixar nos conceitos os “processos
subjetivos que escapam às identidades” (GUATTARI; ROLNIK, 2010, p.
80). Provocar é problematizar, é ativar a capacidade de criação e invenção
do ser vivo em seu processo de cognição.
Vimos que a ação da coordenação do grupo era orientada a partir
desses conceitos por sua forma de propor os trabalhos, bem como de
provocar o Coletivo Pesquisador para pensar, criar e construir junto o
conhecimento, os conceitos e a prática de pesquisa. No processo de escolhas dos territórios constatamos que as relações afetivas e políticas foram
importantes para o grupo escolher que coletivos iriam ser pesquisados.
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LENTE JOVEM E O PONTO DE VISTA DOS
ILHÉUS, EM PORTO ALEGRE102
Deisimer Gorczevski
Jéssica Barbosa dos Santos
Daniela Oliveira Tolfo

A

experiência de acompanhar o projeto Lente Jovem, na
Pesquisa In(ter)venções,103 em Porto Alegre, permitiu-nos perceber a
emergência de composições audiovisuais que resistem, inventando
pontos de vista singulares, em processos coletivos de criação e edição.
Nessa perspectiva, um modo de operar a resistência parece ser disposto
nas práticas micropolíticas que fazem emergir conexões um tanto inesperadas. E, antes de trazer narrativas dos encontros, entrevistas com
jovens e provocações ao debate, cabe ressaltar a proposta temática e
alguns aspectos do processo de criação e produção audiovisual, em especial na terceira edição do projeto “Jovens Olhares sobre o

102

Este capítulo foi composto no enlace de dois trabalhos: Gorczveski; Soares (2014), e
Gorczevski et al. (2012), elaborados anteriormente, os quais foram retrabalhados e ampliados para esta publicação.

103

Uma apresentação mais detalhada do Projeto Lente Jovem e do bairro Arquipélago,
em Porto Alegre, pode ser acessada no capítulo “Ilhas que Resistem: Titanzinho, em
Fortaleza; Arquipélago, em Porto Alegre”, neste livro.
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Arquipélago”, coordenado pela ONG CAMP104 Para a realização do
estudo, acompanhamos as intervenções realizadas entre 2011 e 2013,
em Porto Alegre. Neste trabalho, um dos objetivos é analisar as alianças
entre o Lente Jovem e o Levante da Juventude.
A pesquisa In(ter)venções tem a perspectiva de cartografar como
os jovens exercem o poder de intervir com arte e política em distintas
experiências coletivas e inventar alianças nas cidades e universidades. E,
entre as linhas de análise, neste capítulo, também apresentaremos as políticas de resistência de coletivos de jovens que problematizam práticas
da ditadura, com intervenções urbanas, em especial, em Porto Alegre.
A aproximação entre pesquisadores envolvidos na pesquisa
In(ter)venções e o Levante da Juventude aconteceu, primeiramente, no
encontro com estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul que participam do Levante da Juventude e do PET-Conexões –
Juventude e Políticas Públicas, coordenado pela professora Nair
Iracema Silveira dos Santos, na área de Psicologia Social e Institucional,
na UFRGS. O segundo encontro aconteceu a partir das alianças entre
Lente Jovem e Levante da Juventude. A aliança mobilizou a produção
de um vídeo do Lente Jovem apresentando o Levante. Um vídeo que
será problematizado, na sequência deste capítulo. Essas aproximações
também aconteceram em torno das mobilizações por Direito à Educação
e os “Escrachos” que o Levante realizou em todo o país.
Na perspectiva de ampliar os espaços de conversação entre jovens e pesquisadores, convidamos o Levante da Juventude e o Lente
Jovem a participarem da VIII Roda de Conversa com a temática
Políticas de Resistência e as Intervenções Juvenis por Justiça e Direito
à Memória, na UFRGS, em dezembro de 2012. E, no ano seguinte,
mais precisamente no mês de abril, o Levante foi nosso convidado na
IX Roda de Conversa, agora, com a temática: Memórias da Ditadura e

104

Atuando na área de Educação Popular, o Centro de Assessoria Multiprofissional
(CAMP) promove o projeto Lente Jovem, desde 2008. O projeto foi criado por Maurício
Farias, Beatriz Hellwig e Álvaro Benevenuto, tem coordenação das educadoras Beatriz
Gonçalves Pereira, que também coordena o projeto Arquipélago – Território de Direitos,
e Daniela Oliveira Tolfo, atual coordenadora geral do Camp.
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Políticas de Resistência em Tempos de Democracia. Nesses encontros,
as conversas foram evidenciando a necessidade de darmos continuidade ao debate, iniciado em 2012. E, nesse sentido, realizamos a última Roda de Conversa,105 em Porto Alegre, propondo o encontro de
jovens que participam do Levante e do Coletivo Aparecidos Políticos,
entre outras organizações e movimentos juvenis, tendo como tema:
Memória e Resistência – Intervenções Urbanas em Fortaleza e Porto
Alegre. No decorrer deste capítulo, retomaremos questões que pautaram as Rodas de Conversa, em Porto Alegre, entre outros aspectos a
serem mais detalhados.

Projeto Lente Jovem
O Lente Jovem, em especial na terceira edição, foi proposto com
a intenção de agregar e envolver jovens que vivem em todas Ilhas, no
bairro Arquipélago, em Porto Alegre. O Arquipélago é formado por dezesseis ilhas, sendo somente cinco habitadas (Pintada, Flores, Grande
dos Marinheiros e Pavão), ligadas por pontes e divididas por consideráveis diferenças econômicas e sociais.106
A maior dificuldade do Projeto foi com o envolvimento dos jovens que vivem na Ilha do Pavão. Cinco jovens interessaram-se, mas
nenhum participou. A comunidade é composta por famílias de carroceiros que fazem a coleta do lixo reciclável no continente e levam para
as famílias separarem. As Ilhas das Flores e Pintada, com melhores condições de urbanização, cujas famílias trabalham no centro e em bairros
próximos, tiveram um envolvimento maior. O projeto, na Ilha Grande
dos Marinheiros, teve relativo engajamento. Esta ilha também conta
com grande quantidade de carroceiros e recicladores, no entanto, tem
uma ocupação mais antiga e estruturada.

105

Na pesquisa In(ter)venções foram realizadas Rodas de Conversa em Porto Alegre e
Fortaleza. Mais detalhes no blog http://pesquisaintervencoes.blogspot.com.br/p/rodas-de-conversa.html

106

Ver mais detalhes no capítulo: “Ilhas que Resistem: Titanzinho, em Fortaleza;
Arquipélago, em Porto Alegre”, neste livro.
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Os jovens participantes traziam para os espaços do Projeto, as
oficinas, as singularidades nos modos de viver e habitar as Ilhas que
formam o Arquipélago. Naquele momento, consideramos importante
trabalhar as questões que emergissem sobre o cotidiano dos jovens;
assim, foram surgindo os temas que, aos poucos, se transformariam em
roteiros e vídeos. Como um movimento mais provocativo para que questionassem as condições de segregação e precariedade e as marcas produzidas em seus modos de existência fragmentada, e até mesmo conflituosa, realizamos algumas saídas de campo. Muitos deles entraram na
Ilha do Pavão e na Ilha Grande dos Marinheiros pela primeira vez.
O projeto propõe aos jovens um processo de formação em vídeo
com encontros, oficinas e estágio de captação de imagens e edição, durante doze meses. Os encontros acontecem mesclando exposições,
exercícios de leitura e análise de filmes, vídeos e debates em temas
como: história do cinema, da televisão e questões relacionadas às juventudes. As oficinas temáticas envolvem experiências com musicalização, improvisação, operação de equipamentos de filmagens, enquadramentos, movimentos de câmera e trabalho de campo para a produção
dos vídeos (elaboração de roteiro, filmagem e edição). Também acontecem oficinas mais específicas com temas e experiências em produção
audiovisual, roteiro, edição, bem como debates sobre questões de estética. E, por último, os jovens realizam estágio, com orientação e apoio
para captação de imagens e montagem.
A cada vez que ocorre, o projeto vem contando com a assessoria
de educadores e oficineiros, em distintas temáticas.107 E, na terceira
edição, também participaram jovens monitores formados em edições
anteriores. “Um passo que consolidou o propósito de compartilhar o
conhecimento acadêmico sobre o fazer do audiovisual e da apropriação
deste patrimônio pelos atores sociais” (BENEVENUTO; MASSING;
SUSIN, 2012).

107

Na terceira edição, os jovens contaram com a assessoria dos educadores: Leonardo
Dorneles, nas oficinas de musicalização; Hopi Chapman e Alberto Souza (Beto), no
processo de criação e produção audiovisual – captação de imagens, roteiro e edição.
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Na pesquisa, acompanhamos praticamente todos os momentos,
embora, pontualmente, participando de encontros de formação e produção audiovisual, gravando oficinas, acompanhando os debates dos
temas escolhidos para os roteiros e, posteriormente, de alguns encontros de edição.108 Também convidamos os jovens e educadores para: a)
participarem das Rodas de Conversa, junto ao coletivo de pesquisa PET
- Conexões, na UFRGS, e o Grupo de Pesquisa Educação e Micropolíticas
Juvenis;109 b) compartilharem ações com o Fórum de Educação da
Restinga e Extremo Sul (FERES); c) realizarem parcerias com o Projeto
Na Boa em PoA.110 E, ainda, realizamos entrevistas-conversas com
educadores e jovens participantes do projeto.111

Os pontos de vista dos jovens que vivem no
Arquipélago, em Porto Alegre
As narrativas de Vanessa do Nascimento Sezar tomaram nossa
atenção, em especial por ter participado das duas últimas edições com
experiências diferenciadas. No projeto, os jovens formam pequenos
grupos e, na primeira experiência, Vanessa e seus colegas escolheram
contar a vida dos moradores de rua, em Porto Alegre. Ela não esconde
a surpresa do encontro com os diferentes “porquês” que levaram seus
entrevistados a escolher a rua como território existencial:
[...] a gente passava pela rua e pensava: “eles estão aqui porque
querem”. A gente não conhece a realidade deles, mas conver-

108

No processo de edição, no terceiro Lente Jovem, foram produzidos cinco vídeos:
Semana das Ilhas; Os carroceiros II, Drogas; Ilha das Flores (ponto de vista dos ilhéus);
Levante Popular da Juventude Internacional.

109

Grupo de Pesquisa coordenado pela professora Nair Iracema Silveira dos Santos, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional, na UFRGS.

110

Projeto coordenado pela professora Clarisse Abrahão, no InovaPoA, Prefeitura Municipal
de Porto Alegre.

111

Foram realizadas entrevistas com os jovens e irmãos Vanessa e Felipe do Nascimento
Sezar, as educadoras Beatriz Hellwig e Daniela Tolfo e, inclusive, com um dos criadores
do Lente Jovem, o antropólogo Maurício Farias.
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sando com eles é bem diferente[...]. Eles não estão ali porque
querem, por exemplo, eu conheci um rapaz que tava ali porque
brigava muito com o pai [...]. Eu conheci também um senhor
que foi abandonado pela família, a família dele abandonou
ele, ele tava ali, chorou quando tava contando pra gente, tava
muito emocionado, daí [...] eu conheci uma mulher, um casal
que perdeu a casa, prendeu fogo e a única opção foi a rua [...].
Ah, a gente pensava: “ah, tá ali porque quer, a maioria que tá
ali é porque quer”, mas vê que é bem diferente, né? (Entrevistaconversa realizada com Vanessa, em junho de 2012).112

Já na terceira edição, Vanessa envolveu-se com a escolha dos
temas de dois grupos e acabou participando de ambos, tendo funções
diferentes.113 Neste estudo, analisamos a experiência que se propôs
como um contraponto, ou ainda, como outra versão do filme Ilha das
Flores, de Furtado (1989).
O documentário Ilha das Flores de Furtado (1989) foi um dos
momentos e fatos marcantes na construção da imagem dos moradores e
das Ilhas, interferindo nos modos de ser e viver no Arquipélago. Boa
parte dos jovens já havia visto o documentário, e os educadores do
Lente Jovem consideraram importante provocar novos olhares. Assim,
a indignação é atualizada, desde as primeiras oficinas, produzindo o
desejo de fazer um contraponto ao famoso e premiado documentário.
Vanessa narra o seu envolvimento no processo de criação, ou
melhor, cocriação, em se tratando de produções audiovisuais coletivas
e singulares:
[...] agora, nessa terceira edição, voltei a assistir o “Ilha das
Flores” [...], o documentário do Jorge, né! Daí, até o Hopi [educador do Lente Jovem] não sabia que o Curta foi gravado na Ilha
Grande [...] e aí a gente disse pra ele que esse filme foi realmente

112

As narrativas e relatos de campo, realizados neste artigo, foram produzidos entre setembro de 2011 e abril de 2012. As falas foram transcritas e os relatos escritos por
integrantes do Coletivo In(ter)venções e, neste texto, serão indicadas em itálico.

113

O outro tema foi o Levante da Juventude e, nesse audiovisual, Vanessa foi, inclusive,
uma das entrevistadas. Na sequência, traremos mais detalhes.
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gravado na Ilha Grande dos Marinheiros e que até aparece no
documentário, no finalzinho ali [...] que as cenas foram feitas
na Ilha Grande. Daí, então, [...] vamos fazer um contraponto
pra dizer que isso é mentira, que não é bem assim. Que isso
aí puxa mais para a ficção porque as pessoas não comiam dos
porcos, porque ali ele colocava que as pessoas eram menos que
os porcos. Daí, vamos fazer isso, então, daí a gente tava com
essa ideia. A gente foi indo, foi fluindo e tal. A gente ficou nessa
de fazer a nossa!! A nossa versão do “Ilha das Flores”! Fazer
pra dizer que não é bem assim, que não foi na Ilha das Flores
e que ele botou esse nome só porque a Ilha das Flores era mais
fácil de sucesso, comercialmente... Quando a gente fala de um
documentário com o nome de Ilha Grande não ia ter muita repercussão assim não [...] como teve (Entrevista-conversa realizada
com Vanessa, em junho de 2012).

O grupo formado para trabalhar esse vídeo foi composto por jovens da Ilha das Flores e da Grande dos Marinheiros, onde o documentário foi filmado de fato. A ousadia dos jovens foi impulsionada pelo
trabalho de Alberto, educador que acompanhou o grupo.114 A construção do roteiro foi marcada pela vontade de expressar a indignação de
moradores mais antigos que até haviam participado das filmagens do
filme de Jorge Furtado.
Ficavam mais visíveis, a cada oficina e saída a campo, as marcas
que o Ilha das Flores produziu nos moradores das Ilhas. Os jovens traziam as falas que escutavam, levando adiante um sentimento de vergonha imposto pelas cenas em que seres humanos se alimentavam depois dos porcos.
Nos estudos de Guidotti (2010a, 2010b), encontramos questões
muito próximas às produzidas por jovens e moradores das Ilhas, questões essas que provocam a pensar e, no caso dos jovens, a produzirem a
versão Ilha das Flores (ponto de vista dos ilhéus).115 Então, que ques114

Alberto havia sido educando do Projeto na primeira edição do Lente Jovem.

115

Uma das estratégias de difusão das produções audiovisuais do Projeto Lente Jovem foi
inseri-las no Youtube. Ilha das Flores (ponto de vista dos ilhéus), 2012. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=kBEnS2GJQH8>. Acesso em: 12 abr. 2014.
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tões foram essas? Nos estudos de Guidotti (2010a), as perguntas foram
assim formuladas:
Ora, o que poderia ser mais doloroso do que seres humanos estarem abaixo de porcos numa escala de prioridade? A situação
absurda nos contamina com sensações, faz emergir a imagem-tempo e seus devires. Diante de tamanha miséria, fica o silêncio, a contemplação, a impossibilidade de agir. A sensação
arrebatadora produz o tempo, o pensamento. Uma questão que
vale ser levantada é: Por que “Ilha das Flores” foi composto
dessa forma? Por que dar um tratamento irônico a uma questão
tão trágica? (GUIDOTTI, 2010a, p. 7).

E, ao buscar respostas, a pesquisadora oferece rastros de como
foi encontrando novas perguntas:
Algumas das intenções do autor podem ser verificadas através
da leitura de anotações feitas por Furtado no roteiro de “Ilha
das Flores”, ou ainda em seu livro Um astronauta no Chipre.
Jorge Furtado diz ter utilizado algumas estratégias para que um
filme sobre o lixo, solicitado pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, não acabasse restrito ao espaço acadêmico [...]
(GUIDOTTI, 2010a, p. 7).

No caso dos jovens, estudantes de escolas municipais, moradores
das Ilhas e participantes do Lente Jovem, o curta deixou marcas nada leves,
apesar das manifestações que afirmam a relevância do vídeo por tratar dos
descasos com a vida nas periferias urbanas. Nas entrevistas, realizadas no
vídeo, alguns moradores expressam bem esse sentido paradoxal.
Primeiro, o filme foi feito na Ilha Grande dos Marinheiros. E,
quando o pessoal que mora na Ilha das Flores viu o filme se
indignou com tamanha barbaridade (!) ser feito aqui na Ilha
Grande e levar o nome de Ilha das Flores [...]. Pela grande propagação que teve o filme fora houve a exclusão, aqui. As pessoas não queriam mais saber de nós até chegar um ponto que
nós também tínhamos vergonha e não queríamos sair da Ilha
para trabalhar fora. [...] Sei que é um filme que tem um teor edu-
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cacional enorme! Eu sei que é um filme que deu exemplo para
vários países no mundo. E eu sei que ele foi muito importante,
mas pra nós ele nos destruiu, nos atrasou décadas de desenvolvimento (ILHA DAS FLORES, 2012).

Ao assistir o vídeo Ilha das Flores (ponto de vista dos ilhéus), na
VII Roda de Conversa,116 na UFRGS, enfatiza-se o exercício crítico
dos jovens, um exercício de desconstrução de argumentos apresentados
tanto no Ilha das Flores como no Fraternidade,117 segundo vídeo de
Jorge Furtado, que retoma a temática das Ilhas. O vídeo com o ponto de
vista dos ilhéus configura uma proposição que encontrou, nas narrativas
dos entrevistados, a força e a intensidade de quem ainda vive as marcas
produzidas, intencionalmente. Nas análises de estudos voltados ao processo de criação e produção do filme Ilhas das Flores encontramos as
anotações do diretor e roteirista, na introdução do roteiro original do
filme Ilhas das Flores como apresenta Guidotti:
[...] sua intenção foi mostrar de forma absurda uma situação
absurda: “seres humanos que, numa escala de prioridade, se
encontram depois dos porcos. Mulheres e crianças que, num
tempo determinado de cinco minutos, garantem na sobra do
alimento dos porcos sua alimentação diária”. Furtado diz
ainda: “para convencer o público a participar de uma viagem
por dentro de uma realidade horrível, eu precisava enganá-lo. Primeiro tinha que seduzi-lo, e depois dar a porrada”
(GUIDOTTI, 2010a, p. 8).

116

Roda de Conversa realizada no dia 7 de julho de 2012, no Instituto de Psicologia
da UFRGS.

117

Fraternidade é um dos sete filmes da campanha Valores do Brasil, do Banco do Brasil.
Cada filme aborda uma virtude diferente: afeto, alegria, confiança, conhecimento, fraternidade, identidade e originalidade, resultado de pesquisa encomendada pelo próprio
banco. Jorge Furtado escolhe fazer um filme retomando o curta-metragem Ilha das Flores,
realizado em 1989, na Ilha dos Marinheiros, onde afirma: “ainda há uma comunidade
muito pobre”. A campanha foi veiculada no horário nobre da TV aberta entre 23 de dezembro de 2004 e 4 janeiro de 2005. FURTADO, Jorge. Fraternidade. 2007. Disponível
em <http://www.youtube.com/watch?v=q3kw0Z_rJbw>. Acesso em: 12 abr. 2014.
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Vanessa pergunta aos espectadores sobre o nome escolhido
por Furtado:
Porque não Ilha do Lixo, ou Ilha Grande dos Marinheiros?
Porque Ilha das Flores? E, segue a narração do vídeo, respondendo: Ilha das Flores teria muito mais repercussão. Ilha das
Flores é mais fácil associar com lixo — já que, no documentário,
Jorge diz: “há poucas flores na Ilha das Flores”.118

Nos estudos de Guidotti (2010a, 2010b), encontramos questões
muito próximas às produzidas por jovens e moradores das Ilhas, questões essas que provocam a pensar e, no caso dos jovens, a produzirem a
versão Ilha das Flores (ponto de vista dos ilhéus).119 Então, que questões foram essas? Nos estudos de Guidotti (2010a), as perguntas foram
assim formuladas:
Ora, o que poderia ser mais doloroso do que seres humanos estarem abaixo de porcos numa escala de prioridade? A situação
absurda nos contamina com sensações, faz emergir a imagem-tempo e seus devires. Diante de tamanha miséria, fica o silêncio, a contemplação, a impossibilidade de agir. A sensação
arrebatadora produz o tempo, o pensamento. Uma questão que
vale ser levantada é: Por que “Ilha das Flores” foi composto
dessa forma? Por que dar um tratamento irônico a uma questão
tão trágica? (GUIDOTTI, 2010a, p. 7).

Após quinze anos sem ter voltado às Ilhas, Furtado escolhe produzir outro curta, agora, com o nome-conceito de Fraternidade. Nos
encontros com a gurizada do Lente Jovem, escutamos muitas críticas
sobre o que, para alguns, foi um “pedido de desculpas”, ou, ainda, a

118

Transcrição da narrativa de Vanessa no vídeo Ilha das Flores (ponto de vista dos ilhéus).
2012. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kBEnS2GJQH8>. Acesso
em 12 abr. 2014.
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Uma das estratégias de difusão das produções audiovisuais do Projeto Lente Jovem foi
inseri-las no Youtube. Ilha das Flores (ponto de vista dos ilhéus). 2012. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=kBEnS2GJQH8>. Acesso em: 12 abr. 2014.
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ideia de que Jorge Furtado busca dar “respostas” às críticas dos moradores das Ilhas. Usando como dispositivo uma carta endereçada ao ator
Paulo José, Jorge Furtado propõe “ajudar” os moradores da ilha. Nas
palavras e nas imagens que tomam a tela, apresenta suas boas intenções.120 No entanto, o conceito de Fraternidade parece não ter o mesmo
sentido ao analisarmos as narrativas dos jovens e de alguns moradores
que vivenciam, cotidianamente, o que, nas palavras do próprio Furtado,
precisa ser combatido, ou seja, a “injustiça”.
Dizem que numa guerra alguns têm que ser prejudicados para
uma maioria vencer, né. Eu acredito que nessa guerra nós fomos
os prejudicados [...]. Tivemos conhecimento do filme, as pessoas que moram aqui, dez anos depois, mas a repercussão na
vida das pessoas que moram na ilha, as raras pessoas que estavam conseguindo trabalhar fora, o que aconteceu com elas?
Elas eram demitidas. “Ah! Tu é da ilha que come a comida dos
porcos”[...]. As pessoas não entendiam. “Ah, nós não queremos
que vocês trabalhem mais aqui”. Quando falavam das ilhas, da
Ilha Grande, Ilha das Flores eles iam excluindo, excluindo, excluindo [...] (ILHA DAS FLORES, 2012).

E as alianças do Lente Jovem com o Levante da Juventude
A aliança entre Lente Jovem, Levante Popular da Juventude e
CAMP tem uma relevante dimensão territorial: o Arquipélago. Tanto a
120

“Eu espero que o filme tenha ajudado alguém a pensar sobre a injustiça social. Esse é o
primeiro passo para acabar com a injustiça social. Filmes também servem para isto. Pensar
é o primeiro passo, mas não o único possível. Acho que o filme ajudou pouco as pessoas
que moravam e ainda moram na ilha. Não sei, nunca mais voltei lá. Aí pensei que a gente
podia voltar lá, mostrar cenas do mesmo lugar há quinze anos e hoje. Podíamos fazer um
filme sobre Fraternidade e, ao mesmo tempo, ajudar os moradores da Ilha dos Marinheiros.
Nós podemos usar uma parte da produção do filme para fazer obras na ilha. Construir
uma cozinha, banheiros, uma sala para cursos e reuniões, podemos construir também
uma quadra de esportes e fazer ainda uma nova rede elétrica para o galpão de reciclagem
do lixo. Achei que era uma boa ideia – fazer um filme e, ao mesmo tempo, melhorar um
pouco a vida das pessoas de verdade, na verdadeira Ilha dos Marinheiros. Talvez isso motive outras pessoas, outras empresas, outros bancos, a ajudar outras comunidades carentes.
Um país como o nosso, tão rico e com tanta pobreza – Fraternidade é, principalmente,
dividir melhor a riqueza. O que tu acha? Vamos fazer?” (Transcrição da carta).
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ONG como o Levante já desenvolviam ações nesse bairro de Porto
Alegre, o segundo da cidade em situação de maior segregação e precariedade social.
Os jovens que atuam no Levante Popular realizaram ações de
muralismo, oficinas de música e capoeira na Ilha das Flores com o objetivo de organizar, agitar e mobilizar outros moradores da mesma faixa
etária. Os encontros aconteceram na Associação Ecológica dos Ilhéus.
Essa aliança com o Lente Jovem potencializou a aproximação daqueles
que vivem nas demais Ilhas.
É importante destacar que o Levante Popular da Juventude é uma
organização que surge dos Movimentos Sociais vinculados à Via
Campesina, possuindo, portanto, uma boa estrutura e mesmo certo grau
de disciplina em torno de seu objetivo maior: a construção do poder
popular, tendo a juventude como protagonista. Os métodos utilizados
passam por formar grupos, chamados de “células”, em escolas secundaristas, universidades, favelas, comunidades e vilas. A maioria dos jovens que atuam no Levante são estudantes secundaristas e universitários. Segundo informações que constam no site,121
O Levante Popular da Juventude é uma organização de jovens
militantes voltada para a luta de massas em busca da transformação da sociedade. SOMOS A JUVENTUDE DO PROJETO
POPULAR, e nos propomos a ser o fermento na massa jovem
brasileira. Somos um grupo de jovens que não baixam a cabeça
para as injustiças e desigualdades (O LEVANTE..., [2--?].

A aproximação do Levante com os jovens da terceira edição do
Lente teve o intuito de convidar e organizar a gurizada para participar
do primeiro Acampamento da Juventude que aconteceria em julho de
2011, em Santa Cruz do Sul/RS. Alguns jovens moradores das Ilhas,
vinculados ao Lente Jovem ou somente ao Levante, participaram do
Acampamento. No entanto, a ideia de transformar o Levante nas Ilhas
como temática de um vídeo ainda não tinha surgido entre os partici-

121

Disponível em: http://levante.org.br/quem-somos/
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pantes. Quando os exercícios de elaboração de roteiro foram iniciados,
nos encontros e oficinas do projeto, é que alguns jovens propuseram
realizar algo em torno do Levante.
O vídeo Levante Popular da Juventude Internacional,122 produzido a partir de uma intervenção nas Ilhas, em Porto Alegre, inicia com
a música Bicicleta, mais precisamente, com o refrão: “Invasão das bicicletas. Bicicletas são para gente. Motor quente. Não poluente [...]”, e o
narrador informando: “No dia 21 de janeiro, foi organizado o passeio
das bicicletas pelo projeto Levante Popular da Juventude, que ocorreu
na Ilha Grande dos Marinheiros”. E, em seguida, um jovem entra em
cena questionando: “Qual é o sentido, hoje, que nós tamo aqui?! A
pergunta é o mote para afirmar:
O sentido, né, é nós conhecer melhor um espaço de Porto Alegre,
que às vezes ele é desconhecido, às vezes ele é discriminado,
que é o espaço da... do Arquipélago. T’aqui o pessoal que tá gravando, do Lente Jovem, que é do CAMP. Esse pessoal aí mora
lá, tá desenvolvendo um trabalho lá, e tem várias iniciativas de
trabalho nas Ilhas (LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE
INTERNACIONAL, 2012).

Uma intervenção urbana – filmada, fotografada e, posteriormente, editada – apresenta-se também como intervenção audiovisual
criada e produzida por jovens que participam da terceira edição do projeto Lente Jovem. No vídeo, o Levante é apresentado na voz de um
narrador que informa: “O Levante Popular da Juventude foi fundado
em 2005 e, hoje, o trabalho no movimento está percorrendo a mais do
que 15 estados do Brasil”.
No percurso da pesquisa, chamou a atenção a presença do
Levante da Juventude tanto nas Ilhas como na Universidade. Nas idas
ao CAMP, em especial no mês de março,123 encontramos Max, um dos
122

Levante Popular da Juventude Internacional. 2012. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ff2UXuTmfoU>. Acesso em: 20 mar. 2014.

123

No mês de março de 2012, o Coletivo da pesquisa In(ter)venções participou da
Semana de Porto Alegre, mais precisamente do Projeto Na Boa em PoA – Aquecendo
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ativistas que coordena a área de comunicação do Levante. Ele contou-nos, com detalhes, a intervenção realizada, dias antes, denominada
Escrachos, na frente da casa de um dos torturadores do período da ditadura, em Porto Alegre.124 Na entrevista com Vanessa, escutamos algumas impressões da experiência de acompanhar os Escrachos do
Levante da Juventude, na Redenção, em Porto Alegre.125
Eu participei uma vez, aqui na Redenção [...]. Sim, daí, eu fui,
eu não participei da encenação, mas fiquei ali segurando a faixa
e tal... e aí, no final da apresentação, a gente tava indo para…
a gente tinha parado, assim, esperando o povo, as pessoas rodarem um pouco para depois fazer mais outra. E, depois foi até
interessante. A gente reuniu, assim, e veio até um senhor falar
com a gente, né. “Nossa!! muito legal isso que vocês, que vocês
fizeram… porque muitos não conheceram… e até tinha umas
pessoas rindo da… e tinha umas pessoas mais de idade… nossa!
Vocês não passaram por isso né? Vocês não sabem o que é e
representavam bem, né”. Por exemplo, tinha uma guria ali que
era… a encenação dela era colocar a cabeça na água e gritar e
tal…daí até no final esse senhor veio falar com a gente, né, daí
ele até se emocionou, ele chorou dizendo assim: “nossa! eu vivia
no interior eu não sabia o que estava acontecendo, eu tinha tal
idade, né e não sabia o que estava acontecendo porque isso era
meio que… no interior não tinha muita informação de que de
fato isso acontecia, assim…” Bah! ele se emocionou e deu os parabéns pra gente… porque a gente, né… porque foi esquecido…

o Democracine, promovido pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Nesse período,
também foram realizadas visitas ao Projeto Lente Jovem, coordenado pela ONG CAMP.
124

O Coletivo Catarse, que participa do Levante Popular da Juventude, em Porto Alegre,
publicou, no dia 26 de março de 2012, um vídeo sobre esse Escracho com o seguinte
texto: “Durante a Ditadura Militar, muitas pessoas foram perseguidas, presas, torturadas e mortas. Muitas destas até hoje não foram encontradas. Hoje, em Porto Alegre,
o Levante Popular da Juventude organizou um ato para denunciar um dos agentes torturadores do regime ditatorial brasileiro”. Disponível em <http://www.youtube.com/
watch?v=pOugdI-Uhag&feature=endscreen&NR=1>.

125

Intervenção do Levante Popular da Juventude em Porto Alegre, na Redenção, pelo
aniversário do Golpe Civil-Militar de 1964, #LevantePelaVerdade. Disponível em:
<http://www.youtube.com/watch?v=zPzEDQjfU6Q&feature=related>. Acessado em
15.03.2014.
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nossa, passou por isso e agora ninguém mais fala disso, não fala
mais nada… foi bem legal.

Além da emoção expressa na voz e no olhar de Vanessa, ao narrar
a experiência de acompanhar as “encenações”, também nos convida a
pensar como acontecem as reações de quem passa por tais caminhos, ou
seja, pelas ruas, esquinas e praças de nossas cidades e se encontra com
jovens e suas performances, no caso dos Escrachos, apresentando acontecimentos passados, trazendo à tona memórias e marcas, ainda presentes
nas vidas de muitos brasileiros. Como nos diz Oliveira (1997, p. 93):
As marcas são tomadas como estoques de acontecimentos,
uma vez que elas ficam num estado de pulsação ou de vibração
que pode ser reativado. Quando são reativadas é como se repusessem o acontecimento, mas o que se reativa é a marca do
acontecimento e não o próprio acontecimento. Logo, a marca
pode ser considerada como estados inéditos que produzem em
nosso corpo, a partir das composições que vamos fazendo.

Se o vídeo do Lente Jovem, apresentando a organização do
Levante Popular da Juventude, sugeria uma visão mais amena, essa
impressão é radicalmente mudada ao ver a ação dos Escrachos, ou melhor, as edições dos vídeos, citados anteriormente. O Levante, assim
como as manifestações do Coletivo Aparecidos Políticos,126 atua denunciando crimes e ditadores políticos. Contudo, de uma maneira
exaltada e escancarada, que difere da proposta dos Aparecidos, os jovens chamam a atenção instantânea, com suas passeatas e paralisações
de ruas, praças e avenidas, denúncias inflamadas com megafones em
espaço público, faixas dependuradas em frente às residências dos ditadores, simulações de torturas etc., reivindicando justiça e punição aos
torturadores e assassinos.

126

Ver detalhes das intervenções do Coletivo Aparecidos Políticos no capítulo “Modos de
Dizer sobre a Ditadura Civil-Militar Brasileira: Arte Política nas Intervenções de Artur
Barrio e do Coletivo Aparecidos Políticos” escrito por Sabrina Késia de Araújo Soares e
Alexandre Almeida Barbalho, neste livro.
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O incômodo gerado na intervenção audiovisual apega-se, primeiramente, aos sentidos – visão e audição – ao invés de afetar o que de
sensível se propõe ao tocar em questões vitais para afirmar o direito à
memória e à justiça. Na tentativa de trazer um pouco das situações de
repressão vivida por ativistas e artistas, nos anos da ditadura, os jovens
que participam do Levante demonstram indignação e repulsa diante das
barbaridades sofridas e da impunidade que se arrasta até hoje.127
Entretanto, às vezes, as encenações não presentificam a força do acontecimento, mas de uma representação “charge-denúncia” que, ocasionalmente, ao contrário de provocar pensamento crítico, pelo público
não entender ou se surpreender com a ação, transforma-se em um entretenimento para os que assistem ou ainda uma repetição de clichês e estereótipos que, muitas vezes, podem provocar aversão às manifestações. Nesse sentido, parece interessante observar certo reforço à atitude
de “crítica-acusatória”, nos termos apresentados por Oliveira (1997).
Como advertem os esquizoanalistas, as máquinas de guerra estão
sempre sobre o risco de serem amoldadas pelo instituído.

Seguimos conversando
Durante o processo de criação e produção audiovisual pelos jovens do Arquipélago em Porto Alegre, observa-se um interesse, na
escolha dos enredos, em trazer temáticas próximas ao cotidiano dos
moradores das Ilhas, mas que, apesar disso, eram ignoradas pela população geral e até mesmo pelos próprios ilhéus, como se evidencia
nas falas de alguns entrevistados do vídeo Levante popular da juventude internacional: “um espaço de Porto Alegre, que às vezes ele é
desconhecido, às vezes ele é discriminado, que é o espaço da... do
Arquipélago;128. “[...] essa realidade que é aqui do arquipélago, [...] a
gente que vive em Porto Alegre não conhece muito”;129 ou, quando
tratadas, fazia-se de forma negligente por autores distantes ao enten127

Devido à lei de Anistia.

128

Transcrição da fala de Luciano Fraga, no vídeo Ilha das Flores (ponto de vista dos ilhéus).

129

Transcrição da fala de Bruna Koerich, no vídeo Ilha das Flores (ponto de vista dos ilhéus).
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dimento dos acontecimentos vividos do ponto de vista dos ilhéus,
como é o caso do vídeo Ilha das Flores.
Sendo assim, os pequenos vídeos realizados pelos jovens, que
apresentam um caráter documental, ainda que sem atenção a alguns
aspectos como a ampliação das fontes, visam promover o pensamento
crítico sobre as questões inerentes ao seu cotidiano ou ainda à História
do Brasil, como o vídeo que resultou da parceria com o Levante Popular
da Juventude.
No processo de elaboração do roteiro e na edição do vídeo
“Levante Popular da Juventude”, evidenciou-se ainda mais o potencial
agregador que o Levante teve na convivência com os jovens do Lente. O
“fazer parte de algo” para os jovens é muito importante e o Levante coloca-se como uma alternativa. Percebemos, contudo, que a intencionalidade do Levante em formar “células” não se constituiu de fato nas Ilhas,
tampouco na Ilha das Flores. As lideranças do movimento, mesmo que
se esforçassem para afirmar a autonomia, outros aspectos, como articulação e mobilização, eram os pontos nevrálgicos. Sem a participação
efetiva de algumas referências juvenis as atividades não aconteciam.
Isso não é de maneira alguma característica somente do Levante. Esse é
um dos maiores desafios de organizações e movimentos sociais que
atuam com as questões que envolvem a cidadania: criar autonomias.
Nas conversas com os educadores envolvidos no acompanhamento da terceira edição do projeto – inclusive uma das autoras deste
capítulo –, escutamos algumas análises do trabalho realizado e, em especial, de como experiências como as do Lente Jovem podem provocar
mudanças nos modos de viver e conviver. Ao criar espaços de encontro
e potencializar os laços entre os jovens das diversas Ilhas e deles com
jovens de outros bairros, na cidade, as experiências com o Lente foram
provocando pensar as relações entre todos os envolvidos – jovens, educadores, colaboradores – e os modos de produzir conhecimento em projetos sociais e culturais, na perspectiva da educação informal. Nas palavras de Daniela:130
130

Uma das educadoras na terceira edição do Lente Jovem, atualmente, coordenadora do
CAMP e coautora, neste capítulo.
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Atuar como mediador, provocador e incentivador nesses
Projetos – sejam mais pontuais como o Lente Jovem sejam mais
políticos e processuais como o Levante – é uma tarefa delicada e
fundamental. Problematizar realidades naturalizadas por jovens,
provocando pensamento crítico parece ser o que move, nesse
trabalho. [...] Muitos jovens nos diziam que o melhor de participar do Projeto era estar reunido fora de uma sala de aula, conversando, escutando música, namorando e, ao mesmo tempo, e
muitas vezes até, sem notar, aprendendo, questionando, abrindo
novas possibilidades de caminhos para a vida.

Ademais, é interessante perceber como a obra Ilha das Flores
(ponto de vista dos ilhéus), além de trazer um contraponto ao premiado
documentário Ilha das Flores, de Jorge Furtado, esforça-se em apresentar o grupo de moradores de maneira humanizada, em uma tentativa
de amenizar os infortúnios trazidos a essas pessoas pela outra obra audiovisual, produzida por um autor que parece um tanto alheio àqueles a
quem filma, tratando-os como meros “objetos de trabalho”. E, nesse
sentido, dando a entender que seu interesse maior seria somente aumentar o alcance e impacto social de sua obra.
O Ilha das Flores (ponto de vista dos ilhéus) expôs os argumentos, as mágoas e vergonhas da comunidade das Ilhas e também
apontou algumas das estratégias apresentadas pelo diretor, ao mesclar
cotidiano e ficção, num documentário que ainda é muito utilizado por
escolas e universidades. É sabido que é um documentário que toca,
choca, tendo inclusive o poder de alterar caminhos e visões de mundo.
A produção do vídeo Ilha das Flores (ponto de vista dos ilhéus) parece
ter tido o mesmo poder com os jovens que se propuseram a realizá-lo.
Nesses percursos de criação, outro ponto importante é o processo
de edição, que, devido a seus recortes, montagens etc., pode deturpar a
mensagem original para o receptor, e acabar não cumprindo a sua
função pretendida, criando uma teia de contrapontos que gera múltiplas
possibilidades de interpretações entre os envolvidos na tramitação da
mensagem, até mesmo nos próprios jovens autores.
Com isso, é conveniente ressaltar não somente as criações audiovisuais com ponto de vista singular, mas, também, o impacto que o
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processo de produção em si causa nos participantes do projeto, como
quando, por exemplo, eles percebem o percebem o equívoco de seus
preconceitos sobre os motivos que levam pessoas a viverem nas ruas.
Sendo assim, nesses processos de criação e produção, emergem
novas possibilidades ampliando a perspectiva de ser e de viver no
mundo, fazer-se enunciar, ou ainda, modificando os discursos, graças à
aproximação e comunicação estabelecida entre singularidades que
atuam coletivamente.
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ZINES, AREIA E SOL:
uma porta de papel para o território
Fernanda Meireles
Joana Schroeder

Introdução

N

este capítulo trataremos das experiências de criação e circulação de zines como parte das ações do Projeto de Pesquisa In(ter)venções AudioVisuais de Juventudes em Fortaleza e Porto Alegre desenvolvidas no Titanzinho. Buscaremos refletir sobre seus significados seja
como forma de aproximação e descoberta do território, seja na construção de um pesquisar atravessado por brincadeiras, pela construção de
laços de amizade e de leveza em meio ao vento e à paisagem.
Entre o vento que trazia a areia e a tentativa em vão de varrê-la
para fora da sala, tirando a maresia das mesas e cadeiras a cada encontro, as oficinas de zine aconteceram dentro e junto da Associação de
Moradores do Titanzinho. A Associação se abria para receber o coletivo, ao mesmo tempo em que o coletivo se formava e aprendia um
pouco mais a olhar aquele território “de pertinho”, no exercício da “ativação de uma atenção à espreita – flutuante, concentrada e aberta”
(KASTRUP; PASSOS; ESCÓSSIA, 2010, p. 48). Os zines foram mais
um entre os fazeres-coletivos que corporificaram teoria na prática, registro no processo ao longo das experiências do coletivo, desenhando
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uma poética de incursão e in(ter)venção do território. Através dos zines
foi possível dar partida e dialogar com outras práticas, transversalizando uma multiplicidade de histórias, escritas, imagens e descobertas
em registros leves, como pequenos convites de papel.
Zines, ou fanzines, são publicações em geral de baixa tiragem
com grau de artesania variável e criadas por indivíduos ou grupos com
as funções de comunicar e/ou expressar linguagens artísticas. São
mistos de obras de arte e veículos de comunicação que escapam aos
conceitos comuns de trabalho e lucro, pois são feitos de forma voluntária além de a distribuição gratuita ser frequente. Trata-se de uma experiência capaz de reconfigurar o que entendemos por criação, consumo
e relação humana (DUNCOMBE, 2008).
Quando os zines se inserem em contextos transdiciplinares de
coletivos que se aproximam entre situações que envolvam arte, política,
educação, comunicação e espaço comum, assim como aconteceu no
Titanzinho, sua potência é ampliada.
Foram feitas quatro intervenções com zines ao longo dos dois
anos de pesquisa: um zine-objeto e três zines coletivos nascidos em
oficinas. Importante assinalar que eles trazem em si as marcas de todos
os que se aproximavam do processo; pois, embora houvesse um pequeno grupo contínuo ao longo do tempo, nossos encontros sempre
contavam com novas participações. Houve também abertura para que
pessoas de diferentes idades, interesses e habilidades pudessem participar, já que fazer um zine existir demanda uma série de tarefas que vão
desde a concepção de cada detalhe, à organização do espaço físico e do
material necessário para a oficina (de canetas e papel a impressoras a
serem configuradas), às feituras das páginas, sua multiplicação, montagem, avaliação até à distribuição.
A ideia de fazermos um zine-objeto veio com a tentativa de
aproximar o zine da linguagem audiovisual, ou seja, inseri-lo no território antes de uma oficina e mesclar linguagens. O zine-objeto é uma
categoria rica e pouco estudada, consiste em um zine cujo conteúdo se
potencializa pelo seu formato e com este compõe um diálogo semiótico, com frequência de caráter lúdico. O coletivo já havia produzido
uma série grande de fotos dos primeiros encontros e após uma seleção
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de cerca de vinte, foi composta uma tira delas em arquivo de imagem,
como num negativo de filme a ser revelado. Imprimimos em torno de
100 delas (em cada folha couberam 9 tiras) que, após enroladas, eram
presas com um clip de papel, tornando-se um zine-objeto com cerca de
2 cm em suas dimensões.

a

b

c

Figura 42 – a) Impressão do zine-objeto Nas Ondas do Titanzinho, b) e c) Montagem do
zine-objeto Nas Ondas do Titanzinho.
Fonte: Fernanda Meireles.

264

Estudos da Pós-Graduação

Nas Ondas do Titanzinho foi distribuído em abril de 2012 entre
os participantes das Rodas de Conversa, moradores do bairro e outros
zineiros e interessados na pesquisa, despertando curiosidade e simpatia
imediata de quem o tocava. Há uma espécie de aura em pequenos objetos (BENJAMIN, 1994) e nos micro zines que convidam à intimidade
(POLETTI, 2008).
No mês seguinte houve a primeira oficina de zines, apenas entre
integrantes do coletivo. Buscávamos a troca de saberes e primeiras impressões da pesquisa em curso e para tanto planejamos um sábado de
atividade na Associação de Moradores. O plano inicial era termos, em
uma manhã, passado por todos os passos básicos de uma oficina (apresentação de alguns zines, concepção, produção, fotocópias, montagem
das cópias, leitura e difusão), porém, não ocorreu desta forma. O calor
da sala, a fome no avançar da hora e o capricho na confecção de cada
uma das 16 páginas do zine de bolso nos fizeram optar por irmos apenas
até o fechamento do exemplar original.

a

Figura 43 – a) e b) Criação do zine Titanzinho para Iniciantes, c) Montagem do zine
Titanzinho para Iniciantes.
Fonte: Fernanda Meireles.
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b

c
Intitulado de Titanzinho para Iniciantes, foi fotocopiado dias depois e montado também coletivamente no encontro seguinte, minutos
antes de uma fala de Virgínia Kastrup, no Alpendre.131 Usamos duas
mesas do café da entrada para dobrar e grampear cerca de 100 exemplares entre curiosos que chegavam para a palestra que, além de ajudar,
inteiravam-se sobre a pesquisa enquanto folheavam seu exemplar.

131

O Alpendre Casa de Arte foi uma organização não-governamental advinda de um grupo
de estudos interdisciplinares. Teve sede física na Praia de Iracema entre 1999 e 2012
como importante espaço de encontros e criações para a área de cultura de Fortaleza.
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Figura 44 – a) Montagem do Zine Titanzinho para Iniciantes, b) Distribuição do Zine
Titanzinho para Iniciantes.
Fonte: Fernanda Meireles.

Outras tiragens foram feitas e distribuídas na Roda de Conversa
em Porto Alegre, levando para o outro território da pesquisa um pedacinho do Titanzinho compactado em zine de bolso cujas páginas manuscritas, compostas em colagens, fotos e desenhos registravam nossas
primeiras impressões e saberes acerca do lugar. A cada zine entregue,
uma conversa se iniciava. Sobre as potencialidades dos zines enquanto
mediador da interação humana, temos:
[...] zine é algo durável assim como vulnerável. É durável porque
pode ser enfiado numa mochila, escondido e encontrado depois.
E ainda assim é vulnerável por registrar a passagem do tempo.
Sua durabilidade e vulnerabilidade – sua simultânea não-preciosidade (algo que você dobraria e poria no bolso) e preciosidade
(um objeto que é querido como uma carta de amor por significar
conexão humana) – estão unidos à habilidade de iniciar uma comunidade corporificada132 (PIEPMEIER, 2009, p. 76).

Nós iniciávamos então uma comunidade corporificada entre
casas pequenas, ruas estreitas, muito vento, almoços com peixes pes132

Tradução nossa para fins de pesquisa.
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cados ali mesmo e um horizonte largo habitado das formas mais diversas, assim como seus moradores. Do vendedor de sardinha aos meninos que escalam a placa das obras da Prefeitura, da senhora que
estende a roupa por sobre os carros dos surfistas visitantes à turma que
ensaia animadas coreografias em público num sábado à noite, todos nós
sob o efeito do vento, do sol e da maresia.
Meses mais tarde, em outubro de 2012, nos preparamos para a
segunda oficina de zine, também na Associação dos Moradores. A principal diferença entre esta e a primeira experiência foi a turma de participantes acrescida dos jovens membros da Associação e/ou produtores
de audiovisual. Com o título Titanzinho de Pertinho explicitamos um
novo escopo, pois agora queríamos registrar o ponto de vista de quem
mora lá e o nosso – que já visitávamos o território há alguns meses. A
turma optou pelo formato A5 (15cm x 21cm), porém sem páginas a
serem cortadas ou grampeadas, pois devido ao calendário de atividades,
precisaríamos de mais agilidade na montagem – que não poderia ser
coletiva dessa vez. Assim, as 16 páginas formaram um original tamanho
A3, dando a possibilidade de o zine ser também colado como um cartaz
(e sobre portas de vidro, por exemplo, poderia ser lido dos dois lados).

Figura 45 – Leomir constrói sua página com foto de satélite.
Fonte: Fernanda Meireles.
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Figura 46 – Página
de Leomir do zine
“Titanzinho de
Pertinho”.
Fonte: Fernanda
Meireles.

“Ninguém visita o Titanzinho sem ser convidado” foi uma frase
muitas vezes lembrada e discutida em seus vários sentidos. Seria por ser
proibido ou perigoso, como tantas vezes os programas policiais e o
senso comum de Fortaleza repetem? Ou por haver naquele território
uma relação de intimidade tal como se tem com a própria casa? Ou
ainda, seria uma referência ao isolamento geográfico em relação às
àreas de grande trânsito na cidade?

Figura 47 – Página “Utilidade pública”.
Fonte: Fernanda Meireles.
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Figura 48 – Página “Subjetividades”.
Fonte: Fernanda Meireles.

Em todas as oficinas discutíamos como perceber aquele território com nossos cinco sentidos. Quais as imagens marcantes do
Titanzinho? Os cheiros, os sons, os sabores e como fisicamente habitamos aquele espaço? Lembrávamos também que nossos zines podiam
ter várias funções: informar (aos leitores de forma prática acerca do
acesso ao bairro, dos vídeos já feitos sobre o local), registrar nossas
ações (como o mutirão para limpar e reordenar a biblioteca) e expressarmo-nos poeticamente (em fotos, desenhos, textos). Que sentimentos
o Titanzinho nos despertava?

Figura 49 – Página
“Uma nova biblioteca
para a Associação”.
Fonte: Fernanda
Meireles.
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Figura 50 – Página “Um minuto sem ponteiros”.
Fonte: Fernanda Meireles.

Ao iniciar a criação de uma página, mesmo entre conversas com
outros, quem o faz volta-se para dentro de si, investiga o universo de
possibilidades e ao assim fazer, investiga-se. Através dos zines criados
buscamos conhecer, mesclar e expandir nossos territórios existenciais,
espaciais e temporais. Percebemos desterritorializações e a emergência
de reterritorializações (GUATTARI; ROLNIK, 1996), o que podemos
observar como reorganizações ou reinvenções de si, tanto em espaços
físicos como em fluxos de pensamento que escapam à ordem linear
aprendida na escola formal e esperada por outras instituições já estabelecidas, tais como grandes veículos de mídia, igreja e inclusive algumas
organizações de terceiro setor cujas atuações buscam “equipar” o jovem
para o mercado de trabalho. Inventávamos um novo território a cada
encontro, lembrança e novo contato com o que se produzia junto, tornávamo-nos conterrâneos.
A distribuição inicial da primeira tiragem foi feita por Pedro,
também da Associação de Moradores. Agendado um encontro no centro
da cidade para a entrega das cópias dos zines, onde conversamos sobre
nossas impressões. A simbologia deste fato registra que mais uma vez
os zines atravessavam territórios físicos e existenciais.
Muitos dos encontros seguintes foram dedicados à criação e pintura de uma nova fachada para a Associação de Moradores. “Vamos
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fazer como um zine”, ouvíamos com frequência. Tal observação, “como
um zine”, é por vezes usada em outras situações em que a expressão
artística e a intenção de comunicar se fazem presentes, porém trata-se
de suportes bastante distintos dos zines, como por exemplo, cartões de
aniversários, colagens em cadernos e paredes, folhas de rascunhos e,
nesse caso, uma fachada, um muro. Ao evocar uma característica
“zinesca” é comum esquecer que a reprodução e difusão são partes fundamentais de um zine, ou seja, muitas vezes o que se está evocando é a
autonomia criativa, as possibilidades diversas de caminhos a seguir que
serão combinados enquanto a atividade ocorre. Trata-se da liberdade de
expressão autoral e compartilhada. Durante a oficina ouvimos: “Posso
fazer do jeito que eu sei?”, “Vou me lembrar duma história pra colocar”,
“Mas não era assim que eu queria dizer” ou “Vou colocar aqui umas
coisas da minha cabeça”. Todas estas falas e muitas outras revelavam
que a criação do zine e o exercício do pensamento sobre si mesmo e
sobre o contexto possibilitavam novos processos de singularização,
que, para Guattari e Rolnik:
Aquilo que eu chamo de processos de singularização – poder
simplesmente viver, sobreviver num determinado lugar, num
determinado momento, ser a gente mesmo – não tem nada a ver
com identidade (coisas do tipo: meu nome é Félix Guattari e
estou aqui). Tem a ver, sim, com a maneira como, em princípio
todos os elementos que constituem o ego funcionam e se articulam; ou seja – a maneira como a gente sente, como a gente
respira, como a gente tem ou não vontade de falar, de estar aqui
ou de ir embora... (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 69).

Ao final de cada encontro, nos sentíamos diferentes, mais à vontade, mais curiosos a respeito de nós mesmos, do outro e da comunidade. Ao longo dos meses em que trabalhamos na fachada da Associação,
tudo foi sendo registrado em fotos e, como no primeiro zine-objeto,
delas partimos para compor outro zine de bolso, dessa vez com 32 páginas. Metade destas foram feitas por crianças do Titanzinho que acompanharam uma tarde de oficina de estêncil e toparam o convite de escrever e desenhar sobre a vida deles ali. As outras páginas eram fotos
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selecionadas que mostravam o processo coletivo de pintura da fachada
da Associação, então finalizado. Chamou-se Titanzinho Dia e Noite,
pois muitas vezes há muito o sol havia se posto quando acabávamos os
encontros – também porque apenas após 16h o calor amainava.

Figura 51 – Capa do zine
Titanzinho dia e noite.
Fonte: Fernanda Meireles.

Figura 52 – Contracapa do
zine Titanzinho dia e noite.
Fonte: Fernanda Meireles.

Figura 53 – Crianças criando
as páginas do zine.
Fonte: Fernanda Meireles.

ARTE QUE INVENTA AFETOS

273

Figura 54 – Imagem
do processo vira página do zine.
Fonte: Fernanda
Meireles.

Por sua natureza lúdica e transdiciplinar, mesmo as crianças não
totalmente alfabetizadas participaram desenhando e, caso precisassem,
pediam ajuda ao colega para que escrevessem seus textos. Nesse processo nos apresentávamos e perguntávamos seus nomes. Lembro do
impulso natural das crianças ao se referirem a nós, da pesquisa, como
“Tio” ou “Tia”. Prontamente repetíamos nossos nomes como forma de
tratamento, o que foi recebido por elas no início com certa estranheza e
depois com naturalidade. Ali, naquele território construído, não havia
“senhor” ou “senhora”, havia “Caio”, “João”, “Rafaela”, “Levi”, “eu”,
“você” e, principalmente: “nós”. Estava claro que ali podíamos criar
juntos enquanto houvesse a vontade para tal, livre de obrigações. E, à
vontade, as crianças revelavam seus Titanzinhos: o lugar onde se brinca,
onde se tem amigos, onde se come peixe, onde se olha as pipas no céu,
onde as pranchas atravessam ondas, onde tem tiro e morte na rua,
também. Lugar onde se cresce, de onde se vai embora e para onde se
volta cheio de histórias para contar, como registrou uma das crianças a
respeito de Pedro, morador do Titanzinho que viajou pelo mundo trabalhando em um cruzeiro marítmo. “Pedro viajando o mundo”, escreve
Caio sobre o desenho dele num barco e, da perspectiva dos seus 8 anos
de vida, completa que “Ele vai parar na Beira-Mar”, um horizonte “tão
distante” dali.
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a

b
Figura 55 – a) e b) Páginas do Titanzinho dia e noite feitas pelas crianças.
Fonte: Fernanda Meireles.

As cópias deste zine foram montadas e distribuídas durante o
encontro entre grupos de pesquisa com uma etapa realizada no
Titanzinho, chamado e promovido pelo LAB-LABORATÓRIO –
Outros Lugares, Práticas e Formatos em Performance – do Mestrado
em Artes da UFC. Avaliamos então duas limitações, uma é que o zine,
por ser preto e branco, não conseguiu trazer a explosão de cores da fachada finalizada e do processo como um todo. Outro ponto é que, por
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limitação de tempo e fluidez nas atividades das crianças do bairro, não
houve um momento específico para que os zines chegassem a elas e
com elas fossem lidos, folheados, reconhecidos. Porém, os encontros
seguem e as possibilidades também.
Uma última observação a respeito do conteúdo dos zines é bem-vinda. É comum encontrar um discurso que “pede por paz” entre moradores de comunidades tidas como periféricas que convivem com
graves problemas sociais tais como miséria, violência e tráfico de
drogas. Apesar de o Titanzinho não escapar a esta realidade, em nenhuma página este clamor surgiu. Como explicar tal fato? Pedir paz
pode ser a maneira mais simples de resolver a construção de um discurso, que é repeti-lo, ou pode ser fruto de um desespero legítimo. Junto
a isto, seguimos nos perguntando: o que podem os zines neste contexto?
Numa das cartas do poeta Paulo Leminski ao amigo Regis Bonvincino
ele se questiona a respeito da linguagem e da poesia como ferramenta
de transformação social:
[...] uma coisa é certa: a poesia (como tudo o mais) não tem
solução dentro do capitalismo. Quanto mais capitalismo, menos
poesia. [...] quer dizer: a gente fica naquela de intelectual pequeno-burguês querendo resolver as coisas dentro da nossa cabeça... só uma poesia que estenda a mão e o coração para um
contexto mais justo vai ser nova, porque dialoga com um futuro
geral, uma coisa maior do que essa jângal [sic] implosiva em
que vivemos... [...] paz só virá com a comunicação / que seja
pelo menos um milésimo / da que existe entre nós (LEMINSKI;
BONVICINO, 1999, p. 115).

O território inventado e partilhado ao longo da pesquisa era remarcado a cada encontro não por limites, mas por novas rotas que buscavam o diálogo com o outro – fosse através do texto, da imagem, das
caminhadas, enfim, do estar junto. Onde todos estes zines foram parar?
Impossível saber com certeza, mas torcemos para que eles tenham circulado por mais de um leitor e, caso esteja imóvel ou guardado há
tempos, que seja como uma bomba caseira cheia de potência de vida à
espera de novos detonadores e permeada pelos afectos.
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Figura 56 – Penúltima
página afectiva do zine
Titanzinho Dia e Noite.
Fonte: Fernanda
Meireles.
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CARTOGRAFIA E NOVAS MÍDIAS:
por uma criação coletiva interdisciplinar133
Jéssica Barbosa dos Santos

O ingresso na pesquisa In(ter)venções AudioVisuais
com Juventudes em Fortaleza e Porto Alegre
Antes do início

E

m julho de 2012, ocorreu um processo de seleção, para o
Grupo de Pesquisa da Relação Infância, Juventude e Mídia (GRIM), de
um novo bolsista PIBIC-Funcap134 para atuar na pesquisa In(ter)venções AudioVisuais com Juventudes em Fortaleza e em Porto Alegre.135
A chamada, além de apresentar brevemente o projeto, com a publicação
de um resumo, trazia como critérios de seleção:
133

Um resumo deste capítulo foi elaborado na conclusão da experiência como bolsista
PIBIC-Funcap (2012-2013), sendo apresentado no XII Seminário Internacional da
Comunicação da PUCRS, GT: Tecnologias do Imaginário e Cibercultura, em Porto
Alegre e, posteriormente, no XXXII Encontro de Iniciação Científica, nos Encontros
Universitários, na UFC, em novembro de 2013. O texto foi retomado e ampliado para
a escrita deste capítulo, recebendo a orientação da prof ª. Deisimer Gorczevski.

134

Bolsista do Programa de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade Federal do Ceará
(UFC), financiado pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (Funcap).

135

Ver capítulo “Ilhas que resistem: Titanzinho, em Fortaleza, e Arquipélago, em Porto Alegre”.
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as experiências dos estudantes com o público infanto-juvenil
em projetos realizados por organizações não governamentais (ONGs), políticas públicas e/ou coletivos independentes
nas áreas sociais, comunicacionais, artísticas e culturais, [bem
como] os aprendizados e experimentações dos estudantes com
as tecnologias de informação e comunicação e produções em
áudio (rádio, música), visual (fotografia, grafite) e audio-visual
(PESQUISA, 2012).

Atraí-me pelo título da pesquisa, sobretudo pelo termo “audio-visuais”, agora escrito como AudioVisuais, fazendo uma ideia, através
do resumo apresentado, do porquê ser escrito com hífen. Com isso,
prontamente decidi participar da seleção, pois, na época, como bacharelanda do curso Sistemas e Mídias Digitais da UFC, ainda que estivesse com contratação quase que efetivada em um estágio, cujas funções – revisão técnica e produção gráfica para materiais digitais
educacionais – conhecia bem, fui instigada por um interesse particular
de vivenciar novas experiências a realizar uma graduação diferente da
que teria se me fixasse em uma zona de conforto. Além disso, os requisitos da bolsa pareciam envolver bastante minhas áreas de interesse,
sobretudo o audiovisual.
Contudo, logo pude comprovar que “o uso da cartografia nos dá
dinamicidade e abre possibilidades imprevisíveis, pois os caminhos
emergem ao caminharmos” (GORCZEVSKI et al., 2012, p. 6), visto
que o contato que tive com audiovisual foi totalmente diferente das
minhas perspectivas, tanto em maneira quanto em quantidade.

O início
Ao ser selecionada como bolsista, minha primeira tarefa foi ler o
texto Cartografar é acompanhar processos, Barros e Kastrup (2009), e
compor uma síntese comentada da leitura, apresentando impressões e
identificando relações com experiências vividas anteriormente, o que se
mostrou como bom meio para criar uma primeira identificação com o
método, pois sempre tive fascínio por composição narrativa e, na época,
concluí: o que é acompanhar processos se não traçar narrativas?!
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Pensamento esse ainda reforçado pela conceituação do dispositivo metodológico diário de campo, que propõe trabalhar “com o cotidiano da
pesquisa, historicizando-o, registrando-o, potencializando-o; ou seja,
incluindo-o naquilo que naturalmente fica fora dos relatos considerados
científicos” (COIMBRA; NASCIMENTO, 2012, p. 133).
Depois de tal leitura, recebi a Memória/Relatório de parte do primeiro ano da pesquisa, até dezembro de 2011, trabalho esse que, esteticamente semelhante a uma revista, fora realizado pelo coletivo pesquisador, recebendo colaboração de Maria Fabíola Gomes, primeira bolsista
PIBIC; criação e edição de Sabrina Késia de Araújo Soares, voluntária;
e orientação de Deisimer Gorczevski, a coordenadora do projeto.
A partir daí, logo entrei em contato com a coletividade dos processos de criação mediados pela cartografia, visto que todas as suas
práticas, por meio de dispositivos como rodas de conversa, encontros,
oficinas etc. – cujas descrições podem ser encontradas no blog <http://
pesquisaintervencoes.blogspot.com.br/>, proporcionam tal vivência de
forma generalizada. Contudo, foi quando iniciamos a construção do
blog, em novembro de 2012, que fui mais afetada por sua proposição,
juntamente à provocação e à interdisciplinaridade, desenvolvendo
novas questões de pesquisa.

A proposta em novas mídias
A ideia do blog era compor um espaço de difusão do conhecimento acadêmico, artístico e cultural, bem como de colaboração com a
construção coletiva de conhecimento, potencializando os modos de
compartilhar experiências da/com a pesquisa In(ter)venções. Além
disso, o blog consistia em uma alternativa de expressão e produção de
memórias dos percursos da pesquisa, junto com os trabalhos artísticos e
acadêmicos apresentados e/ou publicados em eventos e revistas das
áreas de comunicação, artes, psicologia social e políticas públicas.
A princípio, atentando para a mecânica de um blog: publicação
rápida, de fácil atualização e que permite a inserção de textos, imagens,
vídeos, áudios etc., sem a necessidade de o autor possuir conhecimentos
aprimorados em códigos HTML, ou mesmo em mídias digitais, a tarefa
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parecia simples. Todavia, pela grande quantidade de conteúdo já existente a ser postado, advindo de todo processo de experiências e estudos
do primeiro ano da pesquisa, contido na Memória/Relatório,136 foi preciso criar novas alternativas de composição virtual, remoldando as estruturas e funções previamente oferecidas de um blog.
A solução, então, foi criarmos um híbrido de blog e site, e, apesar
da alteração, a demanda permanecia como algo descomplicado, embora
trabalhoso, pensando nos conhecimentos teóricos e técnicos, para organização do conteúdo e composição visual, específicos da formação em
Mídias Digitais, como, por exemplo, webwritting, comunicação visual,
design de interfaces gráficas – a partir de teorias cromáticas e noções de
equilíbrio imagético –, semiótica, usabilidade etc.
Contudo, esse processo de criação, valendo-se de estratégias metodológicas da cartografia, propostas na pesquisa, mostrou-se muito
mais relevante do ponto de vista teórico e metodológico, configurando-se como exercício potencial de Comunicação da Diferença
(CAIAFA, 2004) – conceito a ser descrito no seguimento deste artigo.
Isto porque, em sua proposta coletiva e interdisciplinar, permeando as
áreas de artes, comunicação, educação, sociologia, psicologia social e
novas mídias, transitava nas especificidades de cada campo de estudo.
Porém, em todo meu trajeto de formação escolar, universitário e
profissional, jamais havia vivenciado uma experiência semelhante, na
qual se tinha uma concepção de coletivo como um plano de coengendramento e de criação, como proposto por Guattari:
no sentido de uma multiplicidade que se desenvolve para além
do indivíduo, junto ao socius, assim como aquém da pessoa,
junto a intensidades pré-verbais, derivando de uma lógica dos
afetos mais do que de uma lógica de conjuntos bem circunscritos
(GUATTARI, 1992a, p. 20).

136

O primeiro ano da Pesquisa In(ter)venções ocorreu entre junho de 2011 e julho de
2012. Já a Memória/Relatório referia-se ao processo realizado de agosto a dezembro
de 2011. Os materiais de pesquisa inseridos no blog, então, apresentando o ano de
pesquisa, configuram-se para além do documento citado.
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Assim, o processo era constituído por ações que, portanto, procuravam considerar o todo, rompendo com saberes fragmentados, reinventando a democracia nos diversos estágios do campo social e entendendo que o conhecimento deve estar interligado.

Cartografia, coletivo e interdisciplinaridade
O método utilizado na investigação, a Cartografia, promove a desnaturalização “dos modelos hegemônicos historicamente construídos de
se fazer pesquisa” (COIMBRA; NASCIMENTO, 2012, p. 131), ao não
se tratar de pesquisar algo, mas com algo ou alguém (BARROS;
KASTRUP, 2009). Assim, é proposto que o pesquisador mergulhe no
plano da experiência, elaborando análises de forma implicada, ainda que
[...] para que se possa ter certa estabilidade na pesquisa cartográfica, certos cuidados devem ser observados – como a coerência
conceitual, a força argumentativa, o sentido de utilidade dentro
da comunidade científica e a produção de diferença; enfim, o
rigor científico (KIRST et al., 2003, p. 97).

Além disso, o método centra-se no coletivo de forças, que se
configura como “um centro de convergência de pessoas e práticas, mas
também de trocas e mutações” (MIGLIORIN, 2012, p. 2), mantendo-se
aberto a interações com a comunidade e implicando “também na entrada de diversas coleções de objetos técnicos, de fluxos materiais e
energéticos, de entidades incorporais, de idealidades estéticas etc.”
(GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 319).
Em outras palavras, e entre outras particularidades, o método
constrói-se com diversos saberes e sensibilidades, valorizando a participação coletiva e social, ou seja, aponta para uma ação não hierarquizada interdisciplinar e/ou transdisciplinar de produção.
Félix Guattari (1992b), conceitua o termo interdisciplinaridade
como um movimento interno das transformações das ciências, sendo
uma transversalidade entre a ciência, o social, o estético, o ético e o
político. O filósofo substitui o termo por transdisciplinaridade, por
achar mais apropriado, haja vista que a ação do sujeito precisa fazer-se

282

Estudos da Pós-Graduação

ultrapassando a fronteira entre “disciplinas”, estabelecendo uma comunicação mais profunda entre elas. Em suas palavras: “A interdisciplinaridade, que prefiro chamar de transdisciplinaridade, passa, portanto,
acredito, pela invenção permanente da democracia, nos diversos estágios do campo social” (GUATTARI, 1992b, p. 22).
A interdisciplinaridade (ou transdisciplinariadade) promove,
portanto, o desenvolvimento do conhecimento complexo nos indivíduos, uma vez que ele ocorre:
quando elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do
todo (como o econômico, o político, o sociológico, o psicológico,
o afetivo, o mitológico) e há um tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes entre si. [...].
Nele, a complexidade significa a união entre a unidade e a multiplicidade. Neste sentido, o conhecimento pertinente é aquele
que é capaz de situar toda a informação em seu contexto e, se
possível, no conjunto global no qual se insere. Uma inteligência
incapaz de perceber o contexto e o complexo fica cega, inconsciente e irresponsável sobre as consequências de suas obras. O
conhecimento, pode-se dizer, progride, principalmente, não por
sofisticação, formalização e abstração, mas pela capacidade de
contextualizar e globalizar (MORIN, 2003, p. 38 apud MATTOS,
2011, p. 192-193).

Com isso, a aposta do método cartográfico é a lateralidade ou
a prática da roda, que “faz circular a experiência incluindo a todos e
a tudo em um mesmo plano – plano sem hierarquias, embora com
diferenças; sem homogeneidade, embora traçando um comum, uma
comunicação” (ALVAREZ; PASSOS, 2009, p. 142).

O processo de criação do blog
Tais conceitos eram trabalhados na produção do blog, com as
ações sendo tomadas após análises e diálogo entre um microcoletivo
de investigação que articulava os conhecimentos e chegava a decisões comuns. Depois, novas contribuições foram recebidas dos de-
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mais participantes. E, por fim, expandiu-se para a comunidade,
quando cada membro apresentou a produção a conhecidos, que
deram sugestões.
No entanto, todas as proposições recomendadas deviam ser adaptadas às particularidades de um blog de investigação científica, observando ainda as necessidades comunicacionais da pesquisa In(ter)venções. Nessa perspectiva, quando eu apresentava propostas em relação à
divisão do conteúdo, ao layout, à utilização de certas ilustrações, à usabilidade, ainda que não usasse esse termo propriamente dito etc., gerindo as necessidades, sugestões e contribuições, eu precisava, como
bolsista de iniciação científica, trazer argumentações apropriadas, pensando em termos científicos e com referências aos estudos de Humberto
Maturana (2001),137 para legitimar minhas decisões diante do Coletivo
Pesquisador e de minha orientadora de bolsa.
Desconhecimento técnico; limitações da ferramenta; urgência
para a composição; e princípios aprendidos durante minha formação
foram alguns dos argumentos apresentados ao Coletivo Pesquisador
para explicar as dificuldades que encontrava ao me deparar com as particularidades de um blog de investigação científica, observando ainda
as necessidades comunicacionais da pesquisa In(ter)venções.
Contudo, em alguns momentos, as argumentações não se mostravam suficientes aos demais participantes do Coletivo, entre eles
minha orientadora. E, dessa forma, quando eu não assimilava a contra-argumentação, em especial, quando as premissas divergiam de fundamentos da minha graduação, ainda que fosse sustentada em termos de
tempo, devido aos prazos a serem cumpridos – caráter instituído das
organizações que nos cercavam – ou de adequação à pesquisa e ao mé-

137

De acordo com Maturana (2001), uma explicação só é tida como válida cientificamente
se satisfizer, em conjunto, quatro operações na prática científica. São elas: 1) Apresentar
a experiência ou fenômeno a ser explicado e o que o observador-padrão deve fazer
para obter tal experiência; 2) Propor um mecanismo que gere a experiência descrita
em 1 para qualquer observador-padrão; 3) Deduzir as demais formas de operar o mecanismo gerador proposto em 2 e as possíveis experiências advindas dessas operações;
4) Verificar se um observador-padrão, através das operações deduzidas em 3, obtém as
experiências também deduzidas em 3.
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todo, internalizava como uma desvalorização dos meus conhecimentos
específicos, afinal não os percebi sendo levados em consideração.138

Desentendendo...
Um episódio marcante na produção do blog foi o processo de
construção da página Vídeos, a qual foi dividida em subpáginas categóricas para incluir as diferentes composições audiovisuais, com isolamento de algumas produções, por não encontrarmos uma classificação
que as unissem. Assim, sugeri colocá-las em um grupo genérico, “outros”, por exemplo. No entanto, foi decidido em uma reunião entre
mim; um colega de curso, que estava nos auxiliando no trabalho de
produção do blog; e minha orientadora, coordenadora do projeto; que
elas, de fato, ficariam separadas, dentro de uma página exclusiva para
cada, fazendo com que os usuários tivessem de ir e voltar muitas vezes
na navegação se desejassem assistir a tais vídeos. Isso incomodou-me
bastante, uma vez que estavam em desacordo com preceitos de usabilidade (heurísticas), que se relacionam “à facilidade de aprendizado e uso
da interface, bem como a satisfação do usuário em decorrência desse
uso” (NILSEN, 1993, apud BARBOSA; SILVA, 2010, p. 28).
Isso, então, desencadeou um processo de desentendimento,139
pois, de um lado, a solução era vista como necessária em virtude da
138

Em processos de produção em design digital, é comum, embora não exclusivo, se trabalhar sob orientação de padrões e demandas de clientes, com base em divisões de tarefas e etapas de desenvolvimento bem demarcadas – pesquisa, ideação, prototipação,
avaliação, refinamento – e alocadas em níveis, para que se possa criar produtos de
fácil aprendizagem e utilização, que sejam eficientes e eficazes, e que possibilitem
satisfação de uso. Além disso, ainda visando atingir esses objetivos, mas já em relação à
própria interface do artefato, são criados padrões para organização e hierarquização de
conteúdos e formas. E, posto isso, no que concerne à criação do blog, quando se fugia
de tal modelo descrito – seja quanto a processo, forma ou conteúdo –, orientando-se
pelas estratégias de coletividade, interdisciplinaridade e horizontalidade da cartografia,
trazia-me estranhamento e incômodo, assim como questões, analisando se o método
cartográfico de fato acontecia.

139

“O desentendimento não é o conflito entre aquele que diz branco e aquele que diz
preto. É o conflito entre aquele que diz branco e aquele que diz branco, mas não entende a mesma coisa, ou não entende de modo nenhum que o outro diz a mesma coisa
com o nome de brancura” (RANCIÈRE, 1996, p. 11).
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falta de tempo, uma vez que o blog precisava estar, de certa forma,
“concluído” para ser apresentado em uma ação da pesquisa que logo
ocorreria em Porto Alegre – fato esse que não impediria a retomada da
questão posteriormente. Em outra perspectiva, a resolução foi considerada como algo que primava por hierarquias, excluindo premissas de
uma área, o que ainda foi intensificado, em meu entendimento, devido
aos padrões vivenciados nas estruturas universitárias, na qual camadas
são instituídas e determinadas por títulos acadêmicos. Ou seja, atribuindo hiperssignificações ao nível de formação, senti naquele momento uma verticalização no coletivo, algo que, se de fato ocorresse,
poderia acarretar uma perda na força das conexões interpessoais características do próprio coletivo, o que não era o caso.

Entendendo...
Ainda convivi, durante algum tempo, com a sensação de desvalor
que me inquietava, até que, na medida em que vivenciava o fazer-saber
proposto no método cartográfico, “isto é, um saber que vem, que emerge
do fazer, […] primado da experiência [que] direciona o trabalho da pesquisa […] do saber na experiência à experiência do saber” (PASSOS;
BARROS, 2009, p. 18), fui percebendo que inventar era a proposta, ao
compreender que não se tratava de uma questão de exclusão, mas de
realizar novas experimentações que melhor dialogassem com os diversos fundamentos, evitando que as resoluções contradissessem os conceitos e as propostas da pesquisa, bem como das demais formações.
Sendo assim, a questão da página dos Vídeos poderia ter sido
retomada junto ao coletivo; entretanto, nesse processo, por também revisitar os conceitos de minha formação acadêmica, melhor compreendê-los e estabelecer um diálogo com a proposta, percebi que deixar os
vídeos isolados realmente se tratava da solução mais adequada.
Em se tratando de um conteúdo web, aplicar uma avaliação heurística foi essencial para tal conclusão, uma vez que se refere a uma das
formas mais apropriadas de examinar interfaces gráficas e modo de interação do usuário. Desenvolvida por Jakob Nielsen (1994), essa avaliação configura-se como uma técnica de inspeção de usabilidade em
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que peritos, com base em um conjunto de princípios chamados heurísticas, avaliam se os elementos da interface com o usuário estão de
acordo com as premissas esperadas. Essas heurísticas assemelham-se
bastante aos princípios de design de alto nível, como por exemplo: fazer
com que os designs das páginas sejam consistentes, reduzir a carga da
memória, usar termos familiares ao usuário, tornar a interação agradável e de fácil compreensão etc.
Com isso, foram utilizadas dez heurísticas140 para avaliar o blog,
com ênfase na página dos Vídeos. Em sínstese, o resultado mostrou que
a produção violava apenas três dos princípios (4, 7 e 8), mas sem graus
de severidade altas, ou seja, não impediam ou tornavam de fato dificultosa a interação e a experiência.

Melhor entendendo…
Junto a isso, a proposição de uma “provocação à invenção”
ficou ainda mais clara ao ler uma versão, em fase de ajustes, do capítulo “Processo de Criação do Coletivo In(ter)venções e das Escolhas
dos Territórios de Pesquisa a partir da Cartografia” deste livro, escrito por Ana Carla de Souza Campos – graduanda em Dança pela
UFC e participante do coletivo, no primeiro ano da pesquisa –, e estabelecer uma ligação entre a leitura e as falas de minha orientadora,
que, com frequência, citava o termo “provocação” nas reuniões semanais do coletivo.
A provocação é, então, um modo de promover o pensamento, a
invenção e o encontro com novos caminhos diante dos obstáculos que
emergem em processos de pesquisar e intervir.

140

(1) Compatibilidade do sistema com o mundo real; (2) Controle do usuário e liberdade;
(3) Consistência e padrões; (4) Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir
erros; (5) Prevenção de erros; (6) Reconhecer, em vez de relembrar; (7) Flexibilidade
e eficiência no uso; (8) Estética e design minimalista; (9) Ajuda e documentação; (10)
Visibilidade do status do Sistema.
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Considerações finais
Portanto, da prática coletiva e interdisciplinar resultou o híbrido
de blog e site propriamente dito, por meio de um modo de construção
de páginas web diferente do que se vê no cotidiano ou do que se aprende
em cursos da área de Tecnologias da Informação. O processo de criação
desse blog-site possibilitou ainda um constante e intensivo exercício de
comunicação da diferença, imprescindível aos movimentos inventivos mediados pelo método cartográfico, tendo-se a consciência de que
“o grande passo e o grande esforço é conceber a diferença como primeira, a variação como presente desde o início [...], [pois] é o novo na
enunciação que nos faz entender a fala do outro e que nos faz retorquir”
(CAIAFA, 2004, p. 56).
Nessa perspectiva, durante essa jornada de criação, mediando o
diálogo entre saberes, com colaborações variadas em forma e implicações, emergiu um processo de produção em novas mídias que incentiva
o desenvolvimento da complexidade do conhecimento, aproximando os
participantes do coletivo, fortalecendo laços, impulsionando à criação e
reduzindo as barreiras entre áreas de atuação, pensamentos e, sobretudo, entre pessoas.
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RETRATOS DE LIRETE:
relações de amizade e afetividade na Comunidade
do Titanzinho traduzidas em audiovisual141
Maria Fabíola Gomes

Introdução

I

nvestigando as pequenas produções sonoras, visuais e audiovisuais da comunidade do Titanzinho, fui rememorada de possuir algumas
fotos que poderiam apresentar algo de minha relação híbrida com esse
lugar. Eram fotos de uma senhora de 67 anos de idade, chamada por
todos de Dona Lirete. Ela mantinha relações de amizade com uma parenta muito próxima em minha formação pessoal: minha avó, Dona
Maricota. Somos todas moradoras do Titanzinho, comunidade com
pouco mais de 30 mil142 habitantes na periferia de Fortaleza, que nos

141

Um primeiro esboço deste trabalho foi elaborado na conclusão da experiência como
bolsista PIBIC-Funcap (2011-2012) da Pesquisa In(ter)venções AudioVisuais com
Juventudes em Fortaleza e Porto Alegre, sendo apresentado no XXXI Encontro de
Iniciação Científica, nos Encontros Universitários, na UFC, com a coautoria de Sabrina
Késia Araujo Soares, em outubro de 2012. E, mais recentemente, foi retomado e ampliado para a composição deste capítulo, recebendo a orientação da Prof.ª Deisimer
Gorczevski, desde o primeiro esboço.

142

Conforme informação apresentada no capítulo “Da pesca ao surfe: Natureza, cultura e
resistência na Praia do Titanzinho em Fortaleza” de André Aguiar Nogueira, nesse livro.
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abriga, nos aproxima, mas que ainda não tinha nos feito conhecer uma
à outra. Quando soube que eu possuía uma câmera fotográfica, através
da indicação de um amigo que me viu no dia da quadrilha143 dos idosos,
no ano de 2005, fotografando minha avó, não hesitou em pedir que eu a
visitasse para fotografá-la também, com suas roupas das festas de que
participava e apresentações nas quais era atração. Conforme informou,
ela gostaria de possuir um book fotográfico em sua casa com as roupas
que havia costurado.
Nesse contexto, buscamos entender como ocorre essa relação
com a imagem, e quais as dimensões que uma imagem de si pode ter no
aspecto afetivo e na imagem da comunidade do Titanzinho. Para tanto,
analisaremos os desdobramentos nascidos da realização e exposição de
um ensaio fotográfico com 15 fotos e um vídeo de 59 segundos frutos
do nosso encontro, a partir da I Mostra Audiovisual do Titanzinho,144 os
quais serão descritos ao longo deste artigo.
Exercícios de imersão na comunidade, conversas com os jovens
da rádio Serviluz e a I Mostra Audiovisual do Titanzinho foram alguns
dos dispositivos da pesquisa In(ter)venções utilizados para as aproximações, seguindo as pistas que nos acontecem a partir dos questionamentos levantados em nossas relações de afetividade.

As relações entre amizade, coletivo e comunidade
nos encontros no Titanzinho
Antes de discutir em mais detalhes o campo de investigação,
mais especificamente sobre o retrato de Lirete, recuarei para apresentar
o Coletivo Pesquisador e sua inserção no campo da pesquisa.

143

Evento realizado pelo Centro Comunitário Luiza Távora no mês de junho de 2005,
dentro das atividades culturais promovidas com os idosos da comunidade.

144

Evento realizado em dezembro de 2011 pelo Coletivo Pesquisador que compõe a
Pesquisa In(ter)venções AudioVisuais com Juventudes, em Fortaleza, em especial, no
Titanzinho em conjunto com os jovens da Associação dos Moradores do Titanzinho.
Uma apresentação mais detalhada da Pesquisa In(ter)venções pode ser encontrada nos
capítulos: “Ilhas que resistem: Titanzinho, em Fortaleza; Arquipélago, em Porto Alegre”
e “Mobilizar afetos, inventar alianças”, neste livro.
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Tomaremos por base para desenvolvermos a escrita da experiência vivida na comunidade do Titanzinho parte da entrevista de
Gilles Deleuze, em 2004, intitulada Abécédaire de Gilles Deleuze, no
item F de Fidelidade (sobre a amizade). Segundo o autor, “fidelidade
não gera amizade. Tudo isso vem de um mistério muito maior”
(DELEUZE, 2004).145
Percebemos, com a fala de Deleuze (2004), que o que se compartilhou ali não foi algo de fidelidade, não se participou dessas atividades
para cumprir tarefas da pesquisa, mas por prazer de estar juntos no território existencial. Quando pensamos juntos que o sentimento de amizade aparece nas relações do Titanzinho, nos damos conta de que todo
o movimento solidário vivido na comunidade transcende a generosidade no que diz respeito a colaborar, trazendo também algo de igualdade na diferença, na aproximação.
Quando Deleuze (2004) sugere que a amizade não se atrela ao
fato de haver ideias em comum com o outro, mas sim uma “linguagem
em comum”, questiona-se sobre como essa linguagem foi sendo inventada pelo Coletivo. Uma das maneiras que poderia ser tensionada é a
questão do audiovisual. Nossas experiências anteriores com ele, na produção de fotos e vídeos, assim como no mapeamento de imagens e
textos acadêmicos, teriam inventado o modo como estivemos no território existencial?
Uma proposição interessante para a análise que se propõe neste
estudo é a seguinte afirmação: “ninguém consegue compreender todos
os tipos de charme” (DELEUZE, 2004). Assim, podemos pensar essa
asserção para problematizar a escolha desse acontecimento das
Fotografias de Lirete (Figuras 57 e 58) como tema de investigação.
Quando percebemos a potência que essa experiência proporcionou aos
envolvidos com a I Mostra, mantemos a atenção nela como modelo de
intensidade e sensibilidade ao que nos propomos enquanto intervenção
e relação afetiva na comunidade do Titanzinho.

145

Transcrição de entrevistas com Deleuze, realizada por Claire Parnet para o canal de TV
Arte em 1988 e publicada em 2004.
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Figura 57 - Retratos de Lirete –
Figurino Cigana.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 58 – Retratos de Lirete –
Figurino Penerô Xerém.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Quando analisa algumas modalidades de charme tomando suas
próprias relações de amizade, Deleuze (2004) nos remete a algo de
muito delicado, formas diferentes de perceber o charme do outro. Foi
assim com o Coletivo Pesquisador formado por estudantes de diversas
áreas que participavam do grupo de estudos sobre intervenções audiovisuais com as juventudes em Fortaleza e Porto Alegre, apoiado pelo
GRIM-UFC.146 Conforme a apresentação do Titanzinho para o
Coletivo Pesquisador acontecia no processo de escolha dos territórios
existenciais, dois estudantes voluntários da primeira fase da pesquisa,
Jeanne e Roger, exemplificaram como aconteceu sua aproximação ao
bairro. Jeanne foi participar de um trabalho relativo à sua antiga bolsa,
no Projeto TVez,147 enquanto Roger conhecia alguns dos realizadores
de vídeo do bairro, como José Pastinha,148 e lembrou, naquele momento de apresentação sobre o território de pesquisa, que a ONG
Aldeia149 tinha feito um trabalho também na comunidade, junto com o
Titanzinho Digital.
Sobre nosso modo de operar na comunidade, assumimos a pesquisa-intervenção e, assim, os dias de imersão na comunidade com o
Coletivo foram definindo nosso modo de estar. Alguns dias fomos como
pesquisadores, com nossos sentidos mais atentos ao que pudesse nos
acontecer; noutros, fomos conversar um pouco com os amigos que
eram também nossos colaboradores – refiro aos moradores com participação mais intensa no território de pesquisa, Nabir e Fabiano,150 e os
que já conhecíamos “de vista”, como o Fera.151

146

Para informações mais detalhadas sobre o Coletivo Pesquisador, sugiro a leitura do
capítulo “Processo de Criação do Coletivo In(ter)venções e das Escolhas dos Territórios
de Pesquisa a partir da Cartografia”, neste livro.

147

http://www.tvez.ufc.br/

148

Entre as realizações audiovisuais de José Pastinha, citamos o curta “Capoeira o valor de uma
amizade”, apresentado na II Mostra Audiovisual do Titanzinho, em dezembro de 2013.

149

http://www.kinooikos.com/mapa-projetos/entidade/4/

150

Antigos integrantes da Associação dos Moradores do Titanzinho.

151

Coordenador da EBS – Escola Beneficente de Surfe, na comunidade do Titanzinho.
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A comunidade do Titanzinho e o audiovisual
Quando analisamos os vídeos feitos por jovens moradores da
própria comunidade, percebemos que outras formas de ver a si mesmos
aparece; isso também ocorre no esporte, uma vez que o surf é o mais
praticado no Titanzinho e que esse é o lugar que mais lançou jovens,
nesse esporte, na cidade de Fortaleza,152 fazendo com que os vídeos de
cunho jornalístico e mesmo de realizadores audiovisuais de outras comunidades tenham esse tema como destaque em suas produções. Os
próprios moradores, por sua vez, lançam mão de aparelhos celulares e
câmeras fotográficas para produzir vídeos, os quais tematizam a prática
do karatê, da dança, do skate, entre outros.
Assim também aconteceu com os vídeos sobre o estaleiro. Havia
em Fortaleza um projeto do Governo do Estado que previa a construção
de um estaleiro na cidade, e que, segundo o Governador, o lugar ideal
para receber essa obra era o Titanzinho, não havendo em nenhum outro
lugar da cidade iguais ou melhores condições para fazê-lo. Em suas
palavras: “Ou será no Titanzinho ou não será em lugar nenhum (do
Ceará)” (GOMES, 2010).153
Assim, eram noticiadas matérias jornalísticas contra e a favor da
construção, de um lado trazendo as questões ambientais, do outro as
questões financeiras. Assistindo aos vídeos referentes a esse período,
percebemos que a comunidade se manifestou mostrando que estava ali
e que devia ter sido consultada sobre a obra. Foi assim, com vídeos que
mostram a presença da comunidade nas tomadas de decisões na
Assembleia Legislativa de Fortaleza,154 com marchas contra a cons-

152

Reportagem “Celeiro do surfe nacional, comunidade do Titanzinho enfrenta dificuldades” – http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/2011/08/
celeiro-do-surfe-nacional-comunidade-do-titanzinho-enfrenta-dificuldades.html

153

BORTOLOTTI, Plinio. Fortaleza, praia do Titanzinho: o estaleiro, e a faca no peito.
O Povo, Fortaleza, 26 nov. 2010. Disponível em:<http://blog.opovo.com.br/pliniobortolotti/fortaleza-praia-do-titanzinho-o-estaleiro-e-a-faca-no-peito/>. Acesso em:
20 abr. 2014.

154

CALDEIRÃO. Construção do Estaleiro no Titanzinho é ilegal e afronta história das comunidades. Disponível em: <http://caldeirao.org.br/nota/56>. Acesso em: 20 abr. 2014.
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trução, que a questão foi levada a debate na cidade e, por maioria, optou-se por não continuar com o investimento no bairro.
Ao analisar o contexto de múltiplas ações, descritas anteriormente, que compõem um universo macrossocial do Titanzinho, com o
que descrevemos sobre Dona Lirete, no início deste texto, percebemos
uma reverberação entre o contexto macro e microssocial. Os retratos de
Lirete me fazem problematizar a importância da imagem de si interferindo nos modos de ser visto, demandando atenção aos processos de
singularização (GUATTARI; ROLNIK, 1996) produtores de memória
singular e coletiva. E assim como sinto que acontece em minha experiência com Lirete, penso que os outros moradores de alguma forma sabiam que deveriam ser vistos para fazer ouvir suas opiniões e para
manter a memória da comunidade.

O ensaio fotográfico de Dona Lirete
Senhora de 67 anos, Lirete (Figuras 59 e 60) morava sozinha na
casa que, segundo ela, foi feita com suas próprias mãos. Ela distribuía
afeto pela vizinhança. Costureira, fazia seus próprios vestidos e aparentemente sentia orgulho de cada um deles. Teve um namorado, Seu Zuza.

Figura 59 - Retratos de Lirete –
Figurino Cigana com Flor
Fonte: Elaborada pelo autor.

298

Estudos da Pós-Graduação

Figura 60 – Retratos de Lirete
– Figurino Flores Espelhadas.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Amiga de minha avó, ao saber que tinha uma câmera fotográfica,
pediu que lhe fizesse um “book fotográfico”. Foi assim que se deu nosso
primeiro encontro, com esse pedido que, após alguns anos desde a realização das fotografias, a cada releitura das imagens desdobra-se e apresenta-nos algo novo, reinventa-se e convida a reinventar. Como por
exemplo, quando comento a existência dessas fotos e alguém comenta
que conhecia Lirete através do vídeo Vestígio, ou que teve alguma ligação com ela quando frequentou o Titanzinho.
Quando decidimos exibir o book feito, anos atrás para a comunidade, vimos um laço bem estreito entre o trabalho fotográfico e o vídeo
Vestígio, citado anteriormente, da diretora Karla Holanda.155 Então, optamos por levar para a comunidade os dois juntos. As fotografias foram

155

Vale esclarecer que, embora eu seja estudante de Cinema e Audiovisual, as delimitações
deste artigo não incluem nenhuma análise da linguagem cinematográfica utilizada pela
diretora do vídeo Vestígio, nem do modo de dirigir a mis-en-scène dos atores do curta.
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expostas numa das salas da Associação dos Moradores e o vídeo foi
projetado em telão montado sobre o quebra-mar que divide as duas
praias do Titanzinho, assim como expostas na Mostra Percursos,156 realizada pelos estudantes de Cinema da UFC.
Os desdobramentos advindos de meu encontro com Lirete acompanharam-me durante todo o tempo de imersão na pesquisa. Isso por
que tudo o que vivenciei durante o ano enquanto bolsista PIBIC-Funcap
entre 2011-2012 foram desdobramentos de experiências anteriores na
universidade e na comunidade. No texto Inventar, de Virgínia Kastrup
(2010), o verbo ‘inventar’, que é definido como uma conexão entre
fragmentos de experiências anteriores, vem ao encontro dessas sensações e, agora, sustenta os modos de estar nesta pesquisa:
A invenção implica uma duração, um trabalho com restos, uma
preparação que ocorre no avesso do plano das formas visíveis.
Ela é uma prática de tateio, de experimentação e de conexão
entre fragmentos, sem que este trabalho vise recompor uma unidade original, num puzzle. A invenção se dá no tempo. Ela não
se faz contra a memória, produzindo, a partir dela, bifurcações
e diferenciações. O resultado é necessariamente imprevisível
(KASTRUP, 2012, p. 141).

O vídeo Vestígio conta a história de Dona Lirete a partir de seu
ponto de vista. Sendo um misto de documentário e ficção, é composto
por depoimentos e encenações dela e de Seu Zuza, seu namorado, na
cidade de Fortaleza. É um vídeo do ano de 2002, realizado pela diretora
Karla Holanda e, segundo entrevista cedida ao apresentador Jô
Soares,157 teve a colaboração de Dona Lirete no desenvolvimento do
roteiro. Foi vencedor dos prêmios II Prêmio Ceará Cinema e Vídeo
2001, que permitiu sua realização, e do Prêmio de Melhor Documentário
do Festival de Santa Maria – RS, em 2002, entre outros.

156

http://www.percursos.ufc.br/2013/

157

Entrevista de Karla Holanda ao programa do Jô. KARLA Holanda realizou documentário
'Vestígio'. 2007. Disponível em: <http://globotv.globo.com/rede-globo/programa-do-jo/v/karla-holanda-realizou-documentario-vestigio/1531238/>. Acesso em: 12 jan. 2014.
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O que o tornou indispensável para as discussões deste artigo
foram tanto as relações de afetividade que tivemos, que permitiram
manter suas fotos atualizadas, mesmo depois de tê-las entregado impressas à dona Lirete, bem como outras relações que surgiram a partir
de sua exibição, juntamente com a exposição, como possibilitar que um
dos netos de Seu Zuza pudesse assistir ao vídeo pela primeira vez, como
veremos a seguir.

I Mostra Audiovisual do Titanzinho e desdobramentos
A I Mostra Audiovisual do Titanzinho foi um dos momentos de
intensa produção de sentidos provocado pelo dispositivo da pesquisa
In(ter)venções, que teve como objetivo reunir e exibir durante dois dias
o material audiovisual e científico já produzido por amigos e/ou moradores do território. Assim, produzimos, com a colaboração da/e para a
Associação, um mapeamento de produções (artigos, monografias, livros, revistas e outros materiais catalogados). A Mostra dos vídeos foi
envolvendo todos os participantes e acabamos propondo o adiamento
afirmando o desejo de fazê-la para a segunda Mostra, que aconteceu em
dezembro de 2013. Grande parte da pesquisa desses vídeos foi facilitada graças ao mapeamento que fizemos na internet, em sites de compartilhamento de trabalhos acadêmicos e de imagens.
A atitude de mapear, assistir e produzir pequenas sinopses dos
vídeos e trabalhos científicos foi muito importante em todo o nosso
processo. Pudemos encontrar material audiovisual que superava as demandas de curadoria da I Mostra e instigava-nos, ainda mais, ao exercício da pesquisa-intervenção. Entre todos os vídeos selecionados para
a Mostra, escolhemos o vídeo Vestígio, que encontramos na íntegra.
Seu Zuza, namorado de Dona Lirete, e que divide a cena com ela
no vídeo, era alguém que eu não conhecia antes dessa experiência, mas
cuja participação no curta permitiu-me vivenciar uma das experiências
mais fortes da I Mostra: a afetividade proporcionada pela intervenção
que realizamos juntamente com a comunidade.
Um dos netos de Seu Zuza estava passando de bicicleta no espigão que divide as duas praias do Titanzinho, lugar onde foi instalado
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o telão para realização da Mostra. Quando viu a movimentação, aproximou-se e optou por assistir aos filmes. Quando visualizou a imagem de
seu avô, foi rápido em percebê-lo e emocionou-se. Foi a atualização
dessa relação através da imagem. A partir de então, começou a narrar
para um dos colaboradores a história de Seu Zuza, como tinha sido sua
vida em família, seu relacionamento com Lirete e, ao final da exibição,
pediu-nos uma cópia do filme.
Sabrina Soares,158 uma das integrantes do Coletivo Pesqui
159
sador, relatou seu olhar sobre a Mostra situando que esse momento
foi também de muita emoção para quem – como ela – estava implicada
na criação e produção da mostra. Em uma das anotações do seu diário
de bordo nos escreveu:
Um dos momentos emocionantes da mostra se deu quando
uma das pessoas que estava lá acompanhando as exibições reconheceu o seu avô, que já havia falecido, em um dos vídeos.
Rapidamente os olhos dele se encheram de lágrimas e ele começou a contar a vida do avô para um dos nossos colegas que
estava presente. Ele nos pediu para que salvássemos o vídeo
para ele, que ele queria “guardar de lembrança” do avô
(Anotações diário de bordo de Sabrina, uma das participantes
do Coletivo de pesquisa. Dezembro de 2011).160

O gesto de um jovem, morador da comunidade, com laços afetivos e de parentesco vividos no Titanzinho, visibilizados e presentificados, pois a exibição do vídeo trouxe a presença do avô e dos afetos a
partir de um dos vídeos selecionados para a Mostra, remete-nos, entre
outros aspectos, ao momento de pesquisa em que um dos objetivos traçados para seguirmos foi o de montar um acervo audiovisual com obras
158

Sabrina Késia de Araújo Soares – uma das participantes do Coletivo Pesquisador da
pesquisa In(ter)venções AudioVisuais com as Juventudes em Fortaleza e Porto Alegre,
também é autora de um capítulo deste livro e coautora de outro.

159

Coletivo Pesquisador da pesquisa In(ter)venções AudioVisuais com as Juventudes em
Fortaleza e Porto Alegre.

160

Utilizei itálico para as anotações de pesquisa com intuito de diferenciá-las das demais citações.
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do Titanzinho para que a comunidade tivesse acesso e, possivelmente,
vivenciasse experiências semelhantes.
A força da vontade de resistir, de inventar imagens de si e viver
de Lirete nos traz a esse momento. Quando ela quer inventar imagens
de seus figurinos, partilha com o outro o seu desejo, o outro que, generosamente, lança mão de sua câmera, seu afeto e, também, sua experiência em fotografar. A fotografia dessa vivência de Lirete comigo atravessa a minha memória, os afetos e as amizades, fazendo-me questionar
onde e como podem ser reinventados esses fragmentos de experiências
singulares e coletivas.

Considerações finais
Minha implicação na pesquisa In(ter)venções possibilitou um
olhar mais amadurecido sobre meu território existencial, o Titanzinho.
Instigou revisitar um acontecimento de grande importância afetiva e
que também diz respeito a meu envolvimento com o audiovisual, com
a fotografia e com a minha comunidade. Já havia um desejo de trabalhar
com audiovisual de minha parte, antes mesmo de ter sido criado o curso
de Cinema em Fortaleza; e Lirete permitiu-me realizar um trabalho,
oferecendo-se como protagonista, e o ensaio fotográfico, que antes foi
amador já que eu nunca tinha estudado fotografia antes, agora provoca
pensar nesses deslocamentos dos modos de ver e viver.
Quando o Coletivo reafirma em encontro esses laços de afetividade, percebemos que são marcas com potencial para serem estudadas,
partindo então para pensar maneiras de aproximação que nos permitiram conhecer pessoas importantes para esse trabalho e vivenciar experiências que tem a mesma força que teve o momento em que fotografei
Dona Lirete. O fato de primeiro ter fotografado, depois encontrado o
vídeo, exibido e vivenciado a questão do neto de Seu Zuza, remete-me
à primeira apresentação sobre o Titanzinho na pesquisa, quando vários
integrantes manifestaram alguma experiência de afetividade nesse território. Assim aconteceu ali, em que se evidenciaram questões emocionais muito importantes para um habitante do bairro vindo à tona com a
exibição do vídeo Vestígio para mais moradores.
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Quando realizamos a I Mostra, vimos que há o interesse da comunidade em atividades audiovisuais, tanto na colaboração quanto na
audiência desse material. Inclusive, disponibilizamos os vídeos encontrados no blog da pesquisa.161 Saímos todos inspirados e abertos ao
encontro com outros vídeos disparadores de diferentes modos de ver e
ser visto, bem como realizar outras mostras e exposições.162 Estar nesse
território híbrido permitiu-me mergulhar em pequenas experiências do
cotidiano de minha comunidade, sempre tensionando o macro e o
micro, além de perceber coisas novas em meu bairro e, a partir dele,
perceber/ver outros espaços da cidade e de outras cidades de maneira
mais livre.
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Como pesquisar e intervir
com Arte e Comunicação pode
ativar a relação com a política?

MODOS DE DIZER SOBRE A
DITADURA CIVIL-MILITAR BRASILEIRA:
arte política nas intervenções de
Artur Barrio e do Coletivo Aparecidos Políticos
Sabrina Késia de Araújo Soares
Alexandre Almeida Barbalho

Início de conversa

A

história do Brasil passou por muitos momentos difíceis,
principalmente o período de exceção vivido entre 1964 e 1985, que
foi, sem dúvida, um dos mais sombrios enfrentados pelo país. Em
2014, completam-se cinquenta anos de instauração do golpe e, mesmo
passados quase trinta anos desde o seu fim, impressiona perceber o
quão presente são os resquícios desse período no cotidiano da cidade
e do campo.
Falar do golpe que violentou, torturou e dizimou centenas de pessoas no país não é das tarefas mais fáceis; é sempre um exercício para
evitar a redundância de dizer o que já foi dito em incontáveis trabalhos
que tomam o período ditatorial como escopo de análise. Mesmo diante
do risco da repetição, é necessário retornar ao assunto e falar do período
que deixou marcas profundas e ausência infinita. Diante de tantos resquícios e, ao mesmo tempo, de tantas pesadas memórias, convivemos
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com uma espécie de apagamento do que ocorreu no passado. Como
afirma Galeano (1999, p. 214), é “o preço da paz, enquanto nos impõe
uma paz fundada na aceitação da injustiça como normalidade cotidiana.
Acostumaram-nos ao desprezo pela vida e à proibição de lembrar”.
Mas as décadas de 1960 e 1970 representaram também os anos
das mais profundas agitações e mudanças em nível mundial e nacional.
As transformações não ocorreram apenas no contexto político e social,
mas reconfiguraram também o cenário cultural e artístico do país. Se,
por um lado, a opressão e repressão vividas apresentaram a violência e
o poder do Estado contra os que resistiam, funcionou também, por outro
lado, como uma espécie de injeção de ânimo na arte brasileira, inspirando uma parcela de artistas a pensarem e trabalharem os acontecimentos do país em suas obras. As duas décadas representaram ainda o
momento de romper com a interioridade da arte, pensada nos ateliês e
levada às galerias com o universo do belo e com produções que objetivaram ressaltar a “genialidade” artística (AMARAL, 1987). Era o momento de assumir uma posição frente ao contexto social e ainda pensar
em produções que tomavam a cidade como suporte, da necessidade de
se fazer arte onde a interação com o público fosse possível e capaz de
produzir outras leituras acerca do que era a cidade e do que nela acontecia (ARANTES, 2010).
A efervescência cultural trouxe novas maneiras de fazer e pensar
música brasileira; surgiram o cinema novo e o cinema marginal – a
concepção de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça163 deu o tom
do cinema nacional. O teatro, as performances e as artes plásticas
também apresentaram novas possibilidades do fazer artístico, com experimentações de outros modos de criar, inovando com o uso de sobras
e materiais precários, pensando os restos como materiais potentes no
processo criativo.
Sob o regime militar, o Brasil tem nomes importantes de atuação
artística que foram capazes de criar formas sensíveis de falar sobre o
contexto político do país, além de driblarem o cerceamento de liber163

Frase do diretor Paulo César Saraceni, um dos mentores do Cinema Novo, ao lado de
Glauber Rocha.
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dade instaurado pela ditadura. Neste texto, apresentaremos o ponto de
contato entre as obras do português Artur Barrio (1970) e do Coletivo
Aparecidos Políticos, o qual acompanhamos desde 2011 a partir das
aproximações feitas com o Coletivo de Pesquisa In(ter)venções.164
Barrio é considerado o primeiro artista a realizar grandes instalações
em espaços públicos com materiais até então incomuns. Mais especificamente, interessa-nos o trabalho intitulado Trouxas Ensanguentadas
(TE), realizado entre os anos 1969 e 1970 e produzido por meio de uma
reflexão sobre os acontecimentos políticos do momento.165 Já o Coletivo
Aparecidos Políticos tem realizado intervenções nos espaços públicos
de Fortaleza também com a temática da ditadura civil-militar e, em
2010, produziu a intervenção Os Ex-Sem-Votos, trabalho que faz referência direta aos mortos e desaparecidos no período ditatorial. A partir
desses dois trabalhos, que carregam concepções de arte política, buscaremos encontrar quais os pontos de contato entre essas intervenções
produzidas em contextos históricos tão diferentes.
A ideia de refletir sobre arte política nos dois trabalhos, sobretudo a partir das leituras de Jacques Rancière (1996; 2010) e Chantal
Mouffe (2007), advém do fato de que a arte, assim como é pensada por
esses autores, não está dissociada da vida, das partilhas que são realizadas quando se pensam os acontecimentos históricos por caminhos
sensíveis. A arte contemporânea tem despertado novas formas sensíveis
de recortar e de reapresentar os processos sociais e políticos que ocorrem
no mundo. São essas questões que os trabalhos de Barrio e do Coletivo
164

Coletivo de pesquisa que integra os autores do presente trabalho e com o qual puderam
se aproximar de outros coletivos, grupos, associações e mesmo pessoas que desenvolviam intervenções em espaços da cidade de Fortaleza sobre as mais diversas questões.
Para conhecer mais sobre a pesquisa, alguns dos trabalhos desenvolvidos nessa coletânea apresentam seu percurso e ações desenvolvidas. O material da pesquisa pode
também ser acessado em: <www.pesquisaintervencoes.blogspot.com.br>.

165

O primeiro contato com a obra de Barrio e também com o conceito de arte política de
maneira mais aprofundada partes das contribuições do professor Moacir dos Anjos na
disciplina Tópicos Especiais II, ministrada no Programa de Pós-Graduação em Artes da
Universidade Federal do Ceará (UFC), no segundo semestre de 2013. Durante os encontros, além da aproximação com as obras e artistas que trabalham a arte na perspectiva
da arte política, foi possível problematizar e debater questões acerca do que o conceito
nos apresenta.
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Aparecidos Políticos apontam: outras pontes capazes de conectar-nos
com o passado.

Modos de dizer sobre a ditadura civil-militar
A ditadura não reprimiu apenas quem ousava ir às ruas clamar
pela democracia, reprimiu também todos aqueles que ousaram criar e
dizer algo sobre o momento. A partir da instauração do Ato Institucional
número 5,166 a censura aos meios de comunicação e ao cenário artístico
trouxe consequências profundas. A partir desse momento, foi necessário encontrar estratégias criativas de resistir167 e de falar sobre o que
ocorria no cenário nacional.
Todo aparato de censura e vigília permanente do Estado em relação aos meios de comunicação e à arte foram ações bem articuladas,
pois, como discutiremos posteriormente, existia uma forte potência política nas expressões artísticas da época; além disso, os meios de comunicação tornavam-se uma grande ameaça ao regime e aos militares.
A arte contemporânea foi a possibilidade encontrada por artistas
de manifestarem-se e resistirem, criando, a partir do horror, modos de
dizer e inventando estratégias sensíveis de pensar o real. Era o momento de discutir a potência da arte frente ao contexto social e de criar
equivalentes sensíveis da experiência de estar no mundo. Isso fica evidente em celebrados trabalhos, como Seja Marginal, Seja Herói, de
Hélio Oiticica, Língua Apunhalada, de Lygia Pape ou ainda A Moeda
Brasileira da Época, de Cildo Meireles, em que, com um carimbo, imprimia sobre cédulas a pergunta “Quem matou Herzog?”, foram algumas das obras que, ao lado das Trouxas Ensanguentadas, de Artur
Barrio, articulavam-se aos acontecimentos e colocaram a sociedade
brasileira diante da possibilidade de pensar o real pelo viés artístico.
166

O Ato Institucional 5, o AI-5 como é mais conhecido, foi o golpe mais duro dentro
do grande golpe. Em vigor a partir de 13 de dezembro de 1968, durante o governo do
então presidente Artur da Costa e Silva, prejudicou verdadeiramente a democracia e
concedeu poderes quase absolutos ao regime militar (CONTREIRAS, 2010).

167Aqui

a resistência é tomada não como movimento contrário, mas como forma de inventar possibilidades de vida (DELEUZE, 1992).
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Mesmo com a abertura do processo democrático, ainda é muito
produtiva a arte que recupera questões sobre o período ditatorial. A
arte contemporânea, principalmente o cinema, tem apresentado novos
sentidos diante das experiências passadas, colocando-nos entre o limiar de onde partimos e aonde queremos chegar. Logo, olhar o passado é a premissa para que se possa entender o que acontece no presente. Souza (2007, p. 13) explica-nos que os períodos pós-ditatoriais
exigem um processo de releitura sobre o passado e “esse processo articula narrativas e memórias anteriormente postas à margem e reprimidas”. No campo cinematográfico, pode-se destacar uma intensa produção nacional e mesmo internacional que consegue desenhar a rede
de desejos, sonhos e ideais que transcorriam em meio a torturas, violência e atos de crueldade. Essas produções cinematográficas, além de
desenhar esse trajeto, aproximam-nos e lançam-nos às experiências
sensíveis daquele período.168
As releituras do passado continuam sendo feitas, atualizando a
história e repensando a parte que nos cabe nela. A arte contemporânea
tem sido o que tem despertado o pensar das transformações políticas e
sociais ocorridas no mundo. Já não basta o discurso diante dos acontecimentos que nos afetam. Eles nos cobram uma ação, que, na maioria
das vezes, encontram nos caminhos estéticos, e que também são políticos, a possibilidade de manifestar, de tornar visível o invisível. Essa
atividade, estética e política, “faz ver o que não cabia ser visto; faz
ouvir um discurso ali onde só havia barulho, faz ouvir como discurso o
que só era ouvido como barulho” (RANCIÈRE, 1996, p. 42).
Se os modos de ser político e de estar no mundo são múltiplos,
cabe ao artista escolher as estratégias que façam de sua ação e de sua
arte algo político. Não cabe julgar o estético, sua disposição em galerias
ou museus; os modos podem ser particulares e o que se sobrepõe são os
processos, o movimento de reflexão e criação ao invés de resultados. A

168

Dentre as produções destacam-se: O Que é isso companheiro?; Pra frente Brasil; Cabra
Cega; O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias; Batismo de Sangue; Zuzu Angel; Dois
Córregos e mais recentemente os filmes João e Maria e 50 Anos Depois: A Nova Agenda
da Justiça de Transição do Brasil.
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arte não objetiva resultados, ela não é um cálculo, mas sim a criação de
equivalentes sensíveis, em que sua potência reside em afetar ou não. É
o que vamos apresentar nas intervenções de Barrio e do Coletivo
Aparecidos Políticos: modos distintos de recortar o mundo.

Artur Barrio | Trouxas Ensanguentadas (TE) | Rio de
Janeiro/Belo Horizonte | 1969-1970
Artur Barrio, artista plástico luso-brasileiro (1946), que passou
a viver no Brasil por volta de 1955, realizou trabalhos ligados a artes
plásticas e registrou em seus “cadernos livres” os seus processos de
criação. Entre as décadas de 1969 e 1970, realizou um processo criativo completamente embebido do contexto político do país, momento
em que vigorava o terror do Estado por meio do AI-5. Diante da censura e do desaparecimento de militantes, Barrio desenvolve o que
chama de trabalho/situação Trouxas Ensanguentadas (TE),169 desenvolvido em três momentos distintos e com características peculiares
em cada uma delas.
Em 1969, no Salão da Bússola, organizado no Museu de Arte
Moderna (MAM) do Rio de Janeiro, Barrio trabalhou as Trouxas
Ensanguentadas com pedaços de papel, jornal, espuma de alumínio e
um saco de cimento velho. O trabalho permaneceu um mês em exposição e recebia a participação ativa do público que, além de visitar, jogava sobre o material exposto lixo, detritos, escrituras sob o tecido das
trouxas e até mesmo dinheiro. Ao mesmo tempo em que era tomado
como amontoado de lixo, possuía o sentido de uma obra em contínua
transformação, anulando o conceito de obra acabada tão evocado pelos
artistas do período. O próprio Barrio acrescentou pedaços de carne às
Trouxas Ensanguentadas. Ao final da exposição, Barrio depositou o
material em um saco de pano e o transportou para a parte externa do
MAM, sendo colocado em uma base de concreto reservada a uma im169

Imagens do trabalho Trouxas Ensanguentadas podem ser acessadas no blog/diário do
próprio artista. Disponível em: <http://arturbarrio-trabalhos.blogspot.com.br/2008/10/
situao-tt-1_22.html>. Acesso em: 18 abr. 2014.
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portante obra do Museu. O que o artista chamou de fase externa causou
alvoroço entre os guardas, que não sabiam exatamente se aquele saco
deixado naquele local pertencia ou não ao museu, se era ou não uma
obra de arte. Em meio a toda burocracia da administração, a obra permaneceu no mesmo lugar por aproximadamente 43 horas, sendo recolhida pelo museu em seguida (BARRIO, 2008).
A segunda situação, que pode ser tomada como mais ousada,
ocorreu em abril de 1970 também no Rio de Janeiro. Barrio espalhou
pela cidade cerca de quinhentos sacos compostos por “sangue, pedaço
de unhas, saliva (escarro), cabelos, urina (mijo), merda, meleca, ossos,
papel higiênico, utilizado ou não. Modess , pedaços de algodão usados,
papel úmido, serragem restos de comidas” (BARRIO, 1970).
A terceira intervenção aconteceu em Belo Horizonte também em
1970. Dessa vez, Barrio utilizou como material sangue, carne, ossos,
barro, espuma de borracha, pano, cordas, facas, sacos, entre outros materiais em que o artista experimentou o contato quase direto durante o
manuseio e montagem das TEs. Barrio colocou quatorze TEs em um rio/
esgoto que corria abertamente atrás do Parque Municipal de Belo
Horizonte como trabalho na mostra Objeto e Participação.170 A ação
atraiu um grande público e, mesmo tendo sido autorizada por órgãos do
governo, teve mais tarde a intervenção policial e do corpo de bombeiros,
impondo-lhe um limite ao mesmo tempo em que provocou o poder institucional tensionando o que a arte pode realizar e qual o seu limite.

Coletivo Aparecidos Políticos | Os Ex-Sem-Voto |
Fortaleza | 2010
Em uma narrativa emocionada, escrita por Alexandre Mourão
(2011), integrante do Coletivo Aparecidos Políticos, relata, no texto171

170

Objeto e Participação foi uma das séries de proposições artísticas iniciadas na cidade de
Belo Horizonte ainda nos 1970. Representou um dos momentos em que se discutiu a
quebra de propostas expositivas comumente restritas a museus e galerias (VIVAS, 2012).

171

Texto publicado no site do Coletivo que compõe a descrição. Disponível em: http://
www.aparecidospoliticos.com.br/sobre-nos. Acesso em: 27 set. 2014.
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que descreve um pouco o Coletivo, a chegada dos restos mortais de
Bergson Gurjão, desaparecido durante 30 anos. Esse movimento foi o
disparador e o despertar do desejo de criar um coletivo artístico cuja
utopia era encontrar desaparecidos políticos do período da ditadura civil-militar entre 1964-1985, ou mesmo tornar visível espalhando fotos
pelos muros da cidade.
Tendo sua formação inicial com três estudantes de Artes Visuais, o
Coletivo, ainda em 2010, ano de formação, começa a explorar a potencialidade da arte política no sentido de intervir na cidade, revelando as
marcas da ditadura militar presentes no espaço público. Apesar de um
plano de fundo com uma carga política muito forte, o coletivo segue intervindo com expressões da arte urbana,172 como grafite, estêncil, lambe-lambe, entre outras. Como afirma Alexandre Mourão, integrante do
Coletivo, “é uma forma de agir na cidade, nos lugares, nos mapas urbanos
e em diversas subjetividades sociais e individuais”,173 confluindo filosofia, arte e comunicação na perspectiva de intervir no espaço urbano.
As possibilidades de criação, invenção e intervenção ultrapassam
os limites das ruas e são ampliados a partir do uso das tecnologias, editando e reinventando intervenções também na internet, em sites de
compartilhamento de imagens. Nesse sentido, afirma-se o espaço virtual também como espaço de atuação, ampliando em escala as experimentações desenvolvidas no espaço físico. Assim, o Coletivo vem experimentando o poder de intervir e inventar transitando pelos campos
da comunicação, da arte e também da política, modificando a paisagem

172

O texto de Mesquita (2008, p. 133), Suzanne Lacy popularizou o termo “novo gênero
de arte pública” para assim afirmar uma história alternativa da arte urbana e de interesse
público. Para Lacy, esse novo gênero de arte pública propõe um modelo democrático
de comunicação baseado na participação e na colaboração de uma comunidade na
produção de um trabalho de arte visual. Através de uma intervenção social que experimenta situações transitórias e amplia seus efeitos discursivos, artistas-ativistas utilizaram
meios tradicionais e não tradicionais de produção visual (pintura, escultura, arte urbana,
teatro de guerrilha, instalações, outdoors, posters, protestos e ações) para interagir com
o público diverso, abordando assuntos relevantes às suas vidas, como política de moradia, violência, racismo, pobreza e desemprego.

173

Texto de apresentação retirado do site do Coletivo Os Aparecidos Políticos. Disponível
em: http://www.aparecidospoliticos.com.br/sobre-nos/. Acessado em 18 de abril de 2014.
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urbana e conferindo à cidade a dimensão da existência, e não da função,
como afirma Argan (1998).
Uma das intervenções propostas pelo Coletivo é Os Ex-Sem174
Votos, ação que ocorreu no centro da cidade de Fortaleza em espaços
que tinham ligação direta com os conflitos e movimentos ocorridos nos
chamados “anos de chumbo”, centros de tortura clandestinos, locais de
prisão, entre outros. A ação consistia em afixar o cartaz com o rosto do
desaparecido e, ao lado das imagens, dispor pedaços do corpo (mão,
braço, perna, seio etc.) em madeira com escrituras de nomes e data de
desaparecimento ou morte, representando partes do corpo dos desaparecidos: os ex-votos,175 uma espécie de manifestação artístico-religiosa
ligada diretamente à arte popular. Mesmo que as imagens do desaparecido não tivessem relação direta com o espaço, as ações eram produzidas
no intuito de trazer à lembrança aqueles que não são contabilizados no
cálculo produtivista do país, como nos fala Moacir dos Anjos (2013).176
As ações eram feitas durante o dia em meio ao ir e vir dos transeuntes
que olhavam ou não aqueles elementos que passavam a compor a paisagem urbana. Nessa ação em específico, integrantes do Coletivo contam
que a tensão de se produzir uma intervenção com essa temática em plena
luz do dia era latente, pois, mesmo passados os anos de chumbo ainda
existe repressão por parte das forças militares, não exatamente relacionada com essas questões, mas repressão em um sentido mais ampliado.

Arte política nas intervenções do Coletivo Aparecidos
Políticos e Artur Barrio
As intervenções propostas por Barrio e pelo Coletivo Aparecidos
Políticos colocam-nos em posição de desclassificar o lugar e a ordem
174

As imagens dessa intervenção estão disponíveis em: <http://www.midiaindependente.
org/pt/blue/2010/10/479646.shtml>. Acesso em: 21 abr. 2014.

175

Para mais informações sobre o significado da expressão, acessar: <www.itaucultural.org.br/
aplicExternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=5433>.

176

Fala do autor na palestra “A representação das sobras”, proferida no dia 22 de novembro de 2013, pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal
do Ceará (UFC).
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das coisas no mundo, diante do que a arte pode realizar e o que podemos considerar ou não como arte, pondo-nos em dúvida perante o
mundo e a ordem vigente.
Esse encontro entre arte e política ocorre pelo fato de serem esferas capazes de construir ficções, isto é, rearranjos materiais dos signos
e das imagens, das relações entre o que se vê e o que se diz, entre o que
se faz e o que se pode fazer.
Levar às ruas todas essas memórias do período ditatorial por
meio de regimes estéticos, tanto em Trouxas Ensanguentadas como em
Os Ex-Sem-Votos, é fazer com que os sujeitos, que também são sujeitos
da história do país, sejam envolvidos e conheçam as diversas verdades
desse período. Nesse sentido, habitar os espaços é permeá-los de tais
sentidos políticos e partilhar aspectos que são comuns a todos, mas que
não são apropriados por todos. Aqui, partilhar significa o que Rancière
(2010, p. 15) indica que “fixa, portanto, ao mesmo tempo, um comum
partilhado e partes exclusivas”, é uma operação que define um comum
sensível a todos, mas também as partes que nesse sensível cabem.
A rua, o cerne de onde os conflitos aconteciam durante o período,
é ainda o lugar de experimentação tanto de Barrio como do Coletivo
Aparecidos Políticos e, ao contrário do que se constrói no imaginário
social, “não é mais lugar para a certeza e segurança encontrado pelo eu
cartesiano” (ARANTES, 2010, p. 82), mas é propositalmente o lugar das
inquietações, incertezas e da produção dos dissensos, como nos apresenta Mouffe (2007).
As experiências provocadas nas duas intervenções, que são estéticas
e políticas, são capazes de remodelar a comunicação urbana, o que potencializa o uso desses espaços como territórios de criação e circulação. Nas
duas experiências, os artistas afirmam a cidade como território de criação,
produção e circulação, articulando fazeres artísticos e políticos. O “político”, a partir do entendimento de Mouffe (2007), é o conjunto de práticas
que também são artísticas. Assim, a autora exclui a possibilidade de neutralidade nas expressividades estéticas, poéticas e artísticas ao afirmar que:
Como a dimensão do político sempre está presente, nunca pode
existir uma hegemonia completa, absoluta e inclusiva. Nesse
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contexto, as práticas artísticas e culturais são absolutamente fundamentais como um dos níveis em que se formam as identificações e as formas de identidade. Não se pode distinguir entre arte
política e arte não política, porque todas as formas de práticas
artísticas, ou contribuem para a reprodução do sentido comum
dado – e nesse sentido são políticas – ou contribuem para a sua
desconstrução ou sua crítica. Todas as formas artísticas têm uma
dimensão política (MOUFFE, 2007, p. 26).177

Essa relação entre arte e política proposta por Barrio e pelo
Coletivo confere novas práticas de relacionamento com a política não
mais pela política representativa, mas por ações micropolíticas, que
encontram nos fazeres estéticos novas formas de resistir à cidade, ao
poder e a tudo que se coloca como já constituído, transformando não
só o contexto no qual estão inseridos, mas a si mesmos.
Enquanto a intervenção realizada pelo Coletivo Aparecidos
Políticos propõe trabalhar aspectos das artes visuais para debater o direito à memória e a verdade acerca da justiça de transição. Barrio, fazendo uso de carnes, ossos, cordas (materiais que ao mesmo tempo
lembram os corpos desaparecidos e os utensílios utilizados na ocultação desses corpos), mostra interesse por tudo o que está à margem, o
que é posto de lado, abandonado e ocultado por forças simbólicas,
como são os corpos, as memórias desses desaparecidos e, ao mesmo
tempo, os materiais insólitos, impensáveis e impraticáveis. As intervenções afirmam a potência da arte e seus desdobramentos a partir do
registro fotográfico, apresentando-se como políticas de transformação
social, como obras que revelam a resistência a partir de estratégias de
comunicação. Segundo Rancière (2010, p. 27), “a resistência da obra
não é o socorro que a arte presta à política. Ela não é a imitação ou
antecipação da política pela arte, mas propriamente a identidade de
ambas. A arte é política”.
Vistos como sobras do período da ditadura militar, os desaparecidos políticos agora são percebidos, reconhecidos e reapresentados

177

Tradução nossa para fins de estudo.
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de outra maneira que não apenas pelas palavras, mas através da arte
contemporânea que tem tomado o papel de não ser apenas a arte pela
arte, mas de intervir politicamente criando outras possibilidades de
pensar a história. Como afirma Rancière (2010, p. 58), “o real precisa
ser ficcionado para ser pensado”. Trouxas Ensanguentadas e Os ExSem-Votos colocam-nos diante da memória que muitos desejam deixar
fechadas nos arquivos, nessa tortura sem fim a parentes e amigos de
desaparecidos do terror vivido entre 1964-1985. A partir dessas obras,
pode-se repensar a omissão de informações a todo o país, que progride desconhecendo ou mesmo negando o terrorismo do Estado e a
violência perpétua praticada durante o período – e ainda hoje, por
forças policiais e por grupos encarregados de dizimar as vítimas da
exclusão social.
Tanto Barrio como os Aparecidos Políticos conseguem produzir
intervenções que correspondem a ações de arte política pela potência do
afeto. São intervenções que, por mais que estejam embebidas da dureza
social e política, afloram um sensível descomunal, capaz de arremessar-nos sensorialmente para aquele período. Seguindo o pensamento de
Espinosa (2008), podemos concluir que tanto o trabalho de Barrio
quanto do Coletivo Aparecidos Políticos são capazes de produzir em
nós afetos primários que indicam um estado de corpo. Logo, as afecções do corpo aumentam ou diminuem a potência de agir. É exatamente
isso o que pode a arte política, afetar-nos, produzir afetos alegres ou
tristes que nos impulsionam ou não a agir. Esse agir aqui também significa o simples ato de pensar sobre o que pode a arte em meio à dor e à
convivência com a ausência.

Conclusão
As intervenções do Coletivo Aparecidos Políticos e de Artur
Barrio propõem-se àquilo a que se refere Mouffe: produzir dissensos
políticos no espaço público, produzir fissuras na sociedade e transitar
entre os visíveis e os invisíveis dela. Mas é antes de tudo, evidenciar
que o Estado não representa a todos, que os excluídos, as sobras, quando
não esquecidas, só podem ser visibilizadas de outras formas.
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Os trabalhos apresentados forçam-nos a pensar como a arte contemporânea tem se apropriado de vários assuntos que desrespeitam a
todos os inseridos no sistema capitalista e que sofrem com as desigualdades impelidas por ele. Assim como o sistema, a arte reinventa-se e
reinventa ainda o seu tempo e as discussões possíveis.
Aqui, a arte política tem um sentido especial, o de visibilizar a
memória, pois parece a única forma para que, aos poucos, sejam promovidas na agenda pública, no espaço e na memória coletiva. É também
uma estratégia de tornar visíveis aqueles que sempre foram silenciados
e esquecidos. É potente já que é capaz de trazer a memória desse período tão brutal, com a força que de fato merece ser rememorada. São
memórias que emergem a partir de intervenções indissociavelmente,
estéticas e políticas.
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ARTE E POLÍTICA:
a Partilha do Sensível em CicloCor – Acidum178
Carla Galvão

A

intervenção CicloCor foi realizada pelo coletivo Acidum, de
Fortaleza, como parte do 62º. Salão de Abril que homenageava os artistas
Nilo de Brito Firmeza, mais conhecido por Estrigas, e José Tarcísio. A
proposta desse Salão, que aconteceu durante a gestão da prefeita Luizianne
Lins, era democratizar o espaço público através das artes visuais, provocando e estimulando discussões sobre o espaço urbano e a arte.
Nesse intuito, ocorreram intervenções como a ocupação do espaço do IPPOO II – Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira, localizado em Itaitinga, com obras e ações de arte, a performance de Ana
Tomimori no tradicional boteco do Centro, o “Raimundo dos Queijos”,
a performance CicloCor do Acidum, tema deste estudo, entre outras.
O Acidum surgiu em 2007 e desde então vem realizando intervenções de arte tanto em espaços públicos como em museus, galerias de
arte e em interiores de casas. Esse coletivo é formado atualmente pelo
casal Robézio Marqs e Terezadequinta.
178

Nesse trabalho apresento um recorte da pesquisa que realizo sob a orientação da Profa.
Dr.ª Deisimer Gorczevski, no PPG - Programa de Pós Graduação Em Artes, da UFC –
Universidade Federal do Ceará.
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Entre os trabalhos desenvolvidos por eles destacam-se o graffiti
no muro da Universidade Federal do Ceará – UFC, realizado em 2007
durante a sua primeira formação, que incluía: Robézio Marqs, Henrique
Viudez, Rafael Limaverde, Jabson Rodrigues e Leo Bdss (Figura 61).
Utiliza-se aqui a palavra graffiti, em vez de grafite, tendo como
suporte para tal escolha os estudos realizados por Campos (2007) que
explica a origem dessa palavra. Ele afirma:
O termo deriva do italiano graffiare, que significa algo como
riscar. Graffiti, palavra entretanto banalizada, corresponde ao
plural de graffito e designa “marca ou inscrição feita num muro/
parede” É a denominação dada às inscrições feitas em paredes
desde o império romano (inscrições presentes em Roma ou em
Pompéia) (CAMPOS, 2007, p. 251).

O autor lembra, porém que o termo graffiti atualmente é utilizado
tanto no plural, como no singular, diferente do modo original de utilizar
essa palavra que designaria apenas o plural.

Figura 61 - Graffiti no muro da UFC na Avenida 13 de Maio.
Fonte - Robézio Marqs.

Esse graffiti foi realizado em uma época em que o muro da universidade estava sem receber pintura nova há muito tempo, por esse motivo e
por estar situado em uma avenida com grande fluxo de pessoas (a Avenida
13 de Maio) provocou uma grande visibilidade para a arte urbana em
Fortaleza. Em 2008, eles fizeram a exposição “Entregue às Moscas” no
Museu de Arte Contemporânea do Ceará – MAC (Figura 62).
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Figura 62 – Exposição Entregue às Moscas.
Fonte: Robézio Marqs.

Os artistas do Acidum costumam atuar em um processo de parceria com outros artistas, pois estão sempre circulando por diversas cidades brasileiras, como, por exemplo, Recife, Rio de Janeiro e São
Paulo. Nessas andanças relacionam-se com pessoas diversas como pichadores, ilustradores, artistas urbanos, curadores, pesquisadores de
arte etc. Esse diálogo com as cidades e com outros artistas é considerado parte essencial do processo de criação. Para Salles (2008) a criação
artística vai se nutrindo das trocas de informações com outros, ela está
inserida em uma rede de conexões múltiplas, que se torna mais densa e
complexa na medida em que avança o processo criativo.
Seu processo de criação é atravessado por esse escambo cultural
de que eles tanto participam como também promovem através da realização de oficinas e outros encontros. Durante a realização desta pesquisa, participei de alguns desses momentos de trocas com o Acidum e
assim percebi o quanto as relações humanas estão presentes como parte
do processo criativo do coletivo. Com o CicloCor (Figura 63), o processo não foi diferente, havendo, portanto, participação de pessoas de
múltiplas áreas e engajamentos. A proposta era colorir o cinza do asfalto através de um passeio de bicicletas coletivo.

324

Estudos da Pós-Graduação

Figura 63 – CicloCor.
Fonte: Robézio Marqs.

O CicloCor foi uma intervenção performática que aconteceu no
Centro de Fortaleza. Nesse contexto é importante adentrar o conceito
de performance para compreender melhor o que foi a participação do
Acidum nesse Salão de Abril.
Glusberg (2013) considera a performance tanto uma proposta artística quanto um questionamento do que é considerado normal ou natural. Nas suas palavras:
O que interessa primordialmente numa performance é o processo
de trabalho, sua sequência, seus fatores constitutivos e sua relação
com o produto artístico: tudo isso se fundindo numa manifestação
final. A cultura nos leva a tomar como naturais as sequências de
ações e comportamentos a que estamos habituados, porém a semiótica vai questionar as condições de geração dessas ações e os
fatores determinantes das mesmas (GLUSBERG, 2013, p. 53).

A performance é uma forma de arte que abrange diferentes áreas
do conhecimento, diferentes linguagens artísticas. Seu hibridismo e ca-

ARTE QUE INVENTA AFETOS

325

ráter provocador a coloca como uma prática artística essencialmente
contemporânea. Ela questiona os modos de ser e viver. Nesse sentido, o
CicloCor pode ser considerado uma performance por ter produzido um
passeio pela cidade que mobilizou os corpos a estranharem o cotidiano,
o asfalto, o dia-a-dia, o pedalar. É importante pontuar que cada pessoa
atuou como co-criadora de uma intervenção na cidade, cada pessoa ao
percorrer as ruas deixava suas marcas, suas cores. No CicloCor, todos
que participavam eram também atores.
Antes de saírem pelas ruas nesse passeio de bicicleta, o Acidum
realizou uma oficina aberta ao público, e os interessados em participar
precisavam apenas levar sua bicicleta e algumas garrafas de água mineral de cinco litros vazias. Os participantes encontraram-se no
Passeio Público, onde as garrafas com tintas foram acopladas aos
pneus das bicicletas.
O Passeio Público (Praça dos Mártires) é a praça mais antiga de
Fortaleza. O local tombado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional) traz tanto as marcas de lamentáveis acontecimentos
históricos, como, por exemplo, o assassinato público dos envolvidos na
Confederação do Equador, como também de alegres momentos de tranquilidade em meio a antigas árvores como o baobá que o habita há mais de
um século. A praça foi, por um tempo, estigmatizada como área de prostituição e havia se enfraquecido enquanto um local de convivência, mas no
ano de 2007 foi reformada e reaberta à visitação pública.
O CicloCor não foi realizado dentro do Passeio Público por esse
se tratar de um patrimônio histórico e as marcas de tinta no chão (embora fossem removíveis) não foram aceitas. Ao realizar o CicloCor no
entorno desse local, eles questionavam também a sua condição de patrimônio. O que é um espaço público? Como se permite transitar nesses
espaços? Como acontece a partilha desse espaço? Desse modo, existe
também um teor político nessa performance.
Havia pessoas de várias idades, cada uma escolhia a cor que
queria pintar. Os ciclistas partiam do Passeio Público, no período da
tarde, seguiam pelas ruas do Centro, pela Praça dos Leões passando
pela Catedral. Ao final do dia, o asfalto estava repleto de linhas e
tramas coloridas.
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O dispositivo que expelia tinta no asfalto era feito com garrafas
descartáveis, mangueira e pincéis de parede. A ideia da criação desse dispositivo teve início em um período muito anterior à realização do CicloCor
e, segundo Robézio, remonta a antigas práticas suas, como o ato de pichar
a rua, e até mesmo a uma das brincadeiras de infância, em que ele enchia
com tinta ou água velhos borrifadores de veneno para insetos ou recipientes vazios de desodorante spray e, em seguida, riscava as paredes.
A ideia se desenvolveu quando Robézio atuou como professor no
Centro Cultural do Bom Jardim, onde começou a testar alternativas ao
uso da tinta spray no graffiti. Essas experimentações eram chamadas
por ele de “Sistemas Low Tech de pintura urbana”. Posteriormente, com
a colaboração do artista Narcélio Grud, a ideia materializou-se e, mais
tarde, seria executada com o CicloCor. Sobre o processo de criação do
dispositivo, Robézio afirma:
Eu anotava muito coisas de memória coisas que a gente fazia quando
era criança, que era aquela coisa de usar aquele bombeador de veneno
contra muriçoca. Quando era criança, meus irmãos usavam muito.
Você botava tinta, ou água mesmo, e fazia na parede. Esses sistemas
low tech, sistemas de baixa tecnologia pra pintura urbana, era isso,
era pegar coisas baratas pra começar a fazer spray (Transcrição da
fala de Robézio Marqs na Roda de Conversa. 04.07. 2013).179

Nessa performance, o corpo dos ciclistas dialoga com o corpo
da cidade ao percorrê-la de um modo incomum. Questiona-se o fazer
artístico através da reconfiguração estrutural da bicicleta, com o acoplamento da tinta ao pneu que produz outro pedalar, um que deixa
marcas coloridas, que produz um discurso com a bicicleta, com o ciclista e com a cidade.

179

Robézio Marqs e Tereza Dequinta, do Acidum, participaram da IX Roda de Conversa
“Comunicação e Arte Urbana: Processos Singulares e Coletivos e as Políticas de
Resistência” promovida pela Pesquisa In(ter)venções AudioVisuais com Juventudes em
Fortaleza e Porto Alegre, que aconteceu em 4 julho de 2013, na Sala Audiovisual,
no Curso de Comunicação – UFC, em Fortaleza, Ceará. Para mais detalhes sobre a
Pesquisa In(ter)venções, ver capítulos que compõem a seção “O que podem as In(ter)
venções AudioVisuais com Juventudes?”, neste livro.
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O processo de criação envolve também a reinvenção de memórias da infância de um dos artistas, em que o borrifador de veneno torna-se spray para tinta e segue seu fluxo inventivo transformando a bicicleta em um veículo “colorizador” do asfalto.
O CicloCor já havia acontecido em outras ocasiões antes do
Salão de Abril de 2011, apenas entre os membros do coletivo. Mais
tarde o Acidum resolveu realizá-lo através de flashmobs.180
Flashmobs podem ser considerados performances, assim o situa
Albacan (2014), afirmando que, apesar de parecer algo totalmente espontâneo, o flashmob requer uma organização prévia e ensaios, mesmo
que momentos antes de sua realização, e possui uma “dramaturgia específica que enfatiza mais a experiência do que a narrativa” (ALBACAN,
2014, p. 13).
Para a autora, ele é capaz de reconectar de modo criativo os indivíduos em seus ambientes, desafiando o modo dominante de se
pensar e de se relacionar com o entorno. Nesse sentido, os flashmobs
são performance.
No processo de criação do CicloCor, Robézio afirma que refletiu bastante sobre a questão de onde é permitido pintar a rua. Nas
suas palavras:
As pessoas querem questionar toda essa coisa da liberdade que a
gente tem de usar a rua. Por que de repente passa um caminhão
de lixo, ou um caminhão que está transportando, sei lá, qualquer
coisa, vai caindo e vai derramando na rua e ninguém fala nada?
Mas de repente esse trabalho trouxe um questionamento muito
grande às pessoas: “Ah, vocês estão sujando a rua, vocês estão
sujando o asfalto!” Peraí, como assim, sujando o asfalto? O asfalto tá cheio de areia, tá sujo, você pisa no asfalto, como assim,
a gente tá sujando o asfalto? (Transcrição da fala de Robézio
Marqs, em Roda de Conversa. 04.07.2013).

180

Encontros de pessoas que combinam pela internet a realização de determinada ação.
Esses encontros costumam ser bastante dinâmicos, as pessoas dispersam-se tão rápido
quanto se reuniram.
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Os artistas do Acidum questionavam-se sobre o que é considerado aceitável no espaço púbico: por que a pintura removível era considerada sujeira se, por outro lado, existem camadas diversas de poeira,
de fuligem, entre outros resíduos nas paredes e no asfalto da cidade que
nunca são completamente removidos, mas as pessoas se incomodavam
tanto com a pintura que eles faziam no CicloCor. Por quê? O que estaria
por trás desse incômodo?
No início o coletivo era bastante questionado a respeito das
marcas que deixava no asfalto. Por esse motivo, não encontrava aceitação por muitas pessoas, o que se tornava um obstáculo à sua realização, apesar dos argumentos sobre a tinta ser a base d’água e sumir do
asfalto naturalmente com o passar de poucos dias devido ao fluxo contínuo de carros e como decorrência de alguma chuva. Também se tomava o cuidado de não sobrepor as sinalizações de pedestre, sendo possível conter a tinta através de uma válvula localizada na garrafa de tinta.
Com a entrada dessa intervenção no Salão de Abril, o Acidum
passa a ser subsidiado para realizá-la sob a proteção de um evento de
grande importância no cenário artístico de Fortaleza.
No CicloCor parece haver a criação de visibilidade para os ciclistas, através de uma ação cromática, em que se marca um espaço
nas ruas e se compartilha a sensação prazerosa e, ao mesmo tempo, de
estranhamento no ato de pedalar e circular nas ruas e praças.
Estranhar é também a condição para a invenção de novas percepções sobre o cotidiano. Incentivar o ciclismo pode também ser uma
forma de olhar para essa intervenção que provoca o debate de questões
pertinentes ao trânsito urbano e aos modos de circular com bicicletas.
O CicloCor inventa um passeio de bicicletas pela cidade,
abrindo possibilidades múltiplas de criação de sentidos e afetos entre
a arte, o cotidiano e a cidade. Dessa forma, pode-se dizer que existe,
no CicloCor, uma partilha do sensível. Rancière (2009) afirma que a
arte está no âmbito da política porque trata de movimento e reposicionamento de corpos, de compartilhar visíveis e invisíveis, de funções
da palavra, porque é tanto uma partilha do sensível, ou seja, de espaços, de tempos e de tipos de atividades, como também define os
modos de compartilhamento e como se participa dela.
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Que percepções são despertadas ao colorir-se o espaço público coletivamente, ao criar-se uma performance a partir do ato cotidiano de pedalar, transformando-o em algo estético? E quem participa dessa partilha? Não apenas os artistas do Acidum, mas também
pessoas interessadas que entram em contato prévio e se inscrevem
para participar.
Assim, cria-se um modo de compartilhar o ato de pedalar naquele espaço que também embaça o conceito de autoria, pois a experiência é comum, embora cada pessoa traga a sua diferença, o seu risco,
a sua habilidade, o seu modo. A respeito desse modo de criação, Robézio
Marqs afirma:
Então, a gente também tem esse pensamento de que não é a gente
só que tá fazendo a nossa ação, a gente sempre tá em interação
com outros artistas, com outras pessoas. Enfim, não precisa exatamente você ser um artista pra você tá trazendo um trabalho de
arte urbana. A gente tenta sempre trazer isso como um lema do
coletivo que é de ter a arte no dia a dia, a arte como um convívio,
como vivência mesmo, artística (Transcrição da fala de Robézio
Marqs em Roda de Conversa, 04.07.2013).

Rancière (2010) entende o trabalho ficcional como uma das estratégias da política da arte. Ficções operam dissentimentos, que modificam os modos de apresentação do sensível e a percepção dos acontecimentos. Nas palavras do autor:
O que dissentimento quer dizer é uma organização do sensível na
qual não há nem realidade oculta sob as aparências nem regime
único de apresentação e de interpretação do dado impondo a sua evidência a toda a gente. [...] Reconfigurar a paisagem do perceptível e
do pensável é modificar o território do possível e da distribuição das
capacidades e das incapacidades. O dissentimento recoloca em jogo
ao mesmo tempo a evidência do que é percebido, pensável e fazível
e a repartição daqueles que são capazes de perceber, pensar e modificar as coordenadas do mundo comum (RANCIÈRE, 2010, p. 73).

Ficções não tratam, portanto, do ato de criar algo imaginário que
se oponha à realidade, mas da criação de outros modos de olhar para o
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que está dado, através de recortes que põem em relação aquilo que no
mundo real não se relacionava, que alteram a percepção do sensível e o
modo como produz afetos. A performance CicloCor seria um modo de
criar ficções?
Pode-se dizer que sim, pois nessa performance o Acidum provoca o participante do CicloCor para outro modo de circular no espaço público fora do natural, do consensual, questionando o gesto
de pedalar. Também pode-se dizer que a edição do vídeo que apresenta a performance mobiliza a atenção provocando, nos espectadores o desejo de explorar outros modos de se pensar e compartilhar
o espaço público.
No CicloCor, cria-se uma partilha do sensível que se situa no
caráter “antirrepresentativo” da arte, pois opera fora da figuração ou da
reprodução de clichês ou de velhos conceitos, mas na criação de outras
“funções” para a bicicleta, para a forma de experimentar um passeio;
inventa outros olhares sobre o ciclista, que marca o asfalto com outras
cores além do cinza, e propõe outras possibilidades de existência e de
produção de subjetividades na cidade.
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CAMINHOS E TRILHAS DO AUDIOVISUAL
NOS MOVIMENTOS SOCIAIS
Álvaro Benevenuto Jr.

Para começar

A

manifestação do pensamento é livre e, para isso, pode-se
usar qualquer dispositivo, ferramenta ou alternativa de comunicação.
Filosoficamente a afirmativa é inquestionável, mas desde as complexas
sociedades contemporâneas, essa manifestação começou a ser vigiada
para evitar agressões à ética, ao bem-estar e à moral individual e coletiva, com o intuito de preservar a pacífica convivência entre os povos. É
o que, numa leitura mais acurada, preconiza o artigo 19 da Declaração
Universal dos Direitos Humanos.
Com a ocorrência da comunicação de massa experienciada desde
os primórdios dos anos 1900 e agravada com as ditaduras resultantes da
reorganização sócio-política e econômica do continente latino-americano na segunda metade do século XX, esse direito teve as suas possibilidades de abrangência ampliadas com a industrialização dos processos
de reprodução e distribuição de bens culturais importantes para os registros que dão suporte à construção da história cotidiana da humanidade.
Porém, as diferentes demandas para sustentar o maquinário e a infraestrutura necessários para a reprodução/distribuição desses bens em grande
escala, fez da cultura um produto alvo da acumulação de capital, restrin-
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gindo a possibilidade de expressão do pensamento àqueles que têm capital financeiro disponível para aplicar nessa atividade econômica.
A privatização dos meios de comunicação e do espectro eletromagnético, em especial, colocou outros obstáculos para essa livre manifestação do pensamento humano. Não porque esta maneira de se
comunicar componha um setor com características que, para constituir-se, importe em uso de tecnologia e de equipamentos bem mais
complexos do que a impressão, nem por ele exigir alto grau de especialização de seus operadores: a privatização do espectro tornou a comunicação mais restrita porque os meios sonoros e audiovisuais eletrônicos transformaram-se em objetivo do investimento dos grandes
proprietários do capital devido a seu alto grau de penetrabilidade no
tecido social, pela facilidade de fazer inteligível e pela velocidade de
transmissão das informações.
Também observa-se que o comportamento dos investidores internacionais têm se pautado pela diversificação das atividades da produção
(isto é: oferecer vários produtos ao mercado sem deixar de ter atenção
redobrada no movimento das bolsas, dos papéis), pouco se importando
com as necessidades locais, regionais e nacionais (ROTEHBERG,
2003), pois o setor depende, cada vez mais, da velocidade de circulação
das informações e, ao mesmo tempo, da variedade de fontes que consubstanciem o panorama do mercado no mundo.
Essas variáveis, originárias e reforçadas pelo interesse de ampliar a
acumulação de capital, incidem demasiadamente na redução do acesso – e
da capacidade – de difusão livre do pensamento. Porém, nessa arena, o
movimento em favor da liberdade de expressão, entremeado pelo desenvolvimento da tecnologia do vídeo e da telefonia móvel, começou a tomar
dimensões perceptíveis em vários setores das sociedades do mundo. No
Brasil, a história recente do vídeo nos movimentos registra manifestações
de diversas origens, formas e tamanho. E é o foco deste capítulo.

A possibilidade do alternativo na TV
Pensar no direito constitucional de livre expressão das ideias remete para o debate sobre a democratização dos meios de comunicação.
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Isso se configura na própria imprensa alternativa, que desempenhou importante papel na luta contra o autoritarismo presente na história recente do país. Nessa linha de reflexão, não se despreza, em nenhum
momento, a capacidade comunicativa da televisão. Ao contrário, ela é
valorizada, confirmada com a observação a seguir:
considero que, num país como o Brasil de hoje, a televisão é
o Meio de Comunicação de Massa que tem mais condição de
socializar o conhecimento. O televisor, pois, dispensa o conhecimento da leitura para ter acesso a informações que, sem
este veículo, seria somente privilégio de poucos (TILBURG,
1990, p. 7-8).

É inquestionável sua capacidade de penetração, principalmente quando ela opera num território formado por um grande número de cidadãos alfabetizados funcionais,181 como ainda é o Brasil.
A televisão é “uma janela aberta para o mundo exterior”, escreve
Verón (2003, p. 23), enquanto que, para Hoineff (1996, p. 117-120),
ela “é não-narrativa por excelência. Nela, nada começa e nada acaba.
Tudo está acontecendo” lembrando que isto é resultado da programação e da venda dos conteúdos, especialmente os de entretenimento e dramaturgia.
Ao verificar as possibilidades técnica e política de ampliar os
acessos da sociedade aos processos de produção da comunicação, fazendo circular uma informação diferenciada,182 os movimentos sociais
181

Adota-se a definição de alfabetizado funcional como aquela pessoa capaz de utilizar a
leitura, escrita e habilidades matemáticas para fazer frente às demandas de seu contexto
social e utilizá-las para continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo da vida.
Isso decorre de discussões antigas sobre os parâmetros para dimensionar o grau de
analfabetismo das nações pelos organismos internacionais. Sendo assim, a "definição de
analfabetismo vem, ao longo das últimas décadas, sofrendo revisões significativas como
reflexo das próprias mudanças sociais. Em 1958, a UNESCO definia como alfabetizada
uma pessoa capaz de ler e escrever um enunciado simples, relacionado a sua vida diária. Vinte anos depois, a UNESCO sugeriu a adoção dos conceitos de analfabetismo e
alfabetismo funcional". (INAF, 2000. Disponível em: <http://www.ipm.org.br/ipmb_pagina.php?mpg=4.02.00.00.00&ver=por>. Acesso em: 03 dez. 2014)

182

Mesmo que para isso seja necessário derrubar algumas barreiras culturais e criar novos
marcos legais.
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não ficaram alheios às discussões sobre o uso dos meios em favor de
seu desenvolvimento.
Para entender a inserção do vídeo no movimento social, vale recordar como a própria tecnologia televisiva se desenvolveu até chegar
no video home system (VHS) e verificar como ocorreu a disputa por um
mercado mundial.
Na década de 30, começavam as primeiras transmissões da televisão comercial nos Estados Unidos da América, a partir de uma experiência bem sucedida da Radio Company of America (RCA). A programação era ao vivo, pois ainda não existia equipamento que armazenasse
as imagens eletrônicas. Nesse mesmo período, Inglaterra e Alemanha
faziam suas experiências.
Em abril de 1956, durante a convenção da National Association
of Radio and Television Broadcasters (NAB), a fábrica americana
Ampex apresentou o primeiro aparelho capaz de armazenar as imagens.
Era o videoteipe (VT), que usava fitas de rolo com largura de duas polegadas.183 Era um aparelho muito grande. A pioneira Ampex dirigiu
suas pesquisas para reduzir este tamanho, mas somente anos depois, em
parceria com a japonesa Sony, conseguiu criar um equipamento menor
(videotape recorder - VTR), aplicando a mesma tecnologia.
Os japoneses voltaram a inovar, apresentando, em 1965, o primeiro home video recorder, isto é, um videoteipe com fita de meia
polegada, num custo acessível ao consumidor comum. Porém, de
complicada operação, pois a fita era no sistema roll-to-roll.
A pesquisa para produzir equipamentos menores e de baixo
custo continuou e várias multinacionais investiram muito para
chegar à solução do home video. Quem ganhou a corrida foi novamente a Sony, quando apresentou ao mercado o Betamax, um aparelho para uso doméstico, com fita cassete de meia polegada de largura, projetado para gravar programas da televisão ou reproduzir
conteúdos diversos. A partir do oferecimento da tecnologia no mercado, acelerado ainda pelo desenvolvimento da indústria cultural, o
183

Esse equipamento ficou conhecido pelos técnicos das televisões como “quadruplex”,
devido ao seu tamanho e ao nome técnico que o projeto recebeu.

ARTE QUE INVENTA AFETOS

337

espectador teve a oportunidade de montar sua grade particular de
programas com o que era disponibilizado em seu próprio tempo e
duração, sem depender exclusivamente das ofertas “empacotadas”
exibidas pelas estações.
Era o ano de 1976 e assim começou o consumo de vídeos domésticos, pois também estava dada a possibilidade de registrar os mais diferentes momentos do cotidiano a custo reduzido, com o lançamento e
rápida popularização das câmeras.
No ano seguinte, a japonesa Japan Victor Company (JVC) apresentou ao mercado o VCR no formato Video Home System (VHS). Sua
política industrial, ao contrário da concorrente Sony, foi de ampla difusão do projeto e num curto período o formato VHS dominava o mercado dos videocassetes. Isto foi consolidado com a celebração de um
acordo entre a JVC e a americana RCA – pioneira nas transmissões de
televisão (SANTOS, 1987).
O Brasil acompanhou o desenvolvimento dessa tecnologia a
certa distância. Os videocassetes entraram no mercado nacional a partir
de 1980, quando as empresas começaram a produzir os equipamentos
aqui, especialmente na Zona Franca de Manaus. O mesmo caminho foi
seguido pelas câmeras, oferecidas no varejo dois anos depois.
Em termos de mercado nacional alternativo audiovisual, o
VHS começou a ser usado por produtoras independentes, muitas
delas surgidas como extensões de estúdios que faziam cobertura fotográfica de casamentos, congressos, feiras, passeios. Era uma forma
de sofisticar a prestação de serviços, usando argumentação sedutora
da imagem em movimento.
Entre 1987 e 1988, essas produtoras colocaram o VHS na linha
de produção de programas para os circuitos internos de televisão nas
empresas. Os supermercados são um exemplo desta inovação.
Tinha um grupo de pessoas que desenvolvia, em 1986-87,
um trabalho em vídeo VHS, mais ligado à publicidade, ao
setor privado. Fazia programas para alguns canais internos.
A TVT Vídeo, um grupo de Joaquim Oliveira, montou
uma estação só para atender a sua rede de supermercados
(SOUZA, 1998, p. 83).
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No final dessa década, começaram a surgir possibilidades de mercado para o VHS, que não era só o casamento, o batizado. O equipamento
foi usado, entre outras aplicações, como ferramenta de jornalismo.
A velocidade acelerada de atualização e aperfeiçoamento dos
equipamentos eletrônicos provocou o lançamento de mais dois novos
formatos no final da década de 80: o SVHS e o Betacam. O formato
digital, lançado no final dos anos 1990, deu novo alento aos produtores
audiovisuais, profissionais e amadores, oferecendo a oportunidade para
realizar programas em qualquer ambiente, com pequenas diferenças em
relação à qualidade técnica de captação e processamento da imagem e
áudio da equipagem profissional.
A digitalização do processamento de vídeo incidiu em proporcional redução do custo e diversidade de aparelhos, facilitando, assim,
a aquisição de câmeras e periféricos para a montagem de programas.
Isso não significa que as barreiras que diferenciavam uma produção
profissional de uma amadora desapareceram: elas continuam em vigor,
principalmente quando se trata de distinguir os produtos a partir das
questões estéticas, mas não são obstáculo intransponível para produtores independentes.

As imagens em movimento no movimento social
Mas quando inicia a produção de vídeo do movimento social
nesse ambiente de disputa internacional entre os fabricantes de videocassetes e câmeras portáteis? Exatamente quando os aparelhos de VHS
começaram a ter custo acessível, possibilitando que lideranças ou simpatizantes das organizações populares – que ressurgiam na cena política
– os adquirissem.
No final da década de 1970, novas lideranças assumiram os sindicatos, enquanto o Brasil vivia sob as ordens dos militares. O governante
era o general-presidente Ernesto Geisel e a região do ABC paulista transformava-se num polo de reorganização dos metalúrgicos. As primeiras
imagens desses trabalhadores foram captadas em película por cineastas
militantes e pelas câmeras das emissoras (que permaneciam nos arquivos
ou serviam para a repressão identificar as pessoas). Até que, em 1982,
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Luís Inácio da Silva, o Lula, então presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Bernardo do Campo,184 ganhou a primeira câmera
de vídeo do movimento, presente de sindicalistas europeus, marcando,
assim, o ato considerado pioneiro para o desenvolvimento da comunicação televisiva dos trabalhadores latino-americanos (FESTA, 1991).
Com as câmeras nas mãos, os primeiros passos da recomposição
da luta social foram registrados por militantes e colaboradores dos movimentos, operando o equipamento. Não apenas com o objetivo de documentação, mas também como uma maneira de dar segurança aos
manifestantes, pois naquela época era comum alguém desaparecer durante um evento, que geralmente terminava em embates com a força
policial pública.
A popularização e o aumento da oferta dos equipamentos de videocassete doméstico incidiu num processo de repensar a metodologia
dos trabalhos de formação dos integrantes das organizações sociais, naquela época, mais próximas à ideologia de esquerda, cuja inspiração
vinha das ideias da educação proposta por Paulo Freire.185 Muitas das
assessorias, sindicatos, associações de moradores, igrejas, comissões de
pais e mestres mais humildes; as entidades que dispunham de bom potencial arrecadador, a exemplo dos sindicatos urbanos do centro-sul,
começaram a ter no vídeo um importante instrumento de trabalho
(SANTORO, 1989).
Paralelamente a isso, os assessores políticos, pedagógicos, de
saúde e de comunicação produziram inúmeros documentos sobre as
maneiras de aplicar esse recurso em favor do novo movimento social
que despontava na América Latina. Centro Internacional de Estudios
Superiores de la Comunicación para América Latina (CIESPAL-

184

A denominação completa da entidade é Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Bernardo do Campo e Diadema.
A transformação em Sindicato dos Metalúrgicos do ABC ocorreu entre 1993 e 94, com
a fusão dos sindicatos desta categoria naquela região, envolvendo as cidades de Santo
André e São Caetano do Sul.

185

Junto com a obra do pedagogo Paulo Freire, também é importante incluir o trabalho
cênico de Augusto Boal, especificamente o teatro do oprimido. Diga-se de passagem, o
teatrólogo inspirou muitas das ações da comunicação alternativa brasileira.
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Equador) e Centro de Documentación y Información de los Movimientos
Sociales del Ecuador (CEDIME), Instituto para América Latina (IPALPeru), Associación Católica Latinoamericana para la Radio y la
Televisión (UNDA-AL), Centro Dominicano de Estudios e de
Educación, Federação das Entidades de Assistência Social (FASE-RJ),
Centro de Assessoria Multiprofissional (CAMP-RS) e Associação
Brasileira de Vídeo Popular (ABVP) são algumas das organizações que
publicaram cadernos, manuais, revistas e textos com a proposta de
orientar o trabalho dos novos “comunicadores”.
Foram realizados vários cursos para capacitadores e de formação
de militantes, critica Nascimento (2001, p. 45), reafirmando o
pressuposto, de cunho claramente ideológico, das práticas variadas de comunicação popular [...cujo] compromisso é de funcionar como instrumento de conscientização e mobilização das
classes populares, colocando-se como antagônicas à comunicação de massa.

Estava dado que a alternativa da comunicação televisiva crescia.
A primeira experiência consolidada de produção de programas de televisão (fora dos ambientes das produtoras e emissoras), aconteceu em
1986, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, quando foi criada a TV
dos Trabalhadores (TVT). O Departamento de Comunicação já havia
experimentado a forma impressa,186 mesmo tendo enfrentado uma
série de intervenções ministeriais durante os governos militares, na década de 1980.
A investida na produção televisiva como um projeto de comunicação para os trabalhadores foi a tentativa de aperfeiçoar o projeto
Metalvideo, iniciado em 1984, que se resumia a um circuito interno de televisão, com monitores instalados nos quatro andares da sede do sindicato,
onde os programas eram exibidos durante o expediente da entidade, com a
clara intenção de incentivar o processo de educação para a comunicação.

186

O jornal Tribuna Metalúrgica com circulação diária e tiragem média de 100 mil
exemplares.
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A prática e os usos eram os mais variados: para formação, propaganda, como guerrilha eletrônica (na invasão da Ford e nas gravações das eleições de comissão de fábrica), como documentário
histórico, para a organização de grandes eventos (como o Tribunal
da Terra, realizado durante o II Congresso da CUT, em 1987, no
Maracanãzinho, no Rio de Janeiro) [...] na organização da primeira
rede nacional alternativa de vídeo durante a greve geral de 1986
(que mobilizou grupos de vídeo em 15 Estados) [...] na luta pela
conquista de um canal de rádio e televisão (a primeira tentativa
popular depois do regime autoritário) (FESTA, 1991, p. 60-64).

A TVT foi viabilizada com recursos da Organização lnterecle
siástica para a Cooperação ao Desenvolvimento (The Interchurch
Organisation for Development Cooperation – ICCO), uma agência não
governamental holandesa, que financiou a compra de equipamentos
profissionais necessários para montar a ilha de edição e incrementar os
de captação do material bruto.
A partir de seu desenvolvimento, a TVT realizou produções para
o sindicato, atendeu à demanda do Instituto Cajamar (escola de formação sindical da CUT); fez coproduções com outras entidades do movimento social nacional e internacional; participou das campanhas eleitorais à Presidência da República em 1989, 1994 e 1998, quando o
candidato Luís Inácio Lula da Silva perdeu para Fernando Collor de
Melo na primeira e para Fernando Henrique Cardoso nas duas últimas.
No segundo semestre de 1987, a TVT ingressou “com pedido de
outorga de uma emissora de rádio FM e de emissora de TV de baixa
potência em UHF, ambas com fins educativos e com alcance limitado à
região do ABC paulista” (SANTORO, 1989, p. 76), mas teve a solicitação negada pelo governo de José Sarney, antes da nova Constituição,187
fato que acelerou o debate sobre o direito de antena extensivo aos tra-

187

Este pedido teve endosso do então ministro das Comunicações, Antônio Carlos
Magalhães, que foi presidente do Congresso Nacional, renunciou ao mandato devido
a processo de improbidade administrativa e envolvimento com desvios de verbas da
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). Ele reelegeu-se em
2002. Em março de 2005, a CUT, gestada dentro do Sindicato de São Bernardo, recebeu
a concessão de um canal educativo.
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balhadores. Também foi isso que incentivou a diretoria do Sindicato (e
do Fundo de Greve)188 a decidir pela criação de uma produtora de vídeo
desvinculada das instituições sindicais, mas com identidade de classe.
A Rede de Comunicação dos Trabalhadores (RCT), nome que
resumia esta nova proposta de trabalho em televisão, foi oficializada em
13 de maio de 1989, “com 67 sócios fundadores, representantes do movimento sindical, político, popular, intelectual, artístico, aliados aos
operários do ABC” (FESTA, 1991, p. 63).189
Paralelamente à implantação da TVT, no sindicado de São
Bernardo do Campo, outros projetos de vídeo alternativo se desenvolviam em todo o país, atuando com o propósito de fomentar a consciência
crítica e reforçando a aplicação da comunicação como instrumento de
luta da classe subalterna. Entre os mais significativos na área sindical,
estão a Gabriela Eletrônica, patrocinada pelo Sindicato dos Rodoviários
de Santo André, a TV dos Bancários de São Paulo e Porto Alegre.
No âmbito das organizações sociais nacionais, destacaram-se a
TV Maxambomba, do Centro de Criação de Imagem Popular
(CECIP-RJ), a TV Viva, do Centro Luiz Freire, do Recife (PE), a Vida
e Saúde e Vídeo Kayapó, de Belém do Pará (PA), Núcleo de
Documentação em Vídeo (NVD) e o Grupo de Vídeo do CAMP (RS)
(GUMUCIO DRAGON, 2002). Foram experiências de trabalho iniciadas no afã da disputa ideológica na sociedade, que resultaram em
projetos articulados na luta por uma sociedade de direito, mais justa e
participativa. Cada um em seu caminho, independentemente das instabilidades características do movimento social brasileiro.
O resultado dessa articulação entre os movimentos populares e a
produção em vídeo desembocou no movimento pela democratização dos
meios de comunicação, lançado no fim da década de 1980 e represen188

Fundo de Greve era uma entidade privada, sem fins lucrativos, que administrou a área
de comunicação do Sindicato do ABC durante os anos mais difíceis. Ela foi criada como
forma de garantir a independência financeira do Sindicato, sempre ameaçado pela intervenção federal, principalmente nas épocas que coordenava os movimentos grevistas.

189

Desde 2010 a TVT opera em sinal aberto na região metropolitana de São Paulo (ocupa
o canal educativo de Mogi das Cruzes e de São Caetano). Mais informações em: http://
www.tvt.org.br/quem-somos.
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tado hoje pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação,
reunindo trabalhadores das telecomunicações (rádio, televisão, jornal,
correios, telefonia) e organizações da sociedade civil. Esta instituição
atuou junto à Assembleia Nacional Constituinte (1986-1988), visando à
modificação das normas de controle e concessão dos serviços de radiodifusão, que era prerrogativa exclusiva do presidente da República.
A primeira ação do Fórum alcançou um de seus objetivos ao aprovar
a transferência da responsabilidade pela concessão dos canais de rádio e
televisão para o Congresso Nacional e ampliar a representação da sociedade civil no Conselho Nacional de Comunicação (criado pela Constituição
em 1988 e regulamentado apenas em 2002) (RAMOS, 1996).
O Fórum também atuou intensamente na elaboração da lei que
definiu a classificação de serviço público e a exploração dos canais de
televisão por assinatura por meio físico (TV a cabo), sancionada em
1995, instituindo a obrigatoriedade de manutenção dos canais de uso
público, sem custos de exibição, para as operadoras de cabodifusão
(BRASIL, 1995).190
A regulamentação da TV a cabo foi, no entanto, apenas um momento de um processo que se anuncia como muito mais longo e,
politicamente, mais complicado: a re-regulamentação das comunicações brasileiras, preparando-as para as fusões, associações e
parcerias empresariais, que poderão comprometer nossa frágil
democracia, caso não sejam acompanhadas das salvaguardas necessárias de controle e acesso público, a exemplo do que ocorreu
com a Lei do Serviço de TV a Cabo. [...] se pela ótica das empresas e do mercado, a TV por assinatura pode ser vista como
oferecendo perspectivas estimulantes para seus operadores e investidores, pela ótica dos cidadãos e da democracia, essas perspectivas vão estar dependentes de uma participação cada vez
mais intensa da sociedade (RAMOS, 1996, p. 30).

Este alerta sobre a importância da participação da sociedade nas
decisões referentes à política das telecomunicações brasileiras resume

190

O artigo 23 define os canais de uso público e fala da sua gratuidade.
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a preocupação premonitória do movimento sindical, quando começou
a atuar, mesmo de forma desorganizada, na produção audiovisual. Ela
se estendeu a outros movimentos, que assumiram a produção de suas
próprias mídias, pretendendo não somente fazer circular as várias versões sobre os fatos, mas oferecer elementos que provocassem alguma
reflexão sobre a vida contemporânea. Principalmente neste momento,
quando tramitam propostas e projetos de lei para regular a comunicação eletrônica de massa no Congresso Nacional, passando ao largo
da sociedade.
O envolvimento social, nesse sentido, é um movimento importante para sustentar a disputa de interpretações do mundo, se opondo ao
“pensamento único” difundido pelo capitalismo contemporâneo através
da operação das redes de comunicação. Tal preocupação tem em seu
cerne a conquista (e manutenção) do direito de transmitir suas informações, permeada pela sua própria interpretação de mundo.

Dar outros passos à frente
Este resgate das participações dos movimentos sociais em atividades de comunicação, sejam elas realizadas em suportes tradicionais
ou alternativos tem o propósito de encorajar a continuação da luta pelo
direito explícito da liberdade de expressão dos povos. Em defesa intensa da liberdade, sem barreiras e sem a edição das empresas midiáticas e em busca da qualidade de intervenção da cidadania.
Na segunda década deste século verificou-se uma série de eventos
de impacto na política internacional organizados a partir de ações centradas nas redes sociais (Primavera Árabe; Movimento do Passe Livre,
Massa Crítica, entre outros), consolidando as hipóteses construídas ao
longo das décadas citadas nesta história. Na mesma direção (e confirmando a contradição das empresas capitalistas que dependem do fluxo
de informações, que por sua vez dependem de pesados investimentos
em infraestrutura para manter o sistema), a indústria eletroeletrônica e
de mídia se digitalizaram e ofertaram mais oportunidades de colocar as
mensagens produzidas pelos movimentos no centro de atenção das
novas comunidades virtuais.
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É uma notícia animadora. E mais animador ainda é perceber o
interesse de novos grupos em aplicar a tecnologia digitalizada nas ações
de construção dos cidadãos e de reconhecimento de seus pares, esteja
onde estiverem.
Por fim, cabe, mais uma vez, cobrar a presença das instituições
de ensino-aprendizagem como fomentadoras da pesquisa aplicada e
como articuladoras dos movimentos que sustentam a busca pela qualidade de vida.
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ENCONTROS E (RE)ENCONTROS
COM A INTERVENÇÃO:
reflexões e contribuições nos modos de pesquisar
Catarina Tereza Farias de Oliveira
Maria Evilene de Sousa Abreu

Introdução

A

proposta principal deste artigo é apresentar uma reflexão
sobre os processos que nos levaram a uma aproximação inicial com a
cartografia, através da pesquisa In(ter)venções AudioVisuais com
Juventudes em Fortaleza e Porto Alegre.191 Assim, a tentativa é trazer
uma problematização sobre os modos de intervir na pesquisa e como
inserimos estes em nossas trajetórias e pesquisas em andamento.
Por ser o artigo escrito em coautoria, essa reflexão ocorreu de
forma diferenciada para as duas autoras, mas de modo geral, tem sido
discutida em parceria, por estarmos vivendo a relação de orientadora e

191

Pesquisa realizada simultaneamente em Fortaleza e Porto Alegre, no período de 20112013, amparada no Grupo de Pesquisa da Relação da Infância, Juventude e Mídia
(GRIM), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação, na Universidade
Federal do Ceará (UFC), em parceria com o Grupo de Pesquisa Educação e Micropolíticas
Juvenis, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A pesquisa teve a participação de organizações e coletivos de jovens de Fortaleza e Porto Alegre.
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orientanda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da
Universidade Federal do Ceará (UFC) e, por compartilharmos concepções de pesquisa muito próximas.
Se uma pesquisadora vivenciou de modo mais intenso sua relação com a pesquisa In(ter)venções e adotou em suas pesquisas a cartografia, a outra que havia abortado sua militância, construída na graduação com práticas de comunicação alternativa, teve a oportunidade de
tecer novos fios com a intervenção a partir das provocações que a pesquisa In(ter)venções AudioVisuais com Juventudes em Fortaleza e
Porto Alegre trouxe para sua vida acadêmica.
Entre 2010 e 2012, vivenciamos dois momentos intensos e
densos como pesquisadoras, o que nos despertou algumas questões teórico-metodológicas. A primeira experiência aconteceu durante a pesquisa de pós-doutorado192 em que trabalhamos com o método etnográfico. A segunda ocorreu durante a participação na pesquisa In(ter)
venções. Ambas as experiências dispararam muitos processos e reflexões sobre os modos de pesquisar.
Se a etnografia era um desafio pelo fato de assumirmos a estadia demorada, atenta e sistematizada em campo, com permanente
observação e proximidade com o contexto dos sujeitos pesquisados, a
cartografia surgiu como uma possibilidade para repensarmos o(a) pesquisador(a) militante que além de interpretar, intervém. Tínhamos
então dois tipos de pesquisadores: o observador/intérprete e o observador/interventor.
Na primeira seção, destacamos como construímos e sistematizamos
as reflexões teóricas deste artigo, dentre as quais se destaca uma abordagem reflexiva sobre a hegemonia do paradigma interpretativo nas pesquisas das ciências sociais e humanas. Em seguida, descrevemos um breve
panorama das vivências na pesquisa In(ter)venções, trazendo as aproximações e interrogações relevantes em nossa trajetória de pesquisa atual.

192

A pesquisa estudou, entre 2010-2011, os processos comunicacionais vividos no assentamento Itapuí, localizado em Nova Santa Rita, distante 35 km de Porto Alegre/
Sul/Brasil.
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Os encontros com as teorias: idas e vindas
Num primeiro momento, nossas reflexões foram traçadas nas
nossas trajetórias como pesquisadoras e outras realizadas ao longo dos
processos de formação, acompanhadas por colegas, estudantes e orientandos(as). Com o desafio teórico de não romper com a dimensão compreensiva do paradigma interpretativo, mas propor um diálogo sobre os
métodos da pesquisa-ação, pesquisa participante e cartografia, nos posicionamos no campo de pesquisa, com a decisão não mais apenas de
compreender, mas observar e tecer significados, tendo uma posição interventiva em campo.
As experiências de campo vividas por nós nas pesquisas: O direito a palavra (OLIVEIRA, 1994);193 Escuta Sonora: recepção e
cultura popular nas ondas das rádios comunitárias (OLIVEIRA,
2002);194 Comunicação, recepção e memória do Movimento Sem
Terra: etnografia do assentamento Itapuí (OLIVEIRA, 2012)195 e o
estudo sobre As apropriações da comunicação audiovisual pela juventude rural (ABREU, 2013)196 tiveram/têm como foco de discussão
as práticas comunicacionais dos movimentos sociais e nos levam a
questionar em que medida o paradigma interpretativo, fundamental
para a compreensão das experiências pesquisadas, pode dar lugar a
uma postura mais interventiva.

193

A pesquisa estudou a Rádio Santo Dias no bairro Conjunto Palmeiras, entre 1991-1993,
no Ceará/Nordeste/Brasil. A pesquisa de campo realizou entrevistas com comunicadores da emissora e gravação da programação para análise.

194

Estudo de recepção das emissoras Mandacaru FM, localizada em Fortaleza/Ceará/
Nordeste/Brasil e da Rádio Casa Grande FM, em Nova Olinda, município distante 600
km de Fortaleza. Nova Olinda é uma cidade com pouco mais de 12 mil habitantes,
enquanto Fortaleza tem mais de 2 milhões e meio de habitantes. Ver na íntegra: http://
www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000246926

195

Pesquisa realizada no assentamento Itapuí, localizado em Nova Santa Rita, distante 35
km de Porto Alegre/Sul/Brasil, entre 2010-2011.

196

Pesquisa em andamento, realizada no assentamento rural Barra do Leme, localizado na
região norte do Ceará/Nordeste/Brasil. Busca compreender as apropriações da comunicação audiovisual por jovens rurais e de que maneira eles se organizam e produzem as
imagens de si e da comunidade.
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Não desconhecemos a relevância da pesquisa interpretativa, tampouco, as investigações que geram a intervenção após seus términos.
Porém, nos interrogamos: por que compreender tem sido, muitas vezes,
o foco de nossos debates e práticas acadêmicas nas ciências humanas?
Sem dúvida, os preceitos dos fundamentos históricos que problematizaram as Ciências Sociais e Humanas têm sua base em Weber quando
este autor discute as possibilidades de captação da interação entre homens e valores no seio da vida cultural. Como para este sociólogo, a
realidade é infinita, somente capturada em fragmentos da vida em sociedade (TOSI, 2007), esse pensamento provocou esta postura interpretativa e micro nas Ciências Sociais. Do mesmo modo, Weber concebe a
sociedade, não como um bloco, mas como uma teia de significados.
Santos Filho (1995) nos traz outras contribuições sobre o que o autor
denomina paradigma qualitativo ou interpretativo, apontando os nomes
de Husserl e Weber como autores importantes que destacaram o tema
da interpretação e da compreensão como bases da postura teórico-metodológica adotada nas Ciências Sociais.
Segundo Haguette (1985), esta postura metodológica se opõe
tanto aos paradigmas quantitativos quanto às análises macros da sociedade mais próximas ao marxismo. Para Santos Filho (1995), o protótipo
dessa pesquisa interpretativa será a etnografia. Temos assim uma base
teórica na sociologia interpretativa e, depois na antropologia, que serão
os suportes desta fundamentação mais dura da postura compreensiva
nas Ciências Sociais. Tanto na sociologia interpretativa e de forma mais
intensa na microssociologia, quanto na etnografia, o pesquisador é tradicionalmente um observador, dedicado a compreender os significados
das ações, valores, crenças e culturas dos grupos em sociedade.
Malinowski (1978) iniciou as discussões sobre a participação do
pesquisador em campo e suas pesquisas foram pioneiras na construção
da postura do pesquisador como observador. No entanto, mesmo se destacando por sua inserção no campo, afirmava não realizar durante o
processo de investigação interferências no cotidiano. Compreendemos
que a mudança do universo pesquisado ocorre com a presença do pesquisador, porém, não implica intervenção no sentido em que estamos
propondo pensar. Claro que um ser estranho ao contexto vivido, no
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caso, a inserção do pesquisador, em si, traz este caráter de modificar a
realidade pesquisada. Entretanto, não é dessa intervenção que estamos
falando, mas de um posicionamento que é definido nos planos da observação e inserção do pesquisador como parte do método, da realização
de tarefas e conversas em campo. Um sentido de intervenção, teorizado
e refletido de forma distinta pela pesquisa-ação, pesquisa participante e
cartografia. Este processo de observação e não intervenção foi problematizado de forma diferenciada, primordialmente, como meio de garantir o distanciamento entre pesquisador e objeto pesquisado.
Brandão (1999) ressalta que “durante anos aprendemos que boa
parte de uma metodologia científica adequada serve para proteger o
sujeito de si próprio, de sua própria pessoa, ou seja, de sua subjetividade” (BRANDÃO, 1999, p. 7). Assim, vivemos parte desta reflexão e
realidade, no final dos anos 80 e 90, na pesquisa “O direito a palavra”
(OLIVEIRA, 1994), desenvolvida durante o mestrado. As orientações
neste estudo eram nos determos a uma postura distanciada do trabalho
militante oficineiro, ora exercido fora da iniciante “vida acadêmica”.
Na época, compreendemos esta necessidade e procuramos
“isolar” a ação de pesquisadora daquela de oficineira. Diminuímos no
que foi possível, mas admitimos que, por algumas vezes, não pudemos
negar ministrar uma oficina para os comunicadores de rádio. Porém, o
fizemos sempre em tom de reconhecer que fazer a pesquisa naquele
contexto implicava devolver algo aos sujeitos pesquisados. Mas, em
geral, adotamos uma postura de distanciamento e de observação, que
nos acompanhou até o pós-doutorado e a participação na pesquisa
In(ter)venções, que possibilitou reconstruir a relação com a pesquisadora militante.
Desde a graduação, na década de 80, participava como oficineira,
de cursos de formação para comunicadores populares nos bairros de
periferia de Fortaleza. Essa militante tinha dado lugar à pesquisadora e
professora universitária que cada vez mais se embrenhava em processos
de pesquisa coroados pelo paradigma interpretativo. Apesar de realizarmos com frequência pesquisas de campo e adentrarmos o universo
contextualizado do cenário da investigação, seja para realizar entrevistas, fazer discussões em grupos focais, colher relatos de vida, rea-
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lizar observação participante, foi somente após realizar uma pesquisa
etnográfica, que começamos a assumir em nossas pesquisas essa aproximação e construção coletiva, problematizando o ato de observar e
intervir de maneira integrada.

A Intervenção: chega de distanciamento
Os processos mais contemporâneos que nos levaram à discussão
principal deste trabalho foi a investigação no assentamento Itapuí, que
faz parte do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST197).
No entanto, a ideia de intervenção não foi consolidada durante o processo de investigação no Itapuí, mas foi fruto da nossa trajetória de
pesquisadora alinhada às vivências de militante, que logo foi retomada
nas atividades da pesquisa In(ter)venções.
Na pesquisa etnográfica realizada, durante o pós-doutorado, no assentamento Itapuí, entre outubro de 2010 e julho de 2011 (OLIVEIRA,
2012), discutimos o processo de circulação das mídias do MST neste assentamento. Chegamos, dentre outras conclusões, à compreensão de que no
assentamento Itapuí, as mídias do MST circulam de forma frágil; os(as)
assentados(as) reatualizam suas memórias em meio a tensões cruzadas por
três eixos básicos: mediações dos meios de comunicação de massa, que são
os principais difusores das performances do MST para estes sujeitos; mediações de práticas culturais e sociais, vividas no cotidiano do assentamento
que reatualizam suas relações com o MST e, finalmente, mediações do
MST que ocorrem em formas de participação dos(as) assentados(as) em
processos de mobilização do MST nos quais estes(as) Sem Terra se envolvem. No decorrer da identificação desses processos mediadores nas experiências do assentamento e dos modos como este atualiza e reatualiza
suas relações e memórias com o Movimento Sem Terra ficaram evidentes
que as mídias do MST não circulam no assentamento, pois este movimento
tem muitas demandas e não consegue ter a comunicação como centro de
197

Movimento político-social brasileiro, fundado na década de 1980, que se organiza em
torno de três objetivos principais: a luta pela terra; pela Reforma Agrária; e por uma
sociedade mais justa e fraterna. www.mst.org.br
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atividades no Itapuí. Compreendemos ao final desta pesquisa, que os(as)
assentados(as) precisam de pontos de confronto para os assuntos que a
mídia de massa ou comercial veicula sobre o Movimento Sem Terra, bem
como, sobre temas que o movimento vem problematizando como: gênero,
juventude, comunicação, agroecologia, dentre outros.
A partir desta conclusão na pesquisa de pós-doutorado, resolvemos realizar uma pesquisa-ação ou pesquisa intervenção que pudesse
apoiar ações comunicativas do MST em assentamentos, a fim de verificar se estas trazem relevância discursiva aos processos de mobilizações e ações do MST, bem como, à práxis cotidiana da vida dos(as)
assentados(as). Entretanto, foi a aproximação com a etnografia e os
confrontos teórico-metodológicos com os processos reflexivos vividos
na pesquisa In(ter)venções que nos provocou a pensar no caráter essencialmente interpretativo e compreensivo da etnografia. Assim, lembramos o pensamento de Santos Filho (1995), ao constatar que o modelo maior da pesquisa qualitativa, a etnografia, nos colocou diante do
dilema de um eterno espírito compreensivo. Percebemos que ela pautou
nossa trajetória como pesquisadora, separando, inclusive, a trajetória
inicial como militante e pesquisadora.
Tomando teoricamente Brandão (1999), explicamos que será
esse limite preso ao posicionamento puramente observador que nos faz
repensar e buscar ampliar nossa atuação acadêmica do método etnográfico, nas pesquisas em andamento com movimentos sociais nos assentamentos Lagoa do Mineiro198 e Barra do Leme,199 localizados no estado do Ceará, região nordeste do Brasil.

198

A pesquisa no assentamento Lagoa do Mineiro, localizado no município de Itarema,
distante 204 km da capital Fortaleza, encontra-se em fase inicial, e tem como objetivo
compreender como o assentamento é capaz de construir processos para vivenciar a
comunicação e os processos culturais existentes nesse cenário. No assentamento existe
um ponto de Cultura que desenvolve trabalhos com artes com a juventude e também
possui, além da rádio comunitária, uma escola do campo. A população de Lagoa do
Mineiro é de 130 famílias assentadas e 87 agregadas.

199

O assentamento Barra do Leme se localiza no município de Pentecoste, distante 88 km
de Fortaleza. Formado em 1996, por antigos moradores da fazenda e famílias vindas
de lugares próximos, tem uma população estimada em 300 pessoas e sua organização
baseia-se no cuidado com a terra.
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Encontro e (Re)encontro com a pesquisa-intervenção
O encontro, inicialmente disperso, com a pesquisa intervenção
aconteceu de modo mais intenso na pesquisa In(ter)venções
AudioVisuais com Juventudes em Fortaleza e Porto Alegre. Esta experiência de pesquisa possibilitou disparar muitos processos e reflexões
sobre os modos de pesquisar, a partir dos usos de diversos “dispositivos”, considerados por Foucault (1979) como elementos heterogêneos
da ordem do dito ou do não dito que produzem diversas conexões. Entre
os dispositivos que foram compondo a pesquisa tivemos: encontros do
coletivo, oficinas, rodas de conversas e mostras audiovisuais, que juntos
possibilitaram construir um mapa dos territórios da pesquisa, ao mesmo
tempo em que nos dava pistas para o estudo e nos movia a realizar algumas intervenções.
Dessa forma, a partir da ideia de que cada membro do Coletivo
de Pesquisa tinha suas inquietações sobre os modos de intervir e inventar da juventude foi apresentado nos encontros do Coletivo as intervenções individuais ou aproximações com jovens que trabalhavam com
audiovisual. Nosso desejo de discutir sobre a temática juventude rural,
embora não sendo o foco da pesquisa, foi apresentado a partir do compartilhamento no Coletivo do vídeo-documentário “Nossa Vida Não
Cabe Num Curta”,200 produzido com a participação de duas integrantes
do Coletivo.
A apresentação possibilitou o debate sobre as questões que envolvem o universo da juventude rural que, segundo Castro (2005), é
uma temática constantemente associada ao problema da “migração do
campo para a cidade”. Com isso, esta juventude permanece excluída,
pois diversas outras questões que os jovens do meio rural vivenciam
não são pautadas pelas políticas públicas, pela mídia e até pelos movi-

200

Nossa Vida Não Cabe Num Curta apresenta relatos das histórias de vida de jovens do interior do Ceará, que após ingressar no Ensino Superior na Capital, retornam para as suas
comunidades para desenvolver projetos com foco no desenvolvimento da produção
local com outros jovens e agricultores familiares, construindo uma lógica ‘inversa’, ao
que as pesquisas apontam com relação ao fluxo migratório campo-cidade da juventude.
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mentos sociais, que ainda veem os jovens como revolucionários, com
capacidade para operar rupturas e confrontações (SALES, 2003).
Assim, no intuito de conhecer como as juventudes de Fortaleza
e Porto Alegre participam e compõem imagens de seus territórios
através do audiovisual, fizemos uso do dispositivo Roda de Conversa
com o intuito de conhecer os territórios de produção e criação destes
jovens. Realizadas no primeiro ano da pesquisa, as Rodas de Conversas
tinham como objetivo principal fazer um mapeamento dos possíveis
territórios da pesquisa e nos aproximar de organizações, coletivos de
jovens e pesquisadores que realizam e constroem paisagens da cidade
através do audiovisual.
As Rodas de Conversas foram significativas para o desenvolvimento e amadurecimento dos pesquisadores e proporcionou a vinda das
organizações e coletivos de jovens da cidade até a academia. Essa aproximação entre pesquisador e integrantes dos territórios contribuiu para
o fortalecimento e estabelecimento de vínculos entre academia e comunidade, uma vez que muitos desses territórios foram investigados, e na
maioria das vezes, nunca adentraram os espaços da universidade, nem
tiveram retorno das pesquisas de que participaram. Além de trazer os
territórios à universidade, aconteceram diversas discussões sobre os
modos de ser de cada participante, tanto os jovens como os pesquisadores tiveram a oportunidade de conhecer um pouco das histórias de
vida de cada um.
Em uma das Rodas de Conversa tivemos como convidada a
Academia de Ciências e Artes (Acartes201), organização que atua há 12
201

A Acartes é uma organização da sociedade civil, criada em 2002 no bairro Pirambu
(periferia de Fortaleza), por remanescentes de antigos movimentos culturais do bairro,
como o Movimento Cultural e Político do Pirambu (Mocupp), Centro de Ativação
Cultural (CAC) e o Centro Popular de Cultura (CPC). A organização desenvolve um
trabalho voltado para cultura, através da formação de jovens e adolescentes nas diversas
linguagens artísticas como: cinema e vídeo, artes plásticas, teatro de palco e teatro de
bonecos. Em 2004, a ONG foi selecionada pelo Ministério da Cultura, por meio da
Secretaria de Programas e Projetos Culturais para ser um Ponto de Cultura, aumentando
de 40 para 150 o número de jovens beneficiados. Em 2010, através de uma parceria,
com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA/CE) está realizando
oficinas audiovisuais para jovens de 11 assentamentos rurais do MST. http://academiadecinema.blogspot.com.br/
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anos no Pirambu.202 A Acartes faz um trabalho voltado para cultura,
através da formação de jovens e adolescentes nas diversas linguagens
artísticas como: cinema e vídeo, artes plásticas, teatro de palco e de
bonecos. Além das atividades de formação no Pirambu, a Acartes desenvolve o projeto fábrica de sonhos203 que produz alguns equipamentos audiovisuais, como gruas, e realiza oficinas de audiovisuais
para jovens de assentamentos rurais, em parceria com o Arte e Cultura
na Reforma Agrária,204 iniciativa desenvolvida pelo Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária do Ceará (INCRA/CE).
O conhecimento das oficinas audiovisuais desenvolvida pela
Acartes nos assentamentos rurais nos mobilizou a fazer conexões com
espaços para além do urbano e nos possibilitou o desejo de retomar algumas questões relacionadas à juventude rural que nos moviam. Embora
a realidade vivida no meio rural tenha mudado nos últimos anos, consideramos que as relações estabelecidas entre os jovens do Pirambu (que
atuavam como oficineiro no assentamento) e os jovens assentados constituem uma pluralidade de vivências culturais entre eles.
Assim, a temática juventude rural retomou as questões do
Coletivo de Pesquisa, e logo nos apropriamos da mesma, ao sermos
instigadas a cartografar como os jovens de um dos assentamentos participantes das oficinas da Acartes faziam uso da linguagem audiovisual em seu cotidiano. O intuito era tornar visíveis estes sujeitos e

202

O Pirambu é uma comunidade urbana, localizada na zona oeste da cidade de
Fortaleza – CE, distando aproximadamente 5 (cinco) quilômetros do centro da cidade,
numa antiga área de marinha e de alguns proprietários de posse do Estado, hoje considerada de propriedade comunitária, segundo o decreto nº 1.058, de 25 de maio de 1962,
que declara tais terras de utilidade pública para execução de plano habitacional, em favor
de seus moradores. Possui enorme densidade demográfica, com população de aproximadamente 270 mil habitantes integrando o chamado “Grande Pirambu” composto pelos
bairros Nossa Senhora das Graças, Cristo Redentor, Colônia, Tirol e Quatro Varas.

203

Ver no texto de Célio Turino “Vista para o mar”, no livro Ponto de Cultura: O Brasil de
baixo para cima, 2009, p. 35 -47.

204

Iniciativa pioneira no Brasil, que surgiu em 2003, articulando hoje mais de 40 grupos
de assentamentos de reforma agrária. Surgiu mediante a identificação de uma demanda
nos assentamentos de reforma agrária no campo da arte e da cultura, haja vista, a vasta
produção existente nessas comunidades e a ausência de qualquer incentivo, seja do
Estado ou da iniciativa privada. http://arteculturanareformaagraria.blogspot.com.br
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tentar compreender como ações como estas da Acartes em parceria
com o Arte e Cultura na Reforma Agrária – INCRA/CE, podem contribuir com as práticas socioculturais da juventude rural. Partindo
destas vivências do Coletivo de Pesquisa nos propomos a desenvolver
uma pesquisa intervenção a partir das vivências dos jovens de um
assentamento rural.
Na primeira fase, entre abril e agosto de 2013, mapeamos os assentamentos rurais que participavam das oficinas da Acartes, realizamos
conversas com os jovens, acompanhamos algumas oficinas, nos aproximamos e definimos como território da pesquisa o assentamento Barra
do Leme, em Pentecoste/CE. Inicialmente catalogamos informações
sobre o assentamento, as ações socioculturais realizadas com/pelos jovens; acompanhamos as oficinas audiovisuais realizadas para os jovens
e visitamos o assentamento com o intuito de estabelecermos contatos e
fazermos observações mais gerais. Nesse sentido, revelamos que estar
em campo nesta pesquisa, ainda é um estilo em construção que está se
estabelecendo a partir do contato com o campo e dos processos de intervenção que podem vir a ser planejados com os sujeitos pesquisados.

(In)conclusões e reflexões sobre os modos de pesquisar
Para continuar nossos processos, partimos para definir que sentido daríamos à intervenção, diferenciando-a de outros modos que a
concebiam. Iniciamos nossa problematização com a crítica apontada
por Brandão (1999). É exatamente a partir da postura interpretativa da
etnografia que o autor nos indaga sobre uma postura mais interventiva. Brandão (1999) assim se pronuncia sobre a entrada do etnógrafo
em campo:
Este mergulho por inteiro no mundo do outro não impediu que
uma ciência sociologicamente renovada se desobrigasse das
questões efetivamente sociais das condições de vida dos outros.
Assim, uma antropologia, cujo método, era enfim participativo,
nem por isso tornou-se ela própria politicamente participativa,
a partir do que começou a descobrir (BRANDÃO, 1999, p. 12).
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O lugar do qual Brandão (1999) nos fala é o do investigador que
defende a postura do pesquisador participante. Uma postura em que a
intervenção não se separa do ato de pesquisar. Entretanto, não será
apenas a pesquisa participante que propõe esta postura interventiva.
Tem-se a pesquisa-ação e a cartografia, ambas falam em intervenção de
lugares teóricos distintos. Nesse sentido, destacaremos dois pontos que
nos fazem optar por uma concepção e não por outras. Em primeiro
lugar, observa-se que essa dimensão participativa não pode ser confundida com uma postura de “simples observação participante”. Para o
autor, na pesquisa-ação,
a participação dos pesquisadores é explicitada dentro da situação de investigação, com os cuidados necessários para que haja
reciprocidade por parte das pessoas e grupos implicados nesta
situação. Além disso, a participação dos pesquisadores não deve
chegar a substituir a atividade própria dos grupos e sua iniciativa
(THIOLLENT, 1986, p. 16).

O autor não se refere aqui à pesquisa participante nos moldes em
que a identifica teoricamente Brandão (1999), mas a observação participante nos moldes em que define a etnografia ou a microssociologia,
uma observação sem intervenção direta e definida nos projetos de pesquisas. Em segundo lugar, é interessante destacar que tanto a pesquisa-ação quanto a pesquisa participante, embora se aproximem em alguns
pontos quando definem posturas interventivas e processos de conscientização dos sujeitos pesquisados, guardam distinções de suas matrizes teóricas.
A pesquisa-ação mais próxima de uma vertente Marxista
(THIOLLENT, 1986) e a pesquisa participante mais associada a uma
visão freiriana da educação (BRANDÃO, 2006). Como semelhanças,
ambas defendem a intervenção a partir de objetivos que priorizam a
conscientização e o envolvimento dos sujeitos pesquisados como pesquisadores no processo de pesquisa. De outro lugar teórico, Brandão
(2006) destaca de forma semelhante a problemática da conscientização
enquanto meta da pesquisa participante. “Pensamos que a finalidade de
qualquer ação educativa deva ser a produção de novos conhecimentos
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que aumentem consciência e capacidade de iniciativas transformadoras
dos grupos com quem trabalhamos” (BRANDÃO, 2006, p. 19).
Se ambas as posturas metodológicas de investigação rompem
com o paradigma interpretativo, o qual questionamos, esta dimensão
interventiva e a meta de conscientização não nos convence como
ponto primordial do processo interventivo. Deste modo, outra postura
de intervir nos sugere pensar a dimensão da intervenção: trata-se da
cartografia, método formulado por Gilles Deleuze e Guattari
(DELEUZE; GUATTARI, 1995; GUATTARI; ROLNIK, 1986) o qual
busca uma análise qualitativa, que vai além das representações estabelecidas. Apresentada não como um método pronto, a cartografia não
separa o espaço do sujeito e permite a realização de percursos de intensidade que trazem novos significados, constituindo lugares de desejo e intensidade. Desse modo, a intervenção parece mais sutil e
menos sujeita a impor conduções de conscientização iluminada. A
cartografia define de forma mais simples que a intervenção deve fazer
parte da postura do pesquisador e que a compreensão não ocorre separada da intervenção:
Defender que toda pesquisa é intervenção exige do cartógrafo
um mergulho no plano da experiência, lá onde conhecer e fazer
se tornam inseparáveis, impedindo qualquer pretensão à neutralidade ou mesmo suposição de um sujeito e de um objeto cognoscentes prévios à relação que os liga (PASSOS; BARROS,
2010, p. 30).

Desta forma, Passos e Barros (2010, p. 30) ressaltam que “conhecer é, portanto, fazer, criar uma realidade de si e do mundo, o que
tem consequências políticas”. Abre-se então uma postura metodológica
em que o distanciamento não é mais o centro e que a intervenção é parte
do processo de pesquisa, sem necessariamente aparecer como uma bandeira política de conscientização. Acreditamos que intervir pode nem
ter como meta a conscientização, embora a alcance ou não. Com isso, é
possível manter o caráter e a busca da interpretação e da compreensão,
mas com o objetivo de intervir junto com estes, na medida em que é
realizado um duplo movimento entre os sujeitos.
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De todo modo, ressaltamos que as reflexões tecidas neste artigo
não têm propósitos de conclusões, pelo contrário, elas se referem a
pontos que se ligam para compor e recompor nossas práticas de pesquisa. O objetivo foi demonstrar como a pesquisa In(ter)venções
AudioVisuais com Juventudes em Fortaleza e Porto Alegre se interligou
a nossas vivências, traçando os territórios habitados por nós nesta trajetória, e os diálogos travados teoricamente em nossas experiências de
pesquisa. Procuramos também ressaltar alguns questionamentos sobre
o paradigma interpretativo que permanece como hegemônico nas pesquisas em Ciências Sociais e Humanas, sem a finalidade de romper com
as posturas compreensivas, mas ampliá-la e integrá-la às propostas de
intervenção que têm sido retomadas como propostas de pesquisas. Não
nos desafiamos a discutir a cartografia neste artigo, mas revelar nossa
aproximação com a intervenção, discutindo nossos modos de aproximação com este tema, definindo nosso olhar para certo sentido de intervenção para, em seguida, continuar nosso encontro com a cartografia e
assim nos aprofundarmos nesse campo do conhecimento.
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pela América Latina, em 2013, além de participar de diversas mostras
coletivas de fotojornalismo.
Jéssica Barbosa dos Santos é graduanda em Bacharelado em Sistemas
e Mídias Digitais pela Universidade Federal do Ceará. Foi bolsista do
Programa de Iniciação Científica (PIBIC), financiada pela FUNCAP,
atuando nas pesquisas In(ter)venções AudioVisuais com Juventudes em
Fortaleza e Porto Alegre no Grupo de Pesquisa da Relação Infância,
Juventude e Mídia (GRIM); e Mapeamento e análise das trilhas de navegação e leitura dos alunos em artefatos digitais de disciplinas de
Matemática e Letras na modalidade EaD do Grupo de Pesquisa
Linguagens e Educação em Rede (LER). Atualmente, é estagiária no
Grupo de Pesquisa e Produção de Ambientes Interativos e Objetos de
Aprendizagem (PROATIVA).
Joana Schroeder é mestranda em Relações Internacionais pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (IRI/PUC-Rio).
Graduada em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de
Janeiro e é atriz formada pela Escola Estadual de Teatro Martins Pena.
Tem experiência na área de Ciências Sociais aplicadas a políticas públicas e projetos sociais, desenvolvendo pesquisas e intervenções, atuando principalmente nos seguintes temas: Antropologia, Sexualidade e
Saúde Coletiva; Políticas Públicas, Educação e Direitos Humanos.
Membro da ONG ZINCO – Centro de Estudo, Pesquisa e Produção em
Mídia Alternativa.
Marcos Goulart é professor de filosofia na rede estadual de ensino do
Rio Grande do Sul. Mestre em Psicologia Social e licenciado em
Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde atua
como pesquisador colaborador de pesquisas ligadas à educação escolar
e estudos culturais em educação. Atuou durante alguns anos como mi-
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litante em comunicação comunitária no bairro Restinga, Porto Alegre/
RS, desenvolvendo intervenções oficinas e intervenções radiofônicas.
Participou na pesquisa In(ter)venções AudioVisuais com Juventudes
em Fortaleza e Porto Alegre, no Grupo de Pesquisa da Relação Infância,
Juventude e Mídia – Grim
Maria Evilene de Sousa Abreu é mestranda do Programa de PósGraduação em Comunicação Social da Universidade Federal do Ceará
- UFC na linha de pesquisa Mídia e Práticas Sócio-Culturais, onde participa do Grupo de Pesquisa Mídia, Cultura e Política. Possui graduação
em Comunicação Social Habilitação em Publicidade e Propaganda pela
Faculdade Integrada do Ceará - FIC. Foi bolsista voluntária da pesquisa
In(ter)venções AudioVisuais com juventudes em Fortaleza e Porto
Alegre, realizada pelo Grupo de Pesquisa da Relação Infância,
Adolescência e Mídia - Grim e Instituto de Cultura e Arte , no período
de agosto de 2011 a outubro de 2012.
Maria Fabiola Gomes é graduada em Letras/Francês pela
Universidade Estadual do Ceará (2009). Atualmente cursa o oitavo
semestre da Graduação em Cinema e Audiovisual na Universidade
Federal do Ceará e é produtora cultural na Escola Porto Iracema das
Artes. Integrante do Grupo de Pesquisa da Relação Infância,
Adolescência e Mídia - Grim, com a pesquisa In(ter)venções
AudioVisuais com as Juventudes em Porto Alegre e Fortaleza, onde
participou como bolsista PIBIC-FUNCAP. Também foi bolsista do
programa Ciência sem Fronteiras estudando na Université Rennes II,
no domínio das Artes do Espetáculo com foco nos Estudos
Cinematográficos.
Mauro Sá Rego Costa é professor Associado da Faculdade de Educação
da Baixada Fluminense / Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(FEBF/UERJ); Coordenador da Oficina Híbridos - Mídia e Arte
Contemporânea - do LABORE (Laboratório de Estudos Contemporâneos)
/ UERJ; Coordenador do Laboratório de Rádio UERJ/Baixada e do
Estúdio de Gravação e Edição de Som FEBF/UERJ. Coordena o grupo
Kaxinawá Pesquisas Sonoras/ CNPq. Autor de Rádio, Arte e Política,
EdUERJ, Rio de Janeiro, 2013.
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Nair Iracema Silveira dos Santos é professora associada do Instituto
de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com atividades no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e
Institucional. Doutora e mestre em Educação pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul e graduada em Psicologia pela Universidade do
Vale do Rio dos Sinos. Tutora do Grupo PET Conexões Políticas
Públicas de Juventude/MEC/SESU. Participou da pesquisa In(ter)venções AudioVisuais com Juventudes em Fortaleza e Porto Alegre.
Nize Maria Campos Pellanda é docente e pesquisadora da UNISC
atuando nos Programas de Pós-Graduação – Mestrado – em Letras e em
Educação. É coordenadora do GAIA (Grupo de Ações e Intervenções
Autopoiéticas). Mestre em História da Cultura (PUCRS), doutora em
Educação (UFRGS) com doutorado-sanduíche na M.U. (OHIO-USA)
sob a orientação do Dr. Peter McLaren. Realizou estágio de Pósdoutoramento na Universidade do Minho (PORTUGAL) onde hoje é
pesquisadora convidada. Atualmente desenvolve o projeto vinculado
“Na ponta dos dedos: o iPad como instrumento complexo de cognição/
subjetivação” voltado ao acoplamento de crianças autistas com o iPad
no qual estão sendo desenvolvidos processos inovadores em termos de
compreensão do papel do objeto técnico na cognição. Bolsista
Produtividade DT. CNPq.
Pedro Fernandes – é o coordenador da Associação dos Moradores do
Titanzinho, atuando no Coletivo Audiovisual e no Conselho Popular do
Serviluz. Participou dos Projetos Serviluz sem Fronteiras e Farol da
Memória e, mais recentemente, na pesquisa In(ter)venções AudioVisuais
com Juventudes em Fortaleza, onde colaborou com a realização das
Oficinas e Mostras AudioVisuais, no bairro.
Sabrina Késia de Araújo Soares é mestranda em Políticas Públicas e
Sociedade pela Universidade Estadual do Ceará. Graduada em
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda. Participa do Grupo de
Estudo no Mestrado em Artes, no Instituto de Cultura e Artes ICA-UFC.
Participou na pesquisa In(ter)venções AudioVisuais com Juventudes em
Fortaleza e Porto Alegre, no Grupo de Pesquisa da Relação Infância,
Juventude e Mídia – Grim. Integrante do Coletivo Aparecidos Políticos,
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coletivo de intervenção urbana que trabalha a memória dos desaparecidos do período da ditadura civil-militar brasileira.
Rafael Diehl é professor Adjunto no Departamento de Psicologia da
Universidade Federal de Pernambuco. Doutor em Informática na
Educação e mestre em Psicologia Social e Institucional pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Realizou estágio sanduíche no Grup d’Estudis Socials de la Ciència i la Tecnologia GESCIT
da Universitat Autònoma de Barcelona. Realizou Pós-doutorado no
PPG Psicologia Social e Institucional UFRGS.
Wilma Farias é Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Artes,
pela Universidade Federal do Ceará (UFC), na linha de pesquisa “Arte
e Pensamento: das obras e suas interlocuções”, onde pesquisa as relações entre arte e vida a partir das obras do artista Leonilson. Bolsista de
dedicação exclusiva da Fundação Cearense de Apoio e Desenvol
vimento Científico e Tecnológico (FUNCAP).
Também colaborou com essa escrita-livro Alexandre Ruoso
que, além de propor fotografias, também colaborou enviando alguns
versos apresentando a experiência em fotografar a performance “O
Vestido” com a atriz Sol Moufer, realizada em diferentes bairros de
Fortaleza, inclusive, no Titanzinho.
O Vestido sou eu
O vestido é mulher
bem no rio das capivaras
O vestido me mordeu
O vestido é Sol Moufer
atrevida e atriz
O vestido me perdeu
O vestido é Ceci Shiki
vandalismo: olha e cola
O vestido me lambeu
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O vestido é favela
eufemismo nem a pau
O vestido sonha n’eu
O vestido é política
urbanismo gent(r)i fica
O vestido, espelho meu
O vestido é gente simples
beco fino e peito cheio
O vestido, noite e breu
O vestido é grafite
ponte, povo e farol vivo
O vestido escolheu
O vestido é semiótica
vermelhinho, céu, caótica
O vestido é orfeu
O vestido é só sentido
brisa, areia e maresia
O vestido já sou eu
O vestido é só carinho
poço da draga e titanzinho
O vestido é todo seu
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