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A educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é 

transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores 

que buscam a significação dos significados. 

(FREIRE, 2011, p. 91) 

 

O consumo relaciona-se diretamente com a comunicação, através 

dos vários discursos; com a educação, formal ou não, por ser aí 

que se pode construir competência sobre a temática, de modo a 

formar cidadãos que se relacionem reflexivamente com ele. Sendo 

o campo comunicação/educação lócus privilegiado da forma dos 

sentidos sociais, a discussão sobre o conceito e a prática do 

consumo tem aí lugar privilegiado. Esse campo, lugar de embate 

entre o que está já e o que há de vir, abriga batalhas que só 

podemos enfrentar com a arma do conhecimento. E a nossa 

proposta é exatamente esta: conhecer o consumo, seu significado 

econômico, sociológico e, sobretudo, identitário. 

(BACCEGA, 2014, p. 201) 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 

A era do consumo traz enormes desafios aos cidadãos. Permeada por múltiplos 

avanços tecnológicos, ela tem entre seus protagonistas da trama cultural os meios de 

comunicação. Por sua vez, o local pertinente para a construção do diálogo e para a formação 

de sujeitos críticos é a educação. Os desafios do campo da comunicação/educação na era do 

consumo serão um dos pontos analisados nesta pesquisa, que tem entre seus objetivos estudar 

o consumo cultural de um grupo de educandos, moradores da Vila Brasilândia, bairro 

periférico da cidade de São Paulo. Buscamos orientação em um referencial teórico, não 

apenas da comunicação, da educação e do consumo, mas também da antropologia do 

consumo, da história, da economia e da sociologia para procurar entender a trama cultural 

onde estão envolvidos os educandos. A pesquisa ocorre ao longo dos encontros em um 

trabalho de educação não formal com estes educandos, alunos de escolas públicas, vivendo 

em situação de pobreza, discriminação racial, violência simbólica e física. Durante toda a 

pesquisa, utilizamos com os educandos um processo dialógico-comunicativo, passamos pela 

produção de sentidos e trabalhamos a língua e sua competência social, linguística e 

ideológica. Formado por crianças, jovens e uma adulta, este grupo de educandos é constituído 

por sujeitos em diferentes fases de desenvolvimento, com diferentes capacidades cognitivas e 

com situações familiares distintas. Em dois anos de pesquisa com o grupo, por meios de 

quatro palavras geradoras (sua rua, seu bairro, sua escola e sua cidade), eles produziram textos 

e desenhos. Por meio de uma metodologia específica, buscando mostrar como o mundo em 

que vivem é editado, produzimos um jornal: “As notícias correm”. O percurso da análise 

aponta, por fim, como estes educandos têm consciência de si e do mundo em que vivem. 
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ABSTRACT 

The consumer age brings enormous challenges to citizens. Permeated by multiple 

technological advances, mass media is among the protagonists of this cultural fabric. In turn, 

education is the most relevant location for the construction of dialogue and the formation of 

critical individuals. The challenges of the consumer age for the fields of communication / 

education will be among the points analyzed in this research, which seeks to study the cultural 

consumption of a a group of learners, residents of Vila Brasilândia, a neighborhood on the 

outskirts of the city of São Paulo. The study is oriented by theoretical references not only in 

communication, education, and consumerism, but also in the anthropology of consumption, 

history, economics, and sociology, in order to understand the cultural fabric in which the 

learners are involved. The research was carried out during a series of informal, educational 

encounters with the learners, who are from public schools and live in situations of poverty, 

racial discrimination, symbolic and physical violence. Throughout the entire research, we 

used a dialogical-communicative process with the learners in order to produce meaning and 

deal with language and their social, linguistic and ideological competencies. With children, 

youth and one adult, this group of learners has subjects in different phases of development, 

with different cognitive capacities and distinct family situations.  During the two years of 

research with the group, the participants wrote texts and created drawings using four trigger 

words (your street, your neighborhood, your school, and your city). Using a specific 

methodology and seeking to demonstrate how the world they live in is editted, we produced a 

newspaper called “As notícias correm” (The news runs). In the end, the trajectory of the 

analysis points out just how aware these learners are of themselves and the world in which 

they live.      

 

Key words: comunication; education; consumption; equality; liberty; outskirts   
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INTRODUÇÃO 

A contemporaneidade, também reconhecida como a era do consumo, traz enormes 

desafios aos cidadãos, aos pesquisadores e aos educadores. Permeada por múltiplos avanços 

tecnológicos, a era do consumo tem entre seus protagonistas da trama cultural os meios de 

comunicação. Por sua vez, o local pertinente para a construção do diálogo problematizador e 

para a formação de sujeitos críticos é a educação. Este é o cenário onde se dá toda a reflexão 

desta pesquisa. 

Os desafios do campo da comunicação/educação na era do consumo serão um dos 

pontos analisados nesta pesquisa, que tem como objetivo estudar o consumo cultural de um 

grupo de educandos, moradores da Vila Brasilândia, bairro periférico da zona noroeste da 

cidade de São Paulo. Porém, o principal motivador deste estudo nasceu da necessidade de 

oferecer uma opção de educação não formal a estes educandos, alunos de escolas públicas, 

vivendo em situação de pobreza, discriminação racial, violência simbólica e física.  

Ao trazer referenciais teóricos dos campos da comunicação, educação e do consumo, 

evidencia-se o caminho a tomar nas práticas educativas mais pertinentes para este grupo de 

educandos, uma vez que não é possível educar sem comunicar, nem tão pouco comunicar sem 

educar. O campo da comunicação/educação com seus múltiplos desafios, perpassado pelas 

práticas de consumo, apresenta-nos instrumentos para analisar quais as formas pertinentes 

para compreender a realidade que se descortina a cada encontro com os educandos do Batuíra. 

As articulações entre comunicação e educação se situam na interseção entre a família, a escola 

e as mídias. Devemos levar em consideração que a comunicação e a educação são agências de 

socialização tradicionais que passaram a disputar a hegemonia na formação de valores dos 

sujeitos com os meios de comunicação. Somado a este processo de formação de valores, 

junta-se a produção e articulação de sentidos, que é resultado das práticas do consumo. Este 

projeto de pesquisa, resulta de uma bolsa institucional concedida pela ESPM, somado ao 

trabalho voluntário que executo aos sábados no Batuíra está situado no campo da 

comunicação/educação e consumo.  

Sem compreender os meios de comunicação não é possível, tampouco, compreender 

a realidade social em que vivemos. Mundo este que nos é apresentado de forma editada pelos 

meios de comunicação, mantendo o status quo de forças hegemônicas. Eis aqui, segundo 

Baccega (2009, p. 25), um dos principais desafios deste campo em construção é “dar 

condições plenas aos receptores, sujeitos ativos para, ressignificando a partir de seu universo 

cultural, serem capazes de participar da construção de uma nova variável histórica”. 
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Assim sendo, traremos no primeiro capítulo da presente dissertação outros desafios 

do campo da comunicação/educação com o objetivo de traçar importantes aspectos de serem 

analisados. O papel da tecnologia na educação e o lugar que ela ocupa na vida escolar; como 

se dá a produção de sentidos dos sujeitos, uma vez que é na comunicação/ educação que eles 

se formam; trazer para o centro deste campo os saberes que estudam a sociedade humana; 

como se dá a leitura crítica dos meios nos processos de recepção; como o sujeito constrói um 

olhar crítico sobre a realidade que lhe é apresentada; compreender o conceito de campo 

cultural inclusivo e como se dá a produção e a circulação de bens simbólicos; compreender as 

novas concepções de tempo e espaço na vida moderna; a construção do real no mundo editado 

em que vivemos; a força da identidade global, em detrimento da identidade local e mostrar 

que a tomada de consciência da construção da cultura na qual vivemos pode ser um dos 

caminhos para a organização dos sujeitos desta pesquisa. Esses são os primeiros tópicos 

trabalhados nas reflexões teóricas desenvolvidas ao longo deste capítulo 

Em Paulo Freire (2011, 2013 e 2015) buscamos conceitos e metodologias 

fundamentais para serem estudadas e aplicadas em campo. Em seu método de proposição de 

palavras geradoras, que tenham significado para os educandos, encontramos a melhor solução 

para levar aos trabalhos de campo. A dialogia freiriana também foi a mais adequada para esta 

pesquisa em comunicação/educação, uma vez que “a educação é comunicação, é diálogo” 

(FREIRE, 2011, p. 91). Os conhecimentos não podem ser transferidos de um sujeito para o 

outro, como se o educando fosse um recipiente vazio que pudesse ser preenchido de saberes 

por outrem. Para que haja o diálogo crítico, “problematizador” é preciso haver a comunicação 

entre os sujeitos, que só se completa com é revestida de significado e significante. “Nesta 

comunicação, que se faz por meio de palavras, não pode ser rompida a relação pensamento-

linguagem-contexto ou realidade” (FREIRE, 2011, p. 93). 

Práticas empregadas por Comenius e Pestalozzi também me interessaram por serem 

carregadas de “crença no poder da mente humana, com sua capacidade infinita de crescimento 

e aprendizagem” (INCONTRI, 2014, p. 10). Ambos os educadores romperam com padrões da 

época em que viveram, promovendo práticas educativas lúdicas e prazerosas, onde o papel do 

educador era de dialogar com seus educandos e lhes apresentar novos conhecimentos. Neste 

sentido, Rousseau trouxe conceitos basilares para esta pesquisa. Em sua obra sobre Educação, 

Emílio, o educando em questão, recebe uma educação que o ensina a viver, “nosso verdadeiro 

estudo é o da condição humana” (ROUSSEAU, 2014, p. 15).  

Sem que ocorra a compreensão dos signos que são compartilhados, a educação não 
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ocorre. Sendo assim, lançamos mão de alguns aspectos dos estudos da linguagem em Bakhtin 

(2014) e Baccega (1998).  

Dos estudos das mediações de Martín-Barbero (2013), lançamos mão das questões 

referentes à cotidianidade familiar, no bairro, na rua e da influência da televisão no consumo 

cultural dos educandos desta pesquisa, embora não corresponda especificamente a um estudo 

de recepção.  

As relações de troca existentes entre mim e os educandos me permitiram um 

envolvimento afetivo que me pareceu fator essencial para que o processo educativo se 

efetivasse. Essas relações foram pautadas em confiança mútua, respeito e afeto. 

Não buscaremos com esta pesquisa de comunicação/educação oferecer qualquer tipo 

de conhecimento com base em razões utilitaristas e com tendências tecnoeconômicas. O que 

nos interessa com este grupo de educandos é oferecer o conhecimento do conhecimento, 

como bem define Morin (1999). 

No segundo capítulo trazemos as questões referentes à comunicação e às práticas de 

consumo. Acerca dos estudos do consumo, analisamos a evolução que precedeu a Revolução 

Industrial com os primeiros apontamentos de Rousseau sobre a desigualdade, estudada por 

Coutinho (2011), como um prenúncio das distorções causadas pela acumulação de capital, 

mais evidente após o início do processo de industrialização, dos novos referenciais de tempo e 

espaço. As relações de produção e consumo são alteradas e começa a se desenhar os esboços 

do que viria se ser a sociedade do consumo. Com ela, nasce a cultura do consumo e suas 

estruturas, instituições e sistemas sociais (SLATER, 2002). Na contemporaneidade, a cultura 

do consumo desenha novos valores, que impactam nas construções identitárias, aspecto 

fundamental para entender as identidades de nossos educandos da Brasilândia.  

No terceiro capítulo, volto a olhar com maior profundidade as características 

econômicas que marcam as sociedades contemporâneas e a distribuição do capital, por classes 

sociais, que definem a quantidade da riqueza que é distribuída entre os 10% mais ricos, os 

40% das classes médias e os 50% mais pobres.  

No Brasil, a desigualdade social se delineia desde os tempos do colonialismo 

português, que foi marcado por mais de três séculos de trabalho escravo. Por mais que a 

abolição da escravatura tenha ocorrido há 128 anos, ela não buscou promover uma integração 

dos negros na sociedade brasileira, acarretando profundas desigualdades sociais, que se 

estendem aos dias atuais, inclusive em bairros como a Brasilândia ou outras regiões 
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periféricas da cidade.  

Por sua vez, a desigualdade neste bairro também é carregada de peculiaridades, 

difundidas desde a sua fundação, ainda no século XVII. Enquanto São Paulo crescia e se 

desenvolvia, esta região tardou a receber as transformações urbanas, a partir da década de 

1950, quando se acentua a industrialização na capital.  

É neste capítulo que apresento quando cheguei à Brasilândia, os primeiros contatos 

que tive com as famílias e suas realidades tão empobrecidas. Descrevo relatos de alguns casos 

específicos de crianças, adolescentes e adultos que me motivaram a iniciar com aulas de 

reforço escolar, que com o tempo foi evoluindo até chegar nesta pesquisa em 

comunicação/educação e consumo.  

O quarto capítulo traz todo o caminho percorrido em campo, as informações 

coletadas, a metodologia aplicada, a escolha da produção de um jornal, seu processo de 

produção, os diálogos travados em sala, os resultados que foram sendo obtidos até que 

chegamos no produto final e editado, a primeira edição do jornal “As notícias correm”. 

Diversos acontecimentos inesperados ocorreram durante os trabalhos de campo e as soluções 

encontradas para lidar com as atividades que eram realizadas aos sábados também foram 

sendo detalhadas neste capítulo. Durante todo o processo desenvolvido em campo, o diálogo 

pautou todas os nossos encontros. Conforme eu ia colocando as propostas e eles 

correspondiam com opiniões, histórias e relatos, fomos evoluindo. As demandas dos 

educandos, em sua maioria iam sendo atendidas. As palavras geradoras foram: a sua rua, o 

seu bairro, a sua cidade e a sua escola. A partir delas, cada educando dizia quais os temas que 

gostaria de propor. Surgiram então reclamações, sugestões e problemas que nos ofereceram 

algumas análises. Dentre elas, a de que o consumidor que percebe as relações 

socioeconômicas nas práticas culturais em que está inserido torna-se um sujeito ativo, 

consciente de sua posição na sociedade.  

Por fim, apresento as conclusões desta pesquisa, além de destacar a pertinência da 

comunicação/educação como um campo teórico em construção na era do consumo. 
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1 COMUNICAÇÃO/EDUCAÇÃO 

Neste primeiro capítulo, pretendemos apresentar uma parte importante do referencial 

teórico que se faz indispensável para a pesquisa no campo da comunicação/educação e do 

consumo. Esta etapa inicial abarca prioritariamente o campo da comunicação/educação, 

pertencente a área de conhecimento das Ciências Sociais com toda a sua diversidade teórica e 

multidisciplinar. Buscaremos compreender como se dá o processo comunicativo na educação, 

como os meios influenciam no processo de aprendizagem, na tomada de consciência e qual a 

importância do diálogo problematizador para uma educação libertadora. 

Abordaremos os desafios no campo da comunicação/educação (BACCEGA, 2009). 

Um campo novo, ainda em construção, que trata das disputas pela hegemonia entre duas 

agências de socialização tradicionais – a escola e a família – com os meios de comunicação. 

Qual o papel da tecnologia neste jovem campo? Como se dá a produção de sentidos? A marca 

da multi-inter-transdisciplinaridade; a importância da recepção, da leitura crítica dos meios e 

do protagonismo do sujeito no mundo. O consumo e os bens simbólicos; as questões entre o 

tempo e o espaço ampliando as angústias do homem contemporâneo; o mundo editado e a 

construção do real; as questões de identidade local, nacional e global e os caminhos do campo 

da comunicação/educação para a cidadania. 

Em seguida, propomos um entrelaçamento entre o campo da comunicação/educação 

com Paulo Freire, Rousseau, Comenius e Pestalozzi, enquanto educadores e pensadores de 

uma filosofia da educação com uma visão crítica, uma metodologia amorosa, dialógica e, 

portanto, livre. Outro referencial teórico que compõe a discussão do campo da 

comunicação/educação são as questões relativas à comunicação e à linguagem na visão 

bakhtiniana de que “a palavra é um fenômeno ideológico (...) é o modo mais puro e sensível 

de relação social” (BAKHTIN, 2014, p. 36). 

As mediações de Jesús Martín-Barbero (2013) como um paradigma teórico-

metodológico e a discussão relacionada à cultura, a importância da cotidianidade familiar, a 

temporalidade social e a atual visão dos processos estruturantes marcados pela sociabilidade, 

a tecnicidade e ritualidade (CITELLI, 2002, p. 61), além da forte presença da internet, tendo 

ainda a TV como meio de maior audiência entre os brasileiros, também serão discutidos. 

Este capítulo traz uma discussão sobre a importância do envolvimento afetivo entre 

educadores/educandos e os aspectos da “estrutura de sentimento”, de Raymond Williams 

(1979). Por fim, a convocação de Edgar Morin (2015) para que a contemporneidade volte a 
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discutir, trazendo para a educação o conhecimento do conhecimento e coloque em prática a 

vontade de Jean-Jacques Rousseau: “ensinar a viver” (2014). 

 

1.1 DESAFIOS NO CAMPO DA COMUNICAÇÃO/ EDUCAÇÃO  

Enfrentar a complexidade da construção do campo comunicação/educação 

como novo espaço teórico capaz de fundamentar práticas de formação de 

sujeitos conscientes. Para isso há que reconhecer os meios de comunicação 

como outro lugar do saber, atuando juntamente com a escola e outras 

agências de socialização (BACCEGA, 2009, p. 21). 

A família e a escola são agentes de socialização tradicionais. Contudo, no século XX, 

elas passaram a disputar a hegemonia na formação dos valores dos sujeitos com os meios de 

comunicação. “Essa disputa constitui o campo comunicação/educação (educomunicação), que 

propõe, justifica e procura pistas para o diálogo entre as agências”
 
(BACCEGA, 2009, p. 19). 

Este campo, que se desenvolveu na América Latina, teve sua problemática com as novas 

abordagens tratada pela primeira vez por Paulo Freire, com a publicação do ensaio Extensão 

ou Comunicação, em 1971. Nas palavras de Huergo, (HUERGO, 1997, p. 49), trata-se de 

“uma obra que se baseia na importância da comunicação no processo educativo libertador”.  

Neste primeiro capítulo, traremos em detalhes os conceitos discutidos por Paulo 

Freire em tal ensaio, mas, primeiro, discutiremos os desafios apontados por Baccega em 

relação a uma atuação bem sucedida nas problematizações que cabem ao campo da 

comunicação/educação. Segundo a pesquisadora, evidenciavam-se dez desafios ao final da 

primeira década do século XXI, todos eles imersos pelo processo de diálogo entre os sujeitos 

na sociedade, “lugar da práxis que desenha e redesenha os sentidos, no caminho da tradição 

ou da ruptura, do tradicional ou do novo, da permanência ou da mudança.” (BACCEGA, 

2009, p. 20).   

Os meios de comunicação possuem um papel preponderante na configuração da 

sociedade e cultura moderna e contemporânea, não cabendo questionar se devemos ou não 

usá-los nos processos educacionais. De fato, os meios de comunicação passaram a exercer 

uma importante função educativa. Como educador presente em todos os espaços da 

sociedade, através da televisão, do rádio, dos jornais, das revistas e da internet, tornam-se 

objeto de estudo e análise primordial ao campo epistemológico da comunicação/educação e 

também às demais áreas do conhecimento. 

 



17 

 

 

Os desafios da construção de um novo campo teórico 

O primeiro desafio proposto por Baccega trata justamente da complexidade de 

construção do campo comunicação/educação, que enfrenta dificuldades em se impor como 

um novo “espaço teórico capaz de fundamentar práticas de formação de sujeitos conscientes.” 

(BACCEGA, 2009, p. 21)  

 

Figura 1: Diagrama demonstra o campo da Comunicação/Educação 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

“É no espaço que se constitui entre as agências de socialização que os sentidos são 

ressemantizados. O estudo de tal intersecção, base desse campo, permite pensar criticamente a 

realidade, inter-relacionando os conhecimentos que se originam nas várias agências.” 

(BACCEGA, 2009, p. 21). Para conhecer o mundo em que vivemos é preciso compreender 

como os meios de comunicação nos apresentam a realidade e como ela é construída por meio 

de múltiplos discursos. Ao escolher um ângulo de uma filmagem, ao definir uma manchete de 

capa de um jornal, ao optar por incluir ou excluir um entrevistado em uma matéria ou ainda, 

ao recortar uma parte de uma frase dita por ele, os meios se transformam em educadores 

poderosos e privilegiados. Conforme alerta Baccega, parece que os meios estão levando 

vantagem em relação à escola. 

A influência dos meios e da imprensa na educação começa no século XVIII. Este é 

Família 

Meios Escola 

A intersecção é o campo da 

Comunicação/Educação 
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considerado o século “em que a imprensa começa a forjar a sociedade no seu conjunto, 

organizando a opinião pública, sobretudo os burgueses” (CAMBI, 1999, p. 373). A palavra 

escrita, impressa e incontavelmente reproduzida, era a novidade tecnológica da época.  

 

O papel da tecnologia no campo da comunicação/educação 

O segundo desafio posto pela autora seria mais um alerta para que não se confunda o 

campo da comunicação/educação com discussões simplificadas acerca dos usos das 

tecnologias em sala de aula. Este desafio está em entender qual o “lugar que a tecnologia 

ocupa na formação dos alunos, dos cidadãos, da sociedade contemporânea nos vários âmbitos: 

da circulação de informação à mudança dos conceitos de tempo/espaço, à modificação na 

produção e sua influência sobre o consumo e sobre o mercado de trabalho” (BACCEGA, 

2009, p. 22). 

Para dar conta desta complexidade, o campo da comunicação/educação traz temas 

como as “mediações, criticidade, informação e conhecimento, circulação das formas 

simbólicas, ressignificação da escola e do professor, recepção, contextualização sociocultural 

da realidade, o consumo/consumidor, entre muitos outros” (Ibidem, p. 22). 

 

Produção de sentidos 

O terceiro desafio, de ordem mais filosófica, traz a importância de estudar como se 

desenha a produção dos sentidos dos sujeitos dentro de uma sociedade complexa e 

heterogênea, haja vista que o campo da comunicação/educação é o lugar onde eles “se 

formam e se desviam, emergem e submergem” (BACCEGA, 2009, p. 22). 

 

Studia Humanitatis 

O quarto desafio se refere à importância de conhecer e trazer para o centro do campo 

da comunicação/educação todos os saberes que estudam a sociedade humana. Por sua 

complexidade, este recente campo de estudos torna imprescindível que os conhecimentos da 

história, da política, da filosofia, da economia, da pedagogia, da sociologia, da estética e, 

principalmente, da linguagem, além de muitos outros saberes dialoguem. Este desafio nos 

leva a crer que o campo da comunicação/educação retoma um conceito da Grécia antiga, a 

paideia. 
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Da formação do homem através do contato orgânico com a cultura, 

organizada em curso de estudos com o centro dedicado aos studia 

humanitatis, que amadurece por intermédio da reflexão estética e filosófica e 

encontra na pedagogia – na teorização da educação subtraída à influência 

única do costume – seu próprio guia. Todo mundo grego e helenístico, de 

Platão a Plotino, até Juliano, o Apóstata, e, no âmbito cristão, até Orígenes, 

elaborará com constância e segundo diversos modelos este ideal de formação 

humana, que virá a constituir, como salientou Jaeger, o produto mais alto e 

complexo, mais típico da elaboração cultural grega e um dos legados mais 

ricos da cultura ocidental por parte do mundo antigo (CAMBI, 1999, p. 49). 

Guardadas as devidas considerações referentes aos diferentes momentos históricos, 

assim como a paideia grega, o campo da comunicação/educação coloca a imprescindível 

necessidade da multi-inter-transdisciplinaridade das teorias humanas em primeiro plano. 

 

A recepção e a leitura crítica dos meios 

Desde que novas tecnologias da comunicação foram incorporadas à vida cotidiana, 

as inter-relações comunicação/educação se tornaram cada vez mais prementes. Em um 

primeiro momento, uma visão funcionalista, como a formulada por Lasswell, entendia o 

receptor como um sujeito desprovido da capacidade de mediar as informações recebidas. 

Todavia, os estudos das mediações, inicialmente trabalhado por Manuel Martin Serrano e 

teorizado logo após por Martín-Barbero, trouxeram um novo entendimento sobre os processos 

que ocorrem entre o sujeito e a informação recebida (OROZCO, 1996). Naquela época, os 

estudos no campo da comunicação/educação eram experiências que vinham sendo realizadas 

tanto no exterior, quanto no Brasil. 

 

O Sujeito como protagonista  

O quinto desafio levanta uma preocupação central à modernidade: o sujeito deve ter 

um olhar crítico a respeito da realidade que lhe é apresentada, uma vez que ela é sempre 

mediada e mediatizada. Segundo Baccega (2009, p. 23), estamos imersos nesta realidade e 

participamos dos processos de produção, modificação e reprodução deste mundo mediatizado. 

A autora, valendo-se de Paulo Freire, ressalta que “estar no mundo e com o mundo inclui, 

obrigatoriamente, hoje, levar em consideração, no conceito de mundo, a mediação, a 

possibilidade de leitura do mundo que nos é oferecida pelos meios de comunicação” (Ibidem, 

p. 23).  
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Na América Latina, os estudos com uma proposta de recepção para a educação 

centrados na televisão iniciam-se no Chile, mas depois terão como protagonistas autores 

mexicanos. “O programa Recepção Crítica de CENECA (Centro de Indagación Cultural y 

Artística) (...) Valerio Fuenzalida, em 1986, edita uma série de trabalhos sobre recepção ativa 

na TV, um marco do programa CENECA” (HUERGO, 1997, p. 62). Depois, destaca-se o 

trabalho de María Elena Herosilla, no qual a pesquisadora apresenta quinze técnicas simples 

de indagar as relações dos telespectadores com as mensagens televisivas, servindo para 

fundamentar a ação educativa da televisão. Paralelamente, no México, Mercedes Charles e 

Guillermo Orozco Gómez trazem uma proposta de educação para a recepção. “Os autores 

mexicanos se centram especialmente nos processos de recepção e a partir desta questão vão 

plantando o desenvolvimento da “educação para a recepção” como uma “leitura crítica dos 

meios”” (Ibidem, p. 63).  

 “Diante do televisor, realiza-se a recepção direta e primária das audiências. Os 

sujeitos, ao interagirem com os referentes televisivos, podem apropriar-se ou resistir-lhes, 

com ou sem a concorrência de outros sujeitos” (OROZCO GÓMEZ, p. 38). Esta é o que o 

autor denomina de recepção de primeira ordem, que ocorrem quando o sujeito está diante do 

aparelho televisor. Mas tão importante quanto esta, são as de segunda e terceira ordem. Elas 

ocorrem quando o sujeito está distante da TV, o que é denominado de “contato ressoante”. 

“Além de direto, o contato pode ser indireto, diferido, mediato, cognoscível ou sensorial, 

simbólico, explícito ou tácito” (Ibidem, p. 40). Quando o sujeito recorda de alguma imagem, 

comenta alguma cena em outro espaço, com outras pessoas, ele está entrando em contato 

novamente com o conteúdo transmitido pela televisão. 

Tão importante quanto os estudos realizados pelos mexicanos, em destaque por 

Orozco-Gómez, são os estudos das mediações, que tem como seu principal mentor o hispano-

colombiano, Jésus Martín-Barbero. “Martín-Barbero analisa as mediações interpostas pelas 

instituições sociais (a família, a escola, inclusive a televisão) e a interação entre os jovens e os 

programas televisivos” (HUERGO, 1997, p. 63). A partir dos estudos de Martín-Barbero foi 

possível investigar “uma educação para a recepção crítica dos meios” (Ibidem, p. 63).  Cabe, 

porém, destacar mais uma vez a influência do ensaio de Paulo Freire para Martín-Barbero. Ele 

relata em sua última obra que o Patrono da Educação Brasileira
1
 o influenciou em sua tese de 

doutorado, em que expôs o conceito das mediações. “Hoje posso afirmar que a leitura dos 

                                                 

1
 Paulo Freire foi nomeado Patrono da Educação Brasileira por meio da Lei nº 12.612, assinada pela presidenta 

Dilma Rousseff e pelo ministro da Educação, Aloísio Mercadante, em 13 de abril de 2012. 
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textos de Freire – sobre os quais fiz um trabalho para o seminário “Semântica da ação”, junto 

com Paul Ricoeur em 1970 – constitui uma das bases da minha tese” (MARTÍN-BARBERO, 

2014, p. 20). Martín-Barbero enfatiza que Freire cria a primeira teoria latino-americana de 

comunicação, que o levou a pensar a comunicação a partir da cultura.
2
  

 

Consumo de bens simbólicos 

No sexto desafio, somos direcionados à observação da necessidade de compreender o 

conceito de campo cultural inclusivo, que traz diversas relações sociais. Nestas, encontram-se 

os “atores, as instituições e empresas, públicas ou privadas, que se voltam para a produção e 

circulação de bens simbólicos” (BACCEGA, 2009, p. 24). O objetivo principal deste desafio é 

trazer o aspecto simbólico do consumo para a discussão.
3
 

 

Tempo e espaço, a angústia do homem contemporâneo 

O sétimo desafio aborda um dos temas contemporâneos que mais gera angústia e 

ansiedade na sociedade do século XXI: os desafios das novas concepções de tempo e espaço. 

O sujeito do século XX, que já necessitava de tempo para consumir boa parte do conteúdo que 

lhe era ofertado pelas mídias tradicionais (TV, rádio, jornal e revista), a partir da internet com 

seus e-mails, portais, aplicativos e timelines, sendo abastecidas de informações segundo a 

segundo se põe à prova ao deparar-se com os limites efetivos impostos pelas 24 horas do dia. 

“Somos atropelados pelo desfile infindável de fatos escolhidos para compor a narrativa do 

mundo metonímico que nos é dado a conhecer” (BACCEGA, 2009, p. 24). E é neste 

momento que a referida autora retoma, mais uma vez, à importância da formação geral 

humanística, aquela com a qual é possível obter competência para analisar, escolher e criticar 

os fatos apresentados e o que há por trás e entre eles. Destacamos neste ponto que:  

O estudo da História nos permite conhecer o passado, saber como os 

homens, em culturas diferentes, portanto com outros meios, lutaram por seus 

valores. Permite-nos também, avaliar, interpretar como ocorreram as 

transformações do homem no seu relacionando com o mundo, no processo 

de construção das sociedades (1997, p. 9). 

 

                                                 

2
 Ao longo de nossa investigação, retornaremos diversas vezes às teorizações de ambos os pesquisadores e seus 

estudos de recepção e mediação. 
3
 O 2º capítulo desta dissertação tem como objeto de estudo o campo da comunicação e do consumo, onde será 

possível aprofundar o campo do consumo cultural. 
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Mundo editado, uma reconstrução do real 

A escola e a universidade ensinam os conhecimentos, mas não a natureza do 

conhecimento, que contém em si o risco de erro e de ilusão, pois todo 

conhecimento perceptivo até o conhecimento por meio de nomes ideias e 

teoria, é simultaneamente uma tradução e uma reconstrução do real. Em toda 

tradução há risco de erro (traduttore, traditore – tradutores, traidores), assim 

como em toda reconstrução também. Somos incessantemente ameaçados de 

enganar, sem que saibamos disso. Estamos condenados a interpretação e 

precisamos de métodos para que nossas percepções, ideias, visões do mundo 

sejam as mais fiáveis possíveis (MORIN, 2015, p. 16-17). 

O oitavo desafio, que também será tema central de nossa análise em relação ao 

trabalho de campo desenvolvido nesta pesquisa, a ser apresentado no quarto capítulo, é um 

dos objetos de análise para a compreensão de como o mundo em que vivemos é narrado pelos 

meios. O processo de edição do mundo que nos é apresentado, como ele é construído, quais as 

forças que se constituem neste jogo de luta pela hegemonia do status quo estabelecido são 

desafios ao campo da comunicação/educação e um dos destaques desta dissertação.  

O mundo que nos é trazido, que conhecemos e a partir do qual refletimos é 

um mundo EDITADO, ou seja, ele é redesenhado num trajeto que passa por 

centenas, às vezes milhares de filtros até que “apareça” no rádio, na 

televisão, no jornal. Ou na fala do vizinho e nas conversas dos alunos 

(BACCEGA, 1994, p. 7). 

Em 1994, a internet ainda não tinha tomado o contorno que adquiriu nas décadas 

seguintes, mas cabe observar que a mesma reflexão é válida para analisar o mundo que é 

apresentado através World Wild Web. A importância de trazer este conhecimento e de 

oferecer caminhos aos educandos e aos sujeitos da sociedade como um todo é um dos motivos 

pelos quais o campo da comunicação/educação se faz imprescindível ao processo de educar, 

no século XXI. O mundo editado obedece a interesses econômicos, que na maioria das vezes 

não são os interesses de toda a sociedade, e para criticá-lo e transformá-lo é preciso 

compreendê-lo. “O desafio do campo é dar condições plenas aos receptores, sujeitos ativos 

para, ressignificando a partir de seu universo cultural, serem capazes de participar da 

construção de uma nova variável histórica” (BACCEGA, 2009, p. 25). 

 

Identidade local, nacional e global 

O nono desafio diz respeito à relevância do global em detrimento da identidade local 

e nacional, uma característica da mídia e do neoliberalismo, que procuram “inculcar uma 

noção de identidade sem raízes” (2009, p. 26). Ao trazermos os sujeitos sociais para o centro 

do processo comunicacional e educacional evidenciamos a importância de seus locais e de 
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suas nações. Este desafio estará evidenciado no capítulo de análise do trabalho de campo.  

 

Comunicação/educação, um caminho para a cidadania 

“Levar o sujeito a ter consciência da construção da cultura na qual vivemos, da 

importância da comunicação na trama da cultura e, sobretudo, levá-lo ao conhecimento e à 

reflexão sobre as mediações que conformam nossas ações” (BACCEGA, 2009, p. 27). Este é 

o décimo e último desafio proposto por Baccega, que também é objetivo central desta 

pesquisa: “mostrar que tal consciência revela que o campo da comunicação/educação pode ser 

um dos caminhos para a organização dos excluídos, dos marginalizados, dos invisíveis, de 

cuja inserção pode resultar a efetiva comunicação para a cidadania” (Ibidem, p. 27). 

 

1.2 COMUNICAÇÃO/EDUCAÇÃO EM FREIRE, ROUSSEAU, COMENIUS E 

PESTALOZZI 

Educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa daqueles que sabem que 

pouco sabem – por isso sabem que sabem algo e podem assim chegar a saber 

mais – em diálogo com aqueles que, quase sempre, pensam que nada sabem, 

para que estes, transformando seu pensar que nada sabem em saber que 

pouco sabem, possam igualmente saber mais (FREIRE, 2011, p. 25). 

Paulo Freire contribui profundamente com suas reflexões a respeito do saber, do 

educar, do aprender e, principalmente, do sujeito, na mais ampla concepção da palavra. Seus 

apontamentos esclarecem, direcionam, e mostram o “quefazer” educativo e como ele se dá na 

relação homem-mundo. A prática educativa proposta por Freire transcende os modelos 

hegemônicos, que compõem grande parte das técnicas utilizadas na sociedade ocidental desde 

a modernidade. Para Freire, o processo de aprendizagem depende da comunicação entre o 

sujeito pensante com outro sujeito pensante. “Esta coparticipação dos sujeitos no ato de 

pensar se dá na comunicação. O objeto, por isso mesmo, não é a incidência terminativa do 

pensamento de um sujeito, mas o mediatizador da comunicação” (FREIRE, 2011, p. 87). E é 

por meio de signos linguísticos que se dá a relação “dialógica-comunicativa”, fundamental no 

processo educativo. Mas Freire não se refere ao diálogo “em verbalismo, ou em palavreado”, 

para ele este tempo é perdido. O autor se refere ao tempo empregado no diálogo 

problematizador, crítico, “que insere o homem em sua realidade como verdadeiro sujeito da 

transformação” (Ibidem, p. 63-64). 

Até 1789, naquele que foi chamado Ancien Régime, o mundo moderno se 

organiza, sobretudo, em torno dos processos de civilização (Elias), de 
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racionalização (Weber), de institucionalização (Foucault) da vida social no 

seu conjunto, dando lugar a um estilo de vida radicalmente novo. Nele se 

afirmam comportamentos de autocontrole e de conformidade a modelos de 

“boas maneiras”, que revelam o nascimento de uma nova sensibilidade 

social e de uma convivência que redescreve cada âmbito de ação do sujeito 

(desde assoar o nariz – com o uso do lenço – até estar à mesa – com o uso do 

garfo), censurando comportamentos demasiado grosseiros e solicitando um 

minucioso controle. Amadurecem também atitudes de racionalização: de 

uma ética da responsabilidade, em relação à convicção (ideal e ideológica), 

que indaga sobre sua produtividade e eficácia. Assim, a razão calculista se 

estende a toda vida social: da economia à etiqueta, à política, à cultura que se 

redefine no sentido científico e experimental (CAMBI, 1999, p. 200). 

A principal crítica de Freire diz respeito à forma como o educando é compreendido 

ou incompreendido, as técnicas utilizadas maciçamente por professores, educadores populares 

e agrônomos-educadores, que atuavam na reforma agrária chilena na década de 60 do século 

XX. A crítica é feita ao que Freire (2011) denomina “extensionismo”.  

O extensionista é um professor que apenas transmite seu conhecimento, sem que a 

comunicação ocorra, sem que o conhecimento tenha significado. Ele acredita que o educando 

é um recipiente, um repositório de saberes que ele, o extensionista, aprendeu em outro 

contexto e poderá simplesmente depositar saberes ou técnicas escolhidas por ele, sem que este 

conteúdo tenha qualquer significado para o educando. Sem comunicação não há educação. 

“Daí que se torne indispensável à superação da compreensão ingênua do conhecimento 

humano (...) Ingenuidade que se reflete nas situações educativas em que o conhecimento do 

mundo é tomado como algo que deve ser transferido e depositado nos educandos” (FREIRE, 

2011, p. 28). O que interessou a Freire e que também será o ponto central desta pesquisa em 

toda sua teorização e também na práxis é o educar e o conhecer na dimensão humana. O 

educando é um sujeito e não um objeto e “conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos” 

(2011, p. 29). Objetos não se comunicam, sujeitos, sim. Apenas o sujeito, em suas relações 

homem-mundo pode, de fato, conhecer. “Repetimos que o conhecimento não se estende do 

que julga sabedor até aqueles que se julga não saberem; o conhecimento se constituiu nas 

relações homem-mundo, relações de transformação, e se aperfeiçoa na problematização 

crítica dessas relações” (Ibidem, p. 43). Para que o sujeito conheça é preciso que ele se 

comunique, dialogue. “O diálogo é o encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo 

mundo, o “pronunciam”, isto é, o transformam, e, transformando-o, o humanizam para a 

humanização de todos” (FREIRE, 2011, p. 51) 

Todavia, o sujeito com uma visão crítica do mundo, no qual possui uma relação 

histórico-cultural, muitas vezes não convém para a manutenção do status quo. Como teremos 
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a possibilidade de discutir nos dois últimos capítulos desta dissertação, este, possivelmente, é 

um dos principais motivos pelos quais a educação que leve a uma prática de liberdade não 

seja implementada em larga escala no Brasil, assim como também é rara na Europa Ocidental 

e na América do Norte. 

No início da era moderna, o Estado começa a exercer um importante papel 

institucional de controle social na sociedade da Europa Ocidental. Na mesma época, os 

portugueses chegavam à terra que passaria a se chamar, logo no início, Pindorama, hoje 

Brasil. Este modelo de Estado controlador, na era contemporânea muda de mãos e passa a 

ocorrer pelo mercado neoliberal, que domina a pauta dos conteúdos programáticos das 

instituições de ensino.  

A dimensão da institucionalização, do minucioso controle social, articulado 

no tecido da sociedade, exercido por meio de instituições ad hoc e que diz 

respeito à classificação dos indivíduos e dos comportamentos, à criação de 

tipologias sociais diferenciadas (os loucos, os criminosos, os doentes, os 

pobres, os órfãos etc.) (...) O centro motor de todo este complexo projeto de 

pedagogização da sociedade, de reorganização e de controle, de produção de 

comportamentos integrados aos fins globais da vida social é o Estado: o 

Estado moderno, entendido como poder exercido por um centro, segundo um 

modelo de eficiência racional e produtiva, em aberto contraste com o 

exercício de outros poderes (eclesiásticos, aristocráticos) e com a 

sobrevivência da desordem dos marginalizados (pobres, criminosos, etc.)  

(CAMBI, 1999, p. 200-201). 

A extensão é uma teoria antidialógica e, portanto, incompatível com uma educação 

verdadeiramente humana e libertadora, como prega Freire (2011, p. 104). A extensão, que faz 

uso da massificação e da manipulação do sujeito é antagônica ao caminho da libertação. 

Assim, há interesse que seja implementada por parte do Estado moderno, um modelo de 

eficiência racional e produtiva. Novos métodos foram propostos no início da Modernidade
4
 e 

nota-se um diálogo importante entre as teorias de pensadores desta época, com muitos 

aspectos da metodologia freiriana. Comenius, que vivera no auge da Reforma Protestante, não 

conseguiu romper com a ideia do pecado original, como fizeram mais tarde Rousseau e 

Pestalozzi, mas ele ressalta o tempo todo que: 

A sua crença no poder da mente humana, com sua capacidade infinita de 

crescimento e aprendizagem, e o ser humano, como capaz de transcender a si 

mesmo e mudar o rumo da história. A sua fé sólida no ser humano e, 

portanto, na criança, o faz ter uma abordagem não violenta, não repressiva, 

aberta e, diria mesmo, libertária da educação. A escola deve ser lúdica, a 

                                                 

4
 Comenius em sua obra Pampaedia (Educação Universal), provavelmente escrita em 1645; mais adiante, por 

Rousseau, em Emílio ou Da Educação, de 1762; e, seguido de Pestalozzi, em Como Gertrudes instrui seus 

filhos, de 1801. 
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disciplina abrandada, tudo deve ser feito com suavidade, beleza, prazer e 

alegria (INCONTRI, 2014, p. 10) 

Outros dois aspectos marcantes e presentes nas obras de Comenius, Rousseau, 

Pestalozzi e Freire são a importância que estes teóricos da educação dão à práxis e ao 

humanismo. Para Freire (2011, p. 45-46), “somente o homem que trabalha, que tem um 

pensamento-linguagem, que atua e é capaz de refletir sobre si mesmo e sobre a sua própria 

atividade, (...) se fez um ser de práxis”. Só aprende verdadeiramente aquele que se apropria do 

aprendido. Mas, para que tal processo ocorra, o educando precisa transformar o apreendido, 

podendo, inclusive, reinventá-lo. O homem-mundo, que é intrínseco às suas relações com o 

mundo, é um ser do trabalho e da transformação do mundo. “O homem é um ser da práxis; da 

ação e da reflexão” (FREIRE, 2011, p. 30). O mesmo aspecto é reforçado por Comenius
5
, que 

acredita que o homem é um ser da práxis (2014) e, tanto Rousseau (2014), quanto Pestalozzi 

(INCONTRI, 1997), fizeram com que seus educandos saíssem para aprender ciências, 

matemática, geografia caminhando no campo ou pelas florestas, isso já no final do século 

XVIII e inicio do século XIX. 

O educador, segundo os quatro pensadores, deve sempre conhecer a visão de mundo 

de seu educando, caso contrário não há verdadeira comunicação entre eles. Além disso, para 

que a comunicação ocorra, o educador deve conhecer também o universo vocabular de seu 

educando. O processo educativo para se concretizar, deve ser dialógico. Quando se aplica a 

teoria antidialógica, o que ocorre é uma “invasão cultural” (FREIRE, 2011, p. 48). Neste caso, 

o educador invade o espaço cultural do educando, de forma autoritária, e impõe o seu próprio 

espaço cultural. Esta invasão é o oposto da comunicação. “Assim é que toda invasão cultural 

pressupõe a conquista, a manipulação e o messianismo de quem invade” (Idem, p. 49).  

Por sua vez, Rousseau fez uma crítica dura e direta aos colégios de sua época, ao 

chamá-los de “estabelecimentos ridículos”, além de apontar insatisfação com a educação 

aristocrática e jesuíta.  

Aos jesuítas e aos colégios, Rousseau reprova a artificialidade da sua 

educação, intelectualista e livresca, autoritária e pedante; à aristocracia, de 

habituar os filhos à imitação dos adultos, de prepará-los quase 

exclusivamente para as práticas naturais das boas maneiras e da conversação, 

descuidando de suas mais profundas necessidades e das próprias 

caraterísticas da idade, a começar pela necessidade de viver em contato e 

crescer sob a orientação dos pais (CAMBI, 1999, p. 348). 

                                                 

5
 O filme “Jan Amos Comenius” (disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6xD3V0ykzho>) mostra 

como eram as aulas práticas de Comenius e sua educação amorosa.   
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O ponto central da educação que Rousseau propõe a Emílio, em seu romance-tratado, 

é que ele se torne um homem e não um fidalgo. “Na ordem natural, sendo os homens todos 

iguais, sua vocação comum é a condição de homem. (...) Viver é o ofício que quero ensinar-

lhe (...) será homem em primeiro lugar. (...) Nosso verdadeiro estudo é o da condição 

humana” (ROUSSEAU, 2014, p. 14-15). Vale ressaltar que Rousseau não trata aqui da 

alfabetização de adultos, como Freire fez em seu ensaio (2014). De qualquer modo, em 

Rousseau, para haver diálogo, para conhecer os signos que permeiam a relação que o 

educando deve ter com o mundo, ele deveria ter sido educado na infância para compreender 

sua condição humana. 

A relação dialógica só é possível quando os signos linguísticos são compreendidos 

pelos sujeitos. Apenas assim há comunicação entre eles. Desta forma, não há educação sem 

comunicação. Todo ato de comunicar está educando, assim como todo ato de educar está 

comunicando. Sem que o sujeito estabeleça contínuas relações com o outro, o processo 

educativo não ocorre. O objeto pensado é somente um mediatizador da comunicação. “Em 

relação dialógica-comunicativa, os sujeitos interlocutores se expressam, como já vimos, 

através de um mesmo sistema de signos linguísticos” (FREIRE, 2011, p. 89). Por este motivo, 

é primordial que haja um acordo entre os signos no processo dialógico-comunicativo. Sem a 

compreensão e a comunicação, o educando não apreende o que o educador pretende que seja 

compreendido. “A educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é transferência 

do saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos 

significados” (FREIRE, 2011, p. 91). 

Sendo assim, a educação que se aplica hoje na maioria das escolas brasileiras, exceto 

raras exceções
6
, oferece uma educação extensionista e não uma educação dialógica, crítica, ou 

seja, prática de liberdade. Por meio de conteúdos programáticos impostos aos alunos, não há 

um diálogo entre o educador e o educando para a verdadeira compreensão dos signos entre 

ambos. Rousseau, mais uma vez pertinente à nossa análise, também se preocupou com a 

compreensão dos signos entre o educando e o educador. Um exemplo muito interessante é a 

sua proposta para que Emílio compreenda o movimento do Sol em torno da Terra é levá-lo 

primeiro para ver o pôr do Sol e, em outro dia, para que possam admirar o nascer do Sol. Com 

a vivência e real compreensão de que astro será falado no processo ensino-aprendizagem, o 

filósofo francês acredita que, desta forma, será muito mais eficiente o diálogo com Emílio. A 

                                                 

6
 Como os exemplos apresentados no filme “Quando sinto que já sei”. Disponível em:  

<https://www.youtube.com/watch?v=HX6P6P3x1Qg>. 
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educação tradicional da época, não tão distinta da dos dias atuais, utilizaria globos e mapas 

para lhe ensinar a Geografia. Sem essa percepção e vivência sobre o Sol, que ele dá uma volta 

na Terra, apenas utilizando o que ele chama de “máquinas”, não haveria o reconhecimento 

dos signos por parte do educando, sendo assim, não haveria diálogo e, portanto, ele seria 

apenas um repositório de informação oferecida de forma extensionista. Esta mesma 

preocupação com a práxis, que vemos em Freire, Pestalozzi e, com um diálogo que ele chama 

de “amoroso”, está presente na obra Pampaedia (COMENIUS, 2014), assim como também no 

método de Pestalozzi, que “pretende evitar que a linguagem chegue à criança destituída de 

significados para ela” (INCONTRI, 1997, p. 108).  

 

1.3 COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM 

Visto que é no processo dialógico-comunicativo que se dá o aprendizado e que para 

haver a comunicação é preciso de fato que os sujeitos compreendam os signos 

compartilhados, vamos agora abordar especificamente o campo da comunicação e da 

linguagem.  

Do limbo da superestrutura, a língua “desce” ao território da vida e da 

experiência, passando a localizar-se no processo mesmo de produção dos 

sentidos, pois a língua trabalha e é trabalhada pela história, ao mesmo 

tempo em que é fonte de “competência social”, linguística e ideológica. 

Isso implica assumir o “retorno do sujeito”, impensável naquela redutora 

concepção da linguagem como mero instrumento ideológico de classe. 

Da linguagem-instrumento, passamos, assim, a uma linguagem 

constitutiva da experiência humana e, portanto, da riqueza e 

complexidade das relações sociais (MARTÍN-BARBERO, 1998, p. 1).  

A discussão de linguagem a que nos referimos estabelece uma relação com a 

ideologia, de acordo com Bakhtin (2014). Para o pensador russo, a teoria marxista da criação 

ideológica, referente aos estudos sobre o conhecimento científico, literário, religioso e da 

moral está diretamente ligada aos problemas da filosofia da linguagem. Para Bakhtin “tudo 

que é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia” (Ibidem, p. 31). Além deste 

ponto fundamental, o signo reflete e refrata uma outra realidade no momento em que o sujeito 

pode avaliá-lo segundo critérios ideológicos, ou seja, julgando um determinado signo como 

correto, falso, verdadeiro, bom, etc. “Tudo que é ideológico possui um valor semiótico” 

(Ibidem, p. 33). O signo ideológico é também um “fragmento material da realidade”. Ele pode 

ser um som, uma cor, um gesto. Assim como vimos em Freire (2011), Bakhtin (2014, p. 33) 

ainda afirma que “a própria compreensão não pode manifestar-se senão através de um 
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material semiótico”. Essa compreensão só ocorre quando significados e significantes se 

conectam, conversam-se e se comunicam.  

“A palavra é um fenômeno ideológico por excelência” (BAKHTIN, 2014, p. 36). Ela 

é muito importante na comunicação ideológica é a comunicação na vida cotidiana. É neste 

local que boa parte do campo da comunicação/educação se traduz, uma vez que os agentes de 

socialização tradicionais, tais como família e escola, dividem agora espaço com os meios de 

comunicação, constituindo uma nova variável histórica (BACCEGA, 2009). 

Como sustentado por Freire (2014), o pensador russo coloca também o diálogo como 

uma das formas mais importantes da interação verbal. “É fundamental que se procure dar 

conta do modo pelo qual as “mensagens”, as “frases” de uma língua são produzidas e 

interpretadas, e o sentido que ela tem no nível do enunciador e do enunciatário” (BACCEGA, 

1998, p. 17). 

É na comunicação que os homens assumem suas palavras fazendo 

implodir, ao mesmo tempo, o círculo da totalidade e o da consciência 

solipsista. Dialogar é descobrir na trama de nosso próprio ser a presença 

dos laços sociais que nos sustentam. É lançar as bases para uma posse 

coletiva, comunitária, do mundo. A palavra não é um mundo à parte, mas 

faz parte da práxis do homem: “a justiça é o direito à palavra”, pois é a 

possibilidade de ser sujeito em um mundo onde a linguagem constitui o 

mais expressivo lugar do “nós” (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 33). 

 

1.4 AS MEDIAÇÕES DE MARTÍN-BARBERO  

Entre “o subdesenvolvimento acelerado e uma modernização compulsiva” é possível 

analisar sob um novo paradigma teórico-metodológico, que difere a teoria da cultura de 

massa, e buscar caminhos para entender a “emergência de sujeitos sociais e identidades 

culturais novas” (MARTÍN-BARBERO, 2013, p. 261). Esta foi a tônica da proposta que 

Martín-Barbero traçou para desvendar a importância de olharmos as relações de mediação que 

permeiam os sujeitos e os meios de comunicação. A teoria das medicações de Martín-Barbero 

estabelece um novo ponto de vista sobre as relações e as influências que os meios exercem no 

cotidiano das audiências.  

Barbero desloca a discussão acerca dos fluxos massivos das mensagens do 

media – realizando assim a crítica do mediacentrismo – para o das 

mediações e da cultura.(...) os comportamentos, as atitudes, os valores, para 

ficarmos nalgumas referências, que marcam os grupos humanos resultam, 

também, das intermediações promovidas pela família, pelas sociedades de 

amigos de bairro, pelos partidos políticos, por permanências discursivas 

dispersas (CITELLI, 2002, p. 61). 
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 Inicialmente, a teoria das mediações trata da tensão que existe entre os signos e a 

linguagem dos meios com os signos; a linguagem de uma série de agentes inter-relacionados 

entre relações sociais e culturais, “que servem como referência para os auditórios se 

apropriarem e produzirem sentido (...) O campo de abrangência das pesquisas 

comunicacionais passa a ser, portanto, sócio-histórico e busca investigar os fluxos dialógicos 

que se processam entre a chamada cultura popular e os sistemas massivos” (CITELLI, 2002, 

pp. 61-62).  

Martín-Barbero (2013) desloca o ponto de vista, ao invés de discutir dominação, 

produção e trabalho, trata do consumo e do prazer, o que denomina de “mapa noturno”. “A 

cotidianidade, que não está inscrita imediata e diretamente na estrutura produtiva, é 

despolitizada e assim considerada irrelevante, insignificante” (Ibidem, p. 291). Mas é 

justamente ela que será estudada na teoria das mediações. O cotidiano dos bairros, das ruas, as 

relações de amizade e companheirismo entre vizinhos, o caderninho da venda fiada do 

mercadinho na esquina, as discussões nos clubes, nos sindicatos, etc.  

Em seu “mapa noturno”, um guia “para o reconhecimento da situação a partir das 

mediações e dos sujeitos” (MARTÍN-BARBERO, 2013, p. 290), a teoria latino-americana das 

mediações de Martín-Barbero trata mais especificamente da televisão e do melodrama, mídias 

que, inclusive, preponderavam nos segmentos populares da sociedade do Cone Sul. Vale 

ressaltar que a teoria data de 1987, período em que a Internet ainda estava começando em 

termos de acesso e alcance. O que de fato estava sendo posto era que a pesquisa fosse 

realizada a partir das mediações em três lugares: “a cotidianidade familiar, a temporalidade 

social e a competência cultural” (MARTÍN-BARBERO, 2013, p. 295). “Em seus textos mais 

recentes, Barbero apresenta as mediações como processos estruturantes marcados por três 

características básicas: sociabilidade, tecnicidade e ritualidade” (CITELLI, 2002, p. 61) O 

campo da comunicação/educação, verifica que as mediações entre as tradicionais agências de 

socialização - família e escola (BACCEGA, 2009) – os meios de comunicação passaram a 

integrar mais um grupo de agentes com preponderante atuação e constante mediação realizada 

pelos sujeitos na sociedade.  

A forte presença da Internet nos últimos quinze anos está transformando as relações 

entre os sujeitos e as máquinas/equipamentos eletrônicos. Por meios de dispositivos móveis 

como celulares inteligentes, os smartphones, e tablets, os sujeitos passaram a manter-se 

conectados boa parte do tempo. Por outro lado, este fenômeno ainda é mais acessível para as 
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classes A, AB e B
7
 no Brasil. Contudo, cabe uma ressalva: a televisão ainda é o principal 

meio de comunicação por onde ocorre a mediação entre os sujeitos no país, uma vez que é 

veículo que quase a totalidade da população tem acesso. E as mediações com a televisão, uma 

das agências de socialização do campo da comunicação/educação, ocorre nos lares das 

famílias, o que torna sua inserção no contexto escolar mais do que necessária. 

A televisão ainda é “situação primordial de reconhecimento” (MARTÍN-BARBERO, 

2013, p. 295) para as famílias na América Latina. Até os estudos realizados por Barbero, a 

família não tinha sido objeto de análise crítica das mediações sociais, a partir de então passam 

a ser analisadas como “lugar social de uma interpelação fundamental para os setores 

populares” (2013, p. 295). “Âmbito de conflitos e fortes tensões, a cotidianidade familiar é ao 

mesmo tempo “um dos poucos lugares onde os indivíduos se confrontam como pessoas e 

onde encontram alguma possibilidade de manifestar suas ânsias e frustrações” (MARTÍN-

BARBERO, 2013, p. 295 apud DURHAM, E. R., p. 209). 

Nossa pesquisa, inserida no campo da comunicação/educação e do consumo, não 

pretende realizar uma análise a respeito das mediações em televisão, mas jugamos de grande 

relevância alguns pontos da teorização realizada por Martín-Barbero. Isso porque, no tecido 

cultural dos sujeitos que integram nossa pesquisa, ela é o meio comunicacional hegemônico. 

O que nos interessa, no entanto, são as lógicas dos usos para, enfim: 

Re-situar sua problemática no campo da cultura: dos conflitos articulados 

pela cultura, das mestiçagens que tecem e dos anacronismos que sustentam, 

e por fim do modo com que a hegemonia trabalha e as resistências que ela 

mobiliza, do resgate, portanto dos modos de apropriação e réplica das classes 

subalternas (MARTÍN-BARBERO, 2013, p. 302, itálicos do autor). 

 

1.5 ENVOLVIMENTO AFETIVO E ESTRUTURA DE SENTIMENTO 

O professor é um educador e, consequentemente, um comunicador. Enquanto tal, 

poderá atingir vínculos prazerosos, efetivos e, talvez, duradouros com seus educandos, se 

tiver a “coragem de querer bem” (FREIRE, 2015, p. 28). “É impossível ensinar sem a 

                                                 

7
 A pesquisa TIC Domicílio 2014, organizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da 

Sociedade da Informação - Cetic.br e do Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br, divulgada em julho de 

2015, constatou que 50% dos domicílios brasileiros possuem acesso a Internet. Destes, 67% tem algum tipo de 

conexão por meio de banda larga fixa. O custo elevado ainda exclui 32,7 milhões de domicílios. Esta exclusão é 

mais significativa nas periferias das regiões Sudeste e Nordeste do Brasil, sendo que 16,5 milhões dos domicílios 

sem internet pertencentes a classe C e, 13,2 milhões, as classes D-E. A pesquisa pode ser acessada através do 

site: <http://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_Domicilios_2014_livro_eletronico.pdf>. 
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capacidade forjada, inventada, bem-cuidada de amar” (Idem). Este envolvimento estreita 

laços e auxilia, inclusive, no processo dialógico.  Ao criar um envolvimento afetivo com os 

educandos, são formados laços sólidos e de relação mútua de confiança, respeito e “ad-

miração” (FREIRE, 2011) entre educador e educando. Desta forma, a comunicação se dá por 

completo. 

É preciso ousar, no sentido pleno desta palavra, para falar em amor sem 

temer ser chamado de piegas, de meloso, de a-científico, senão de 

anticientífico. É preciso ousar para dizer, cientificamente e não “blá-blá-

blamente”, que estudamos, aprendemos, ensinamos, conhecemos com o 

nosso corpo inteiro. Com os sentimentos, com as emoções, com os desejos, 

com os medos, com as dúvidas, com a paixão e também com a razão crítica. 

Jamais com esta apenas” (FREIRE, 2015, p. 29). 

Assim como as relações de consumo
8
, a relação entre o educador e o educando é uma 

relação de troca, de comunicação. “As trocas respondem as necessidades culturais que não se 

restringem ao plano econômico; elas implicam honra, prestígio, poder e retribuição” 

(ROCHA; BARROS, 2008, p. 189). Dentre as relações sociais, o consumo pauta a sociedade 

contemporânea, que também é chamada de sociedade de consumo. Todavia a nossa pesquisa 

propõe, no campo da comunicação/educação e consumo, uma pedagogia e uma prática 

metodológica constituída por mediações e relações culturais que vão sendo desveladas pela 

comunicação, pelo envolvimento afetivo, de significados simbólicos e ideológicos. Este afeto 

atua como uma chave que abre portas e sela um contrato de confiança e de respeito mútuo 

entre a educadora e seus educandos. Esta relação de troca e de comunicação, que ocorre 

dentro e fora da sala de aula, mostra ser a que melhor atende as necessidades dos educandos 

por atenção, carinho, uma escuta acurada e um ensinamento que faça sentido dentro de sua 

realidade. “A troca não está subsumida na razão econômica, ela remete a um universo mais 

amplo que implica sentimentos, afetos, rituais, espaços simbólicos, posições de poder, 

prestígio, entre outros tantos modos de relação social” (Ibidem, p. 190).  

Vamos analisar também entre os sujeitos desta pesquisa sua “estrutura de 

sentimento”, o que Raymond Williams determinou metodologicamente como uma “hipótese 

cultural”. Tratamos agora não de envolvimento afetivo entre a educadora e os educandos, mas 

das “estruturas de sentimento” que proporcionam a comunicação entre os sujeitos. Williams 

(1979) denomina de sentimento para diferenciar dos conceitos de “visão de mundo” e 

“ideologia”. O que interessa agora são os significados e valores “tal como são vividos e 

                                                 

8
 As relações existentes entre a comunicação e o consumo serão mais aprofundadas em momento oportuno, uma 

vez que é tema do 2º capítulo. 
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sentidos ativamente” (Idem).  

Falamos de elementos característicos do impulso, contenção e tom; 

elementos especificamente afetivos da consciência e das relações, e não 

de sentimentos em contraposição ao pensamento, mas de pensamento tal 

como sentido e de sentimento tal como pensado: a consciência prática de 

um tipo presente, numa continuidade viva e inter-relacionada 

(WILLIAMS, 1979, p. 134). 

Estrutura de sentimento é metodologicamente, para o pensador inglês, uma “hipótese 

cultural”. Ela está relacionada com a evidência de formas e convenções. O que veremos mais 

adiante em nossa pesquisa é que algumas estruturas de sentimento estão consolidadas entre 

sujeitos que vivem na periferia da cidade de São Paulo.  

A hipótese tem relevância especial para a arte e literatura, onde o 

verdadeiro conteúdo social está num número significativo de casos desse 

tipo presente e efetivo, que não podem ser reduzidos sem perda e 

sistemas de crença, instituições, ou relações gerais explícitas, embora 

possa incluir todas essas como vividas e experimentadas, com ou sem 

tensão, como também inclui elementos da experiência social e material 

(física ou natural) que pode estar além, ou ser revelados ou 

imperfeitamente ocultos pelos elementos sistemáticos reconhecíveis em 

outros pontos. (WILLIAMS, 1979, p. 135)  

 

O conhecimento do conhecimento 

As escolas hoje, por melhores que sejam, ensinam ainda de modo extensionista os 

conhecimentos, mas não a natureza deles. Sempre há um risco de erro no conhecimento que é 

“extendido” (FREIRE, 2011), uma vez que sempre há interpretações e precisamos de métodos 

para que nossas ideias de mundo sejam as mais fiáveis possíveis.  

A rarefação dos problemas complexos, a superabundância dos saberes 

separados e dispersos, parciais e fragmentários, cuja dispersão e 

fragmentação são em si mesmas fontes de erro, tudo isso nos confirma 

que um problema-chave de nossa vida de indivíduo, de cidadão, de ser 

humano na era planetária, é o problema do conhecimento (MORIN, 2015, 

p. 17). 

Esta é a razão pela qual o homem contemporâneo precisa retomar o conhecimento do 

conhecimento, desde o início da vida escolar do educando até a universidade. Por meio do 

conhecimento do conhecimento, obtém-se instrumentos para lutar contra a ilusão, o erro e a 

fragmentação.  

A educação na atualidade possui uma tendência tecnoeconômica e acaba sendo 

reduzida à assimilação apenas de competências profissionais, deixando de fora as 

competências existenciais. Isso resulta em um educando que não aprendeu a viver. Morin 
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(2015) firma que precisamos retomar o ensinamento de Rousseau, preceptor de Emílio, que 

objetivava “ensinar a viver”. Morin vai além ao propor que a Filosofia deixe de ser uma 

disciplina curricular para tornar-se “o motor e guia do ato de ensinar a viver” (Ibidem, p. 39). 

A crise do ensino passa também pela crise da cultura. Ela nasceu no século XIX, 

quando foram separados dois componentes da cultura, o científico e o das humanidades. “O 

imperialismo dos conhecimentos calculadores e quantitativos avança, em detrimento dos 

conhecimentos reflexivos e qualitativos” (Idem, p. 61). Cada vez mais, as escolas de nível 

superior têm seus programas voltamos para atender o mercado e não as necessidades dos 

sujeitos para viverem no mundo.  

Em sua totalidade, o ensino público concorre com as mídias, com a 

televisão, está cercado, asfixiado, sitiado por elas e, cada vez mais, pela 

Internet. As crianças e adolescentes aprendem a viver, a princípio com 

suas famílias ou na rua, depois com as mídias, com a televisão e, 

sobretudo, com o gigantesco reservatório enciclopedista em expansão que 

é a internet (MORIN, 2015, p. 63). 

Esta visão um tanto quanto catastrófica com relação aos meios e sua relação 

educativa com os sujeitos ocorre porque o pensador não leva em consideração os potenciais 

de mediação que eles podem ter e como o educador pode conduzir este processo com uma 

educação para os meios. O que Morin (2015) reforça é que a crise da educação está inserida 

em uma crise de civilização, que deixou de lado o seu pertencimento à humanidade, 

alimentando o individualismo. 
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2 COMUNICAÇÃO E CONSUMO  

O consumo é fundamental para a modernidade e para a reflexão sobre a 

modernidade, levantando questões de necessidades e identidade, escolhas e 

representações, poder e desigualdade, da relação entre o público e o privado, 

o Estado e a sociedade, o individual e o coletivo (SLATER, 2002, p. 5). 

Neste estudo, nos aprofundaremos primeiramente das relações entre a comunicação e 

o consumo. Segundo Slater (2002), apenas no final da década de 1980 é que o consumo passa 

a fazer parte de diversos estudos acadêmicos e começa a ter reconhecida sua importância. 

Neste sentido, os estudos sobre o consumo não se circunscrevem a um enfoque restrito que o 

autor chega a denominar de “moralista e voltado à produção”. Da mesma forma, começaram a 

surgir estudos demonstrando que o consumo não se trata de um fenômeno “recente – do pós-

guerra ou pós-moderno” (Ibidem, p. 5). 

Assim como o campo da comunicação/educação, os estudos acerca do consumo são 

multi-inter-transdisciplinar, pois perpassam a sociologia, antropologia, história, geografia e os 

estudos culturais. Nosso propósito ao abordar o tema da cultura do consumo é “estudar os 

processos, objetos e ideologias consumistas e como elas podem atuar como mediações, áreas 

de trabalho cultural através dos quais as pessoas procuram entender e controlar sua vida num 

mundo “moderno” e cada vez mais globalizado” (SLATER, 2002, p. 6). Mundo este tão 

envolvido pelas relações de consumo, quanto pela comunicação. 

Para que seja possível uma melhor compreensão dos fenômenos do consumo, 

faremos agora uma análise detalhada das mudanças que antecederam o que Eric J. Hobsbawm 

denomina de “a era das revoluções” ou “dupla revolução”: a primeira, a Revolução Francesa 

de 1789 e, a segunda, a “revolução industrial (inglesa) e contemporânea” (HOBSBAWM, 

2012, p. 15). Antes de iniciarmos, destacamos que o nosso objeto de análise são as questões 

referentes às desigualdades.   

 

2.1 O CONTRATO QUE PERPETUA UMA SOCIEDADE INJUSTA 

O mais forte nunca será forte o bastante para ser sempre o amo e não 

transformar sua força em direito e a obediência em dever. Daí o direito do 

mais forte, um direito que parece assim considerado por ironia, mas que, na 

realidade, é estabelecido em princípio (ROUSSEAU, 2011, p. 58). 

A atualidade do pensamento de Rousseau é pertinente para entendermos tanto o 

momento que precede a “dupla revolução” (HOBSBAWM, 2012) quanto as causas da 

desigualdade. Coutinho (2011) discorre a respeito de duas obras fundamentais da teoria 
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política rousseauniana: Do contrato social e o Discurso sobre a origem e os fundamentos da 

desigualdade entre os homens. Rousseau se opõe ao pensamento de Hobbes e Locke, pois “a 

estipulação do contrato social não tem como meta a conservação de um mundo de indivíduos 

privados, garantindo por uma esfera pública “especializada” e “separada”” (Ibidem, p. 17). 

Para ele, o contrato não deve ser a garantia da desigualdade, a chancela do direito à 

propriedade privada. Rousseau afirma que há a possiblidade para dois tipos de contrato: um 

que “perpetua a sociedade injusta” e, outro, “que gera uma sociedade livre e igualitária 

(Ibidem, p. 20). A liberdade rousseauniana é diferente da liberdade “liberal”.  

Para os liberais em geral, liberdade é a capacidade de satisfazer os próprios 

interesses individuais nos limites do respeito aos interesses igualmente 

individuais dos outros (...) Em Rousseau, ao contrário, a liberdade adquire 

uma dimensão nitidamente social e histórica: não só é entendida como 

“autonomia” (como a ação conforme com as leis que o próprio homem cria 

enquanto parte do social) e, neste sentido, é “liberdade positiva” 

(COUTINHO, 2011, p. 22). 

Rousseau, como um crítico aos efeitos nocivos que o progresso gera para a 

sociedade, antecipa pelo menos em 100 anos uma corrente conceitual que será desenvolvida 

depois por Marx e Engels. A crítica de Rousseau é direcionada ao que para ele seriam as duas 

principais causas da desigualdade: o nascimento da propriedade privada e a divisão do 

trabalho. “As bases econômicas da sociedade democrática que defende não se fundam na 

socialização da propriedade, mas sim em sua distribuição igualitária” (COUTINHO, 2011, p. 

27). Rousseau critica o modelo de contrato proposto pela sociedade da época, porque ele 

privilegia apenas uma minoria financeiramente abastada, “os detentores de propriedade”. 

No período em que Roussseau escreve os dois textos analisados por Coutinho (2011), 

“o modo de produção mercantil simples” estava sendo aniquilado. “Essa classe (ou conjunto 

de classes) é formada pelos pequenos camponeses e artesãos independentes, cujas condições 

materiais de vida (...) estavam, sendo destruídas pelo desenvolvimento capitalistas” (Ibidem, 

p. 34). Esta mesma classe, 27 anos depois, viria a ser a que apoiaria os jacobinos e receberia o 

nome de sans-culottes, na Revolução Francesa. Para Coutinho, este ponto de vista de 

Rousseau é uma “crítica radical do capitalismo e da sociedade de seu tempo, talvez a mais 

profunda e abrangente jamais elaborada até então” (Ibidem, p. 34). 

Rousseau é categórico ao afirmar que apenas um modelo de contrato é socialmente 

justo e “legítimo” e, o contrato “iníquo” atende apenas aos interesses dos que possuem 

propriedade e detêm o controle sobre a divisão do trabalho: 

O pacto fundamental [legítimo], ao invés de destruir a igualdade natural, 
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substituiu por uma igualdade moral e legítima aquilo que a natureza poderia 

comportar de desigualdade física entre os homens, os quais, podendo ser 

desiguais na força ou no gênio, tornam-se todos iguais por convenção e 

direito (...). Sob os maus governos, [resultantes do contrato iníquo], essa 

igualdade é somente aparente e ilusória; serve apenas para manter o pobre 

em sua miséria e o rico em sua usurpação. Na realidade, as leis são sempre 

úteis aos que possuem e prejudiciais aos que nada têm, donde se segue que o 

estado social só é vantajoso quando têm alguma coisa e nenhuma tem 

demais (COUTINHO, 2011, p. 34 apud ROUSSEAU, p. 45). 

Segundo Hobsbawn (2012), o problema agrário é parecido em toda a Europa e é 

central na sociedade da época de Rousseau. “O mundo em 1789 era essencialmente rural e é 

impossível entendê-lo sem assimilar este fato fundamental” (Ibidem, p. 32). Daí decorre a 

preocupação de Rousseau a respeito da desigualdade resultante da propriedade privada e que 

encontramos forte referência no Manifesto Comunista, que só seria publicado em 1848. 

Percebe-se claramente como se assemelham às preocupações rousseauniana no texto de Marx 

e Engels:  

A burguesia submeteu o campo à cidade (...). A Burguesia suprime cada vez 

mais a dispersão dos meios de produção, da propriedade e da população. 

Aglomerou as populações, centralizou os meios de produção e concentrou a 

propriedade privada em poucas mãos (MARX, 2010, p. 44). 

Coutinho (2011, p. 22) alerta que Rousseau não é um crítico do progresso em si, mas 

ele foi o teórico precursor a destacar o “caráter contraditório do progresso tal como até hoje o 

conhecemos”. Para o pesquisador, o pensamento rousseauniano antecipa uma “corrente 

conceitual que depois se desenvolverá com Marx e Engels e chegará a Lukács, Benjamin, 

Horkheimer e Adorno, entre outros” (Ibidem, p. 22). Tal antecipação foi possível graças à 

comunicação realizada naquela época por meio da escrita, na qual o meio de comunicação 

eram as obras deixadas pelo filósofo. 

Em sua crítica severa à ordem social mercantil-burguesa de seu tempo, Rousseau 

assevera que a “divisão do trabalho e das forças produtivas na gênese do progresso”  

(COUTINHO, 2011, p. 23) deveriam permanecer no que ele denomina “estado 

intermediário”. Para Rousseau, este “estado intermediário” seria a “formação social pastoril e 

pré-mercantil”, pois o “gênero humano foi feito para nele permanecer”. 

Outro ponto fundamental na teorização de Rousseau concerne aos conceitos de 

democracia, pois para ele existe uma diferença fundamental entre “vontade de todos”, que 

atende aos interesses privados, portanto um conceito Liberal e, a “vontade geral” esta sim é 

determinada pela vontade comum, democrática por excelência.  

O grande mérito de Rousseau, no que se refere à construção da teoria 
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democrática, é precisamente o de ter colocado com justeza essa problemática 

decisiva: a democracia implica a gestão de vontade de geral, o que pressupõe 

um consenso – expresso em contrato – tanto sobre conteúdos como sobre 

procedimentos (COUTINHO, 2011, p. 36). 

 Coutinho (2011, p. 36) ressalta ser neste ponto específico que “Rousseau (...) parece 

antecipar a teoria gramsciana de hegemonia”. 

Em sua teorização, segundo Coutinho (2011, p. 37), Rousseau não percebe as 

mediações possíveis e “reais entre o interesse singular e o interesse universal, mediações que, 

se descobertas, teriam tornado menos abstratos seus conceitos de privado e público”. Mesmo 

observando alguns aspectos que não foram previstos na análise de Rousseau, Coutinho 

(Ibidem, p. 39) ressalta que a lição mais atual existente na sua teoria política se deve ao fato 

de que “existe uma incompatibilidade estrutural entre desigualdade e democracia”. O que nos 

leva a concluir que, hoje, o Brasil não vive em uma real democracia
9
,  

Como explica Hobsbawm (2012, p. 15), nossa perspectiva é europeia para tratar das 

transformações inexoráveis trazidas pela modernidade e este ângulo de observação se deve ao 

fato de que grande parte do mundo “transformou-se a partir de uma base europeia, ou melhor, 

franco-britânica”. Mais adiante mostraremos a importância desta transformação para a 

compreensão dos campos da comunicação e do consumo. Desta forma, explica-se o fato de 

ser tão importante compreender como ocorreram as transformações socioeconômicas e 

políticas em ambas as nações. As mudanças que ocorriam nesta época, puxadas pela 

Inglaterra, principalmente com a força econômica do crescimento fabril e, na França, pelas 

transformações sociais, influenciaram o consumo cultural, o modo de vida, as relações de 

força e disputa entre os detentores do capital e da propriedade, como tão bem anteviu 

Roussseau. “O fim do século XVIII era, pelos padrões medievais ou do século XVI, uma 

época de comunicações rápidas e abundantes, e mesmo antes das revoluções das ferrovias, 

eram notáveis os aperfeiçoamentos nas estradas, nos veículos puxados a cavalo e no serviço 

postal” (HOBSBAWM, 2012, p. 30). 

Na Europa, os latifúndios eram comuns e “o senhor de terras característico das áreas 

de servidão era assim um nobre proprietário (...) Eram comuns as fazendas de várias centenas 

de milhares de acres” (HOBSBAWM, 2012, p. 30). 

 

                                                 

9
 Os números da pesquisa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – Brasil, que iremos 

apresentar no próximo capítulo mostram o quão desigual é a sociedade brasileira.  
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2.2 A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL INGLESA E A REVOLUÇÃO FRANCESA 

 Alguns aspectos da Revolução Industrial inglesa e da Revolução Francesa são 

fundamentais aos estudos dos campos da comunicação e do consumo. Como bem alerta 

Hobsbawm (2012), é somente em 1840 que os pensadores e literatos começam a se debruçar 

sobre os problemas causados pela ascensão da sociedade capitalista. Problemas que 

começaram a se consolidar a partir de 1780, ano em que uma série de estudiosos no assunto 

detectou um elevado crescimento econômico, “todos os índices estatísticos relevantes deram 

uma guinada repentina, brusca e quase vertical para a “partida”. A economia, por assim dizer, 

voava” (Ibidem, p. 59).  

O que determina uma revolução industrial é a capacidade de criar um mercado 

consumidor. Isto foi devido ao desenvolvimento de um modelo fabril eficiente, que 

possibilitou a produção mecanizada, em grande escala e a um custo baixo. O melhor exemplo 

foi o da indústria automobilística e têxtil. Desde 1890, a indústria automobilística passou 

fabricar carros baratos, fomentando o consumo de massa (HOBSBAWM, 2012). Já a respeito 

da indústria têxtil, ela se desenvolveu a partir da indústria algodoeira: 

O comércio colonial tinha criado a indústria algodoeira e continuava a 

alimentá-la. No século XVIII ela se desenvolvera perto dos maiores portos 

coloniais: Bristol, Glasgow e, especialmente, Liverpool, o grande centro de 

comércio escravo. Cada fase deste comércio desumano, mas sempre em 

rápida expansão, a estimulava (HOBSBAWM, 2012). 

A indústria inglesa também alimentava o consumo na América Latina, que por um 

período muito extenso foi dependente das importações britânicas durante as guerras 

napoleônicas e, mesmo depois da independência de suas colônias, continuou por algumas 

décadas. Mas a maior transformação daquela época, a grande mudança só ocorreu com a 

“invenção básica que iria transformar as indústrias de bens de capital: a ferrovia (...). 

Nenhuma outra inovação da revolução industrial incendiou tanto a imaginação quanto a 

ferrovia” (HOBSBAWM, 2012, p. 82-83).  

E é este um dos pontos que mais interessa aos estudos da comunicação e do 

consumo, pois as ferrovias trouxeram uma nova dimensão de tempo/espaço ao homem 

moderno. A Revolução Industrial acarreta alterações espaço-temporais. No que diz respeito às 

ferrovias, elas são um exemplo dessas alterações. As ferrovias encurtam as espacialidades e 

reconfiguram as relações que as pessoas tinham em relação ao tempo. O trem possibilita um 

deslocamento para determinadas distâncias dentro do continente que a humanidade ainda não 

conhecia. Nas ferroviárias, era preciso estipular horários de chegada e de partida dos trens e, 
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com esta marcação do tempo, o homem passa a ser regido pelo relógio. Tais relações também 

podem ser vistas dentro das fábricas, onde o tempo também passa a ser regido pelo relógio e 

onde os operários/proletários tem hora para entrar.  

Imagem 1: La gare Saint-Lazare, de 1877, Claude Monet 

 

Fonte: Reprodução (Chefs-d’aeuvre impressionnistes et post-impressionistes, Musée D’Orday, 1995). 

Nesta pintura, La gare Saint-Lazare, de 1877, Claude Monet, registra o terminal da 

linha férrea de Argenteuil de Paris. Pelo olhar do artista é possível perceber as estruturas de 

ferro e vidro e o ambiente das estações de trem daquela época, sempre esfumaçadas pelo 

vapor. 

“Se a economia do mundo do século XIX foi formada principalmente sob a 

influência da revolução industrial britânica, sua política e ideologia foram formadas 

fundamentalmente pela Revolução Francesa” (HOBSBAWM, 2012, p. 97). Em 1789, as 

exigências dos burgueses foram expressas na Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão. Isso fica evidente pois o texto fala de homem livre, mas não no conceito de 

Rousseau, como vimos anteriormente, mas, sim, de um homem livre que tem direito à 

propriedade privada, como ditava o capitalismo. O conceito revolucionário da época é o de 

“povo”, identificado como a nação (Ibidem). Por outro lado, o povo francês desta época era 
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em sua maioria analfabeto e pouco participava do âmbito político.  

 

2.3 O FERRO, O VIDRO, O VAPOR E UM FLANAIR NA MULTIDÃO 

Muitos dos passantes tinham um aspecto prazerosamente comercial e 

pareciam pensar apenas em abrir caminho através da turba. Traziam as 

sobrancelhas vincadas e seus olhos moviam-se rapidamente; quando davam 

algum encontrão em outro passante, não mostravam sinais de impaciência; 

recompunham-se e continuavam, apressados, seu caminho. Outros, 

formando numerosa classe, eram de movimentos irrequietos; tinham o rosto 

enrubescido e resmungavam e gesticulavam consigo mesmo, como se se 

sentissem solitários em razão da própria densidade da multidão que os 

rodeava (POE, 2008, p. 258). 

Este homem caminhando na multidão descrito por Edgar Allan Poe, transmite-nos 

exatamente o clima das grandes metrópoles do século XIX. As cidades passaram por um 

processo de transformação muito rápido após a chegada de novas tecnologias e pelos 

acontecimentos narrados anteriormente. A velocidade com que as pessoas caminham nas ruas, 

o volume de passantes, a densidade e o clima das cidades, em meio à nebulosa da fumaça das 

máquinas a vapor, compõe todo um novo cenário urbano. 

A indústria traz consigo um remodelamento do comércio e das práticas de consumo. 

Neste novo modelo de comércio, surgem enormes vitrines de vidro, um verdadeiro convite ao 

consumo de mercadorias. O efeito que o vidro produz com seus reflexos desloca o ponto de 

vista do observador e as leituras de mundo. Há uma terceira revolução, a chegada de um novo 

sensorium (BENJAMIN, 2000). “O próprio fenômeno das passagens – templo do consumo e 

das mercadorias – mescla, por seu caráter polimórfico, o antigo e o moderno, a imitação das 

formas do passado e a inovação na aliança entre o ferro e o vidro: a transparência do vidro no 

qual nada se fixa” (MATOS, 2010, p. 131-132). Na imagem abaixo, vemos um exemplo das 

grandes vitrines da época, construídas em edifício de perfil alto e colocadas sempre em 

estruturas de ferro. 

 

Imagem 2: “A nova indústria traz a nova loja com sua enorme vitrine de espelhos” 
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Fonte: HOBSBAWM, 2012, p. 268. 

Tendo como cenário Paris, cidade localizada no mais poderoso e populoso estado da 

Europa nesta época, Walter Benjamin traça suas impressões. As metrópoles agora são como 

“um universo de imagens a serem interpretadas: anúncios publicitários, placas oficiais (...) 

arcadas, passagens, prostituição, mercadorias, flanêur” (MATOS, 2010, p. 137). 

“Nessa Paris imersa no sonho do consumo, nos labirintos de suas arcadas e 

passagens, Benjamin busca possibilidades de emancipação” (MATOS, 2008, p. 16). O flanêur 

na cidade luz, toda reformada pelo arquiteto Haussmann, “possui seu próprio tempo e 

espaço”. O arquiteto “demolidor” rasga a antiga cidade com grandes avenidas e o interesse do 

capital especulativo transforma o valor dos aluguéis, que se tornam inviáveis para os antigos 

moradores, expulsos para as periferias da capital. A consagração do capitalismo burguês 

parisiense se dá com a construção do ícone da cidade, a Torre Eiffel, que ficaria pronta para a 

Exposição Universal de 1889. Uma estrutura de ferro, iluminada pela luz elétrica, que seria a 

consagração da modernidade. 
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Imagem 3: A construção da Torre Eiffel
10

 

 

Fonte: HAMY; LANOUX, 1980, p. 28. 

 

2.4 A CULTURA DO CONSUMO 

Para nosso estudo, há a premência de compreender e analisar os elementos das 

relações entre comunicação, educação e consumo, para que possamos investigar as condições 

sociais e as necessidades dos sujeitos integrantes do objeto da pesquisa, que são um de nossos 

principais objetivos. Quando os educandos afirmam precisar de um livro, uma merenda de 

melhor qualidade, uma quadra maior, um cinema, estão reivindicando um direito. Para Slater 

(2002, p. 13), o tema central da cultura do consumo é buscar saber se “forças do mercado, 

grandes empresas privadas, a mídia e instituições culturais, ciências e conhecimentos 

                                                 

10
 A Torre Eiffel começa a ser construída em 26 de janeiro de 1887. Esta foto data de 10 de abril de 1888. 
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especializados e modernos”, assim como também os grupos sociais, são capazes de definir se 

suas necessidades estão sendo atendidas ou se são “limitadas injustamente”. 

O estudo da cultura do consumo não é apenas o estudo de textos e 

textualidades, de opção e consciência individual, de necessidade e desejos e 

sim o estudo desses elementos no contexto das relações, estruturas, 

instituições e sistemas sociais. É no estudo das condições sociais que as 

necessidades pessoais e sociais e a organização dos recursos sociais se 

definem mutuamente  (SLATER, 2002, p. 12). 

Na modernidade, o consumo passa a ocupar o modelo dominante de reprodução 

cultural no Ocidente, segundo Slater (2002), determinando o que o autor chama de “cultura do 

Ocidente moderno”.  

A palavra cultura não pode ser automaticamente pressionada a servir como 

qualquer tipo de diretriz social ou pessoal. Sua emergência, em seus 

significados modernos, caracteriza o esforço para fazer uma avaliação total 

qualitativa, mas o que ela indica é um processo, não uma conclusão 

(WILLIAMS, 2011, p. 321). 

E é justamente neste processo que se encontra o ponto-chave para a compreensão da 

cultura do consumo. Desde o século XIX, a cultura ocidental começou a ser regulada pelo 

consumo de mercadorias, em uma sociedade capitalista. Este é o ponto a que pretendemos 

chegar para marcar o momento em que o fenômeno do consumo exerce uma função essencial 

na sociedade, preparando o terreno para estudá-lo como algo básico na cultura 

contemporânea. 

 

2.5 OS BENS COMO CULTURA E A ANTROPOLOGIA DO CONSUMO 

Há um tempo de viver e um tempo de morrer, um tempo de amar. Os bens 

de consumo são usados para marcar esses intervalos (DOUGLAS; 

ISHERWOOD, 2013, p. 111). 

Na contemporaneidade, a relação entre cultura e consumo se intensifica. Segundo 

Everardo Rocha (2013, p. 8), o consumo está presente de forma ativa em nosso cotidiano e 

“nele desempenha um papel central como estruturador de valores que constroem identidades, 

regulam relações sociais, definem mapas culturais”. Não seria possível pensar a nossa 

sociedade sem as práticas consumo, seus significados e como se dá a complexa relação nesse 

“mundo dos bens”, assim denominado por Douglas e Isherwood (2013).  

De forma preconceituosa, enfatiza Rocha (2013), o consumo tem sido explicado de 

forma hedonista, moralista ou naturalista. A visão hedonista seria a mais famosa e a que está 

sob o prisma da publicidade. “O enquadramento hedonista denuncia a si mesmo, como que 

entrega sua artificialidade ao equacionar consumo com sucesso, felicidade ou qualquer outra 
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das infinitas seduções publicitárias” (Ibidem, p. 11). Por sua vez, a visão moralista do 

consumo explica boa parte das “mazelas” do mundo. “Esse enquadramento moralista pode ser 

debitado ao desequilíbrio ideológico e ao diferenciado poder classificatório das categorias 

“produção” e “consumo” (Ibidem, p. 12). Tal acepção subtende a produção como se estivesse 

carregada de todos os significados positivos e o consumo dos negativos. Esta visão moralista 

muito se assemelha à centelha do capitalismo, pois ela enobrece o que estiver ligado ao 

trabalho, à empresa, ao mercado, à profissão. Neste sentido, o consumo é considerado fútil e 

leva à ruína, uma visão muito reforçada pela mídia. Assim sendo, “estudar o consumo 

significa, em certo sentido, privilegiar a cultura, o simbólico, experimentando a relatividade 

dos valores e a instabilidade nela implícita” (Ibidem, p. 13). 

O terceiro enquadramento seria o naturalista, aquele que associa o consumo às 

questões físico-biológicas: funcionamento do organismo, combustível para a produção do 

fogo, consumo de oxigênio, etc. Mas, é no plano cultural e simbólico que o consumidor 

escolhe uma marca em detrimento de outra, ouve uma música e não aplaude outra, frequenta 

um shopping ao invés de outro e casa-se com uma pessoa ao invés de outra. Portanto, 

“devemos supor que a função essencial do consumo é a capacidade de dar sentido” 

(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2013, p. 7).   

A escolha dos bens também pode servir para discriminar determinados padrões, 

como por exemplo, a casa e o local onde se situa, a proximidade com a região central a 

localização na periferia, como é um traço muito marcante em cidades como São Paulo e Rio 

de Janeiro, por exemplo. “Os bens são, portanto, a parte visível da cultura. São arranjados em 

perspectivas e hierarquias que podem dar espaço para a variedade total de discriminações de 

que a mente humana é capaz” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2013, p. 111).   

O bem também pode ter um caráter de signo ideológico. “Para Baudelaire, o vinho 

era memória e esquecimento, felicidade e melancolia; era uma droga que podia transportá-lo 

para fora de si mesmo, a estados insólitos e desviantes” (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2013, 

p. 119). O vinho de Baudelaire é signo ideológico pela definição bakhtianiana. “Cada campo 

de criatividade ideológica tem seu próprio modo de orientação para a realidade e refrata a 

realidade à sua própria maneira” (BAKHTIN, 2014, pp. 32-33).  

Portanto, o consumo no “mundo dos bens” é parte importante na análise desta 

pesquisa, uma vez que nos interessam os significados culturais, os signos ideológicos, bem 

como o consumo de classes. 
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2.6 COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E CONSUMO 

O consumo relaciona-se diretamente com a comunicação, através dos 

vários discursos; com a educação, formal ou não, por ser aí que se pode 

construir competências sobre a temática, de modo a formar cidadãos que 

se relacionem reflexivamente com ele. Sendo o campo 

comunicação/educação locus privilegiado da formação dos sentidos 

sociais, a discussão sobre o conceito e a prática do consumo tem aí lugar 

privilegiado (BACCEGA, 2014, p. 201). 

Como vimos no primeiro capítulo, as agências de socialização tradicionais, família e 

escola, disputam espaço com os meios de comunicação. Agora, vamos verificar como o 

consumo atua neste âmbito, agindo como um formador de identidades, e “estabelecer as 

relações dos campos comunicação/educação com a teoria e a prática do consumo com vistas à 

formação de sujeitos capazes de, partindo da realidade objetiva, construir novos modos de 

consumir em nova variável histórica” (BACCEGA, 2010, p. 49).  

A reflexão deve ser construída sob alguns suportes, sendo que alguns deles nós 

discutimos anteriormente, como os que se referem ao campo da comunicação/educação; as 

questões referentes à mercadoria e as questões do consumo e do consumidor. Mas cabe 

destacar um suporte que não enfatizamos com a mesma determinação, e ela se faz necessária: 

“a contemporaneidade, chamada era do consumo, era da comunicação, considerando consumo 

e comunicação como formadores de um todo, indivisível, interdependente” (BACCEGA, 

2010, p. 51). 

O consumo na perspectiva da comunicação/educação, que é um “lócus privilegiado 

da constituição do cidadão crítico”, segundo Baccega (2010, p. 52) surge como importante 

fenômeno para ajudar na reflexão de sujeitos atuantes e para que construam uma nova 

realidade social. Cabe lembrar que a abordagem dada ao consumo no campo da 

comunicação/educação não é hedonista, moralista, nem tão pouco naturalista. 

Ao unirmos em um só campo comunicação/educação/consumo, temos a construção 

de novos sentidos, porém sempre marcados pelos sentidos velhos, uma vez que a “ruptura 

total nunca ocorre” (BACCEGA, 2010). “Este processo dialógico de interação com a 

sociedade, lugar da práxis que desenha e redesenha esses sentidos, no caminho da tradição ou 

da ruptura, do tradicional ou do novo, da permanência ou da mudança” (Ibidem, p. 53).  

O consumo não é apenas reprodução de forças, mas também produção de 

sentidos: lugar de uma luta que não se restringe a posse dos objetos, pois 

passa ainda mais decisivamente pelos usos que lhes dão forma social e nos 

quais se inscrevem demandas e dispositivos de ação provenientes de diversas 
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competências culturais (MARTÍN-BARBERO, 2013, p. 292). 

Outro aspecto relevante que retomamos é a questão da produção e do consumo. Sem 

o segundo, o primeiro não tem razão de existir, da mesma forma que sem produção não há 

consumo. Como explica Celso Frederico (2008, p. 83), “segundo Marx, produção é 

imediatamente o consumo que, por sua vez, é imediatamente a produção; portanto, de certa 

forma, o consumo produz a produção”. 

O consumidor como um sujeito ativo, que é um sujeito consumidor/receptor, passa a 

ter consciência de sua posição na sociedade ao perceber suas relações socioeconômicas nas 

práticas culturais. Daí a importância de trazermos mais um conceito importante para o campo 

da comunicação/educação/consumo, o conceito de cidadania. Para Baccega (2010, p. 61), a 

cidadania plena depende de:  

Um conjunto de três passos indispensáveis: 1. O sujeito ter consciência 

que é um sujeito de direitos; 2. Ter conhecimento de seus direitos, ou 

seja, serem dadas a ele condições de acesso a este conhecimento e 3. 

Serem adjudicadas ao sujeito as garantias de que ele exerce ou exercerá 

seus direitos sempre que lhe convier. 

Neste direito está compreendido o direito de consumir tanto bens materiais, quanto 

os bens simbólicos. Canclini acentua que o consumo define as identidades, que “dependem 

daquilo que se possui, ou daquilo que se pode chegar a possuir” (CANCLINI, 2010, p. 30). 

Para Stuart Hall (2011, p. 38), levando em consideração as transformações ocorridas 

no século XX, que nos levaram ao que ele define como pós-modernidade, “a identidade é 

realmente algo formado, ao longo do tempo, através de processos inconscientes, e não algo 

inato, existente na consciência no momento do nascimento”. Ao longo do tempo, a identidade 

passou a ser móvel, está sempre em movimento. 

Observamos que a era contemporânea ou a era do consumo vem marcada por 

diversos avanços tecnológicos que acabam colocando os meios de comunicação como 

importante ator da trama cultural e a educação é o local adequado para travar o diálogo e 

formar um sujeito crítico e cidadão. 
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3 A DESIGUALDADE E SEUS EIXOS DE PERMANÊNCIA 

No presente capítulo nos voltamos à questão das espacialidades e das 

territorialidades urbanas para melhor compreender os contextos históricos, geográficos, 

estatísticos, antropológicos, culturais, sociais e econômicos da Vila Terezinha, um subdistrito 

do bairro da Vila Brasilândia, periferia noroeste da cidade de São Paulo.  

Em dados produzidos em 1875 pelo senador do Império, Dr. Joaquim Floriano de 

Godoy, buscaremos um quadro estatístico histórico da então Província de São Paulo, para 

entendermos como se deu o início da formação da cidade para também chegarmos à formação 

da Província de Nossa Senhora da Expectação do Ó, que deu origem ao bairro da Vila 

Brasilândia, no final do século XX. Por meio de uma série de informações advindas de 

pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, buscaremos situar os 

leitores sobre as condições de vida dos sujeitos desta pesquisa. Apresentaremos os percentuais 

de crianças e jovens que frequentam a escola, a renda das famílias, a densidade populacional, 

uma descrição das condições das ruas, das vielas e becos, das casas e da infraestrutura 

oferecida pelo poder público nesta região.  

Em seguida, pretendemos trazer subsídios que nos ajudem a compreender algumas 

questões referentes à desigualdade, no mundo e no Brasil, a configuração das favelas ou 

comunidades das periferias das grandes metrópoles e os pontos-chave que nos levam a 

discutir os prejuízos à liberdade causados pela desigualdade. Lembramos que esta pesquisa 

não se enquadra em um estudo do campo da história, da geografia, da sociologia, da 

antropologia, da economia e da psicologia social. Todavia, como ressaltamos no capítulo 1, o 

campo da comunicação/educação e do consumo é multi-inter-transdisciplinar, o que torna 

sempre necessária a busca de referenciais destes outros saberes que nos auxiliem na própria 

construção do campo da comunicação/educação.  

 

3.1 A DESIGUALDADE NO MUNDO 

A desigualdade nos países do Ocidente passou a estar presente com maior ênfase 

após a Revolução Industrial. A economia mundial cresceu pouco no século XIX e, no século 

XX, presenciou a redução da desigualdade em muitas regiões, tais como Europa e nas 

Américas. Entretanto, após os anos de 1970-80, a desigualdade voltou a aumentar. Para 

analisar a desigualdade é preciso decompô-la em três termos: a desigualdade de renda do 

trabalho, a desigualdade da propriedade do capital e das rendas que dela resultam e, por fim, a 
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relação entre ambas (PIKETTY, 2014, p. 234). No pós-guerra, as heranças se reduziram a 

quase nada e, “pela primeira vez na história do trabalho, os estudos se tornaram o caminho 

mais seguro para alcançar o topo na distribuição de renda” (Ibidem, p. 237).  

Por definição, a desigualdade da renda resulta, em todas as sociedades, da 

soma desses dois componentes: de um lado a desigualdade da renda do 

trabalho; e, de outro, a desigualdade da renda do capital. Quanto mais 

desigual for a distribuição de cada um desses componentes, maior será a 

desigualdade total (PIKETTY, 2014, p. 238). 

Entende-se por renda do trabalho principalmente os salários, e por renda do capital 

alugueis, dividendos, juros, royalties, lucros e ganho de capital. Ressaltamos que a 

desigualdade da renda do capital pode ser mais acentuada que a desigualdade do capital, o que 

serviu como um mecanismo potente para ampliar a desigualdade no século XXI.  

No caso da desigualdade da renda do trabalho é importante salientar que não apenas 

a oferta e a demanda, mas também o estado do sistema educacional afeta o processo de 

formação dos salários (PIKETTY, 2014, p. 239). As desigualdades das rendas do capital, por 

sua vez, variam conforme a poupança, os investimentos, regras de sucessão e de herança e o 

funcionamento dos mercados imobiliário e financeiro. 

Uma constante ao estudar a desigualdade é que a desigualdade do capital é sempre 

mais acentuada do que a desigualdade do trabalho. “A distribuição da propriedade do capital e 

das rendas que dele provêm é sistematicamente mais concentrada do que a distribuição das 

rendas do trabalho” (PIKETTY, 2014, p. 239). Salta aos olhos o fato de que a concentração de 

renda do capital, em todos os países, em todas as épocas com dados disponíveis, sem exceção, 

é sempre em grandes proporções. Em todas as nações estudadas pelo economista, 50% do 

total da riqueza, podendo chegar a até 90% em algumas sociedades, está nas mãos de 10% dos 

indivíduos. Enquanto que os 50% mais pobres não possuem nada ou quase nada, sempre 

menos de 10% e, em geral, menos de 5% do patrimônio total de um país. “Devemos insistir 

que esta regularidade em si nada tem de evidente, e ela revela, precisamente, a natureza dos 

processos econômicos e sociais que governam a dinâmica da acumulação e da distribuição de 

patrimônio” (PIKETTY, 2014, p. 240). Um dos pontos marcantes nos estudos de Piketty 

(2014) está em demonstrar o quão importante é a herança e seus efeitos cumulativos para o 

processo de concentração de capital. É muito fácil poupar para aqueles que não pagam aluguel 

ou financiamento da casa própria, por exemplo. 

Mesmo nos países escandinavos, onde se encontra a maior taxa de igualdade nos 

anos de 1970-80, ainda há desigualdade, porém em proporções bem menores que o restante 
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do mundo. O que o estudo de Piketty (2014) destaca é quanto da renda total dos países está 

nas mãos dos 10% mais ricos, que ele classifica como elite ou classes superiores. Devemos 

também, dividir estes 10% mais ricos em 1% dos mais ricos ou classes dominantes e, os 9% 

restantes deste décimo, denominados de classes abastadas. Em seguida, divide-se 40% da 

renda total pelas classes médias e os 50% restantes pelas classes pobres ou classes populares.  

A desigualdade de capital é mais acentuada que a desigualdade da renda do trabalho, 

uma vez que não necessariamente as pessoas com os maiores salários detém a maioria do 

capital. Por outro lado, voltando à desigualdade e à pobreza dos 50% da população, há uma 

constante em todas as sociedades, nas quais os mais pobres possuem muito pouco em termos 

de renda: “os 50% mais pobres em patrimônio detêm sempre menos de 10% da riqueza 

nacional, e geralmente menos de 5%” (PIKETTY, 2014, p. 252). 

O século XX trouxe uma vantagem aos 40% das pessoas das classes médias, uma vez 

que elas não existiam anteriormente. Na prática, não havia classe média, pois esta faixa 

detinha praticamente a mesma renda total dos 50% mais pobres.  

O que mais interessa à nossa pesquisa são os mecanismos que mantêm sempre um 

percentual muito baixo da renda total nas mãos dos 50% mais pobres. Por não terem 

disponibilizado uma série de dados ao pesquisador francês Piketty, não foi possível a ele 

analisar a proporção dos 10% mais ricos (1% + 9%), dos 40% das classes médias e dos 50% 

dos mais pobres no Brasil. Todavia utilizaremos outros dados disponíveis no Atlas do 

Desenvolvimento Humano e nos estudos de Pochmann (Desigualdade econômica no Brasil, 

2015), para analisar a desigualdade no Brasil, em São Paulo e na Vila Brasilândia, 

informações relevantes para esta pesquisa.  

 

3.2 DESIGUALDADE NO BRASIL 

Havia no pós-Segunda Guerra Mundial uma expectativa de transição positiva para o 

capitalismo pós-industrial, como sendo uma referência ao início de um padrão civilizatório 

superior. O que se imaginava em 1970, mostra-se diferente 46 anos depois. A organização não 

governamental britânica Oxfam afirma que as 62 pessoas mais ricas no mundo têm o mesmo 

em riqueza que toda a metade mais pobre da população global
11

. Por sua vez, na América 

Latina, boa parte dos países encontraram caminhos para enfrentar o problema da 

                                                 

11
 Estas informações foram divulgadas no site da BBC. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/ 

noticias/2016/01/160118>. 
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desigualdade. 

No Brasil, há uma forte influência da velha tradição da desigualdade que vem desde 

a colonização portuguesa, visando sempre tirar o maior proveito da exploração das riquezas 

do país, sem um comprometimento com o desenvolvimento da nação. “O predomínio de mais 

de três séculos de latifúndios da terra, trabalho escravo e de monocultura exportadora 

consolidou a base primária da desigualdade econômica no Brasil” (POCHMANN, 2015, p. 

12-13). Além dos escravos vindos da África, o Brasil também explorou a mão de obra 

indígena das tribos de características mais pacíficas.  

No século XVI, o número total de escravos comercializados nas rotas do 

atlântico ficou em torno de 800 mil a 1,3 milhão. Nos séculos seguintes 

(XVII e XVIII), o volume das exportações cresceu vertiginosamente, 

chegando a mais de 7 milhões de escravos africanos vendidos. Esse número 

representa 70% do total das exportações de escravos da África. Só para a 

América foram enviados, durante o século XVIII, cerca de 60 mil africanos 

por ano (MATTOS, 2007, p. 65-66). 

Esta mão-de-obra escrava africana tinha um objetivo certo: manter a produção de 

bens das colônias para serem comercializados nos mercados europeus. O Brasil, colônia 

portuguesa, foi então dividido em grandes propriedades de monocultura escravista. No século 

XV, o principal produto era o pau-brasil; nos séculos XVI e XVII, passou a ser o açúcar; já o 

ouro prevaleceu no século XVIII; e, no século XIX, o café. De 1551 a 1870, desembarcaram 

no Brasil 4.029.800 escravos africanos (MATTOS, 2007, p. 104). Próximo do término da 

escravidão, entre 1841 a 1850 ainda foram comprados e depois vendidos 378.400 escravos, 

mas entre 1851 a 1860 o número caiu para 6.400. No entanto, os escravos não eram obrigados 

a trabalhar apenas nas grandes fazendas, eles também serviam em pequenas propriedades 

agrícolas, fazendas e sítios da cidade de São Paulo, como veremos mais adiante. Aos escravos 

cabia a limpeza das ruas, a retirada dos lixos das casas, o trabalho que exigia força física, a 

lavagem de roupas, os trabalhos nas obras públicas, a construção de prédios, entre outros 

serviços braçais.  

No Brasil, os filhos e netos de escravos, marcados pela cor da pele sofreram e sofrem 

discriminação até os dias de hoje. Os afrodescendentes, em sua grande maioria, compõem as 

classes pobres da população, vivem nas periferias e sofrem com a desigualdade de renda, de 

educação, de direito a cidadania e de justiça. Nas cidades, as periferias passaram a ser o local 

de morada de muitas destas famílias, que não faziam parte das classes dominantes e, 

logicamente, não poderiam residir nas áreas nobres das regiões urbanas. Sem dúvida, este 

traço marcante da história brasileira ajudou a reforçar a estrutura da desigualdade econômica e 
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de acesso à cultura e ao entretenimento.  

O crescimento econômico do Brasil não necessariamente significou a diminuição da 

desigualdade. Este fato pode ser detectado tanto em 1890, quanto em 1980, épocas em que o 

país foi o que mais cresceu. No entanto, em 1980, apesar de ser considerada a oitava maior 

economia do planeta, o Brasil apresentava uma desigualdade social extremamente 

exacerbada. Na década de 1960, fica ainda mais evidente como o processo de 

subdesenvolvimento brasileiro tem potencial marginalizador e concentrador de capital. Foi 

apenas nos anos 2000 que o Brasil começou a mudar seu processo de desigualdade e a passar 

a transitar sob novas perspectivas sociais.  

No ano de 2013, por exemplo, os 10% dos brasileiros mais pobres receberam 

apenas 1,6% dos rendimentos domiciliares particulares permanentes, 

equivalendo à média de R$ 572 por mês, enquanto os 10% mais ricos 

concentraram 39,1%, com ganho médio mensal de R$ 14.198 

(POCHMANN, 2015, p. 40). 

Grande parte dos ingressantes no mercado consumidor brasileiro da primeira década 

de 2000 foram os brasileiros residentes em favelas. Eles representam 6% da população e 

somam 11,7 milhões de pessoas. Elas “(...) constituem novos padrões de consumo, 

reinventam atividades econômicas e contribuem decisivamente para definir a cultura do país 

dos emergentes” (MEIRELLES, 2014, p. 28). 

  

3.3 DESIGUALDADE NA VILA BRASILÂNDIA 

Há indiferença com relação à miséria e a pobreza das regiões periféricas da cidade de 

São Paulo, normalmente áreas distantes geograficamente do centro da cidade e dos bairros 

onde residem pessoas de classes sociais mais elevadas. Este distanciamento físico, mas 

também simbólico, marca a Vila Brasilândia, desde o início de sua formação até os dias 

atuais. Trata-se de um espaço físico onde se percebe um elevado grau de desigualdade em 

relação a outras territorialidades de São Paulo, com destaque àquelas apropriadas pelas classes 

mais abastadas.  

Nossa pesquisa trata de questões específicas e, ao mesmo tempo, muito complexas 

de um grupo de educandos, moradores da Vila Terezinha, na Vila Brasilândia. A Vila 

Terezinha ocupa uma área de 1,8401 km², e possui uma densidade populacional de 22.011,37 

habitantes por km², o que nos leva a concluir ser esta uma região de densidade demográfica 

alta, quando comparada à média da cidade de São Paulo, que é de 7.365,24 hab./km², ou seja, 

quase três vezes mais. Ao mesmo tempo, por se tratar de uma região pobre, onde praticamente 
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não existem edifícios residenciais, nos quais os apartamentos são verticalizados em 15 ou até 

20 andares, os moradores são obrigados a construir suas casas de forma a aproveitar ao 

máximo cada metro quadrado. Existem casas feitas de bloco e muitos barracos de madeira. Os 

córregos, a céu aberto, passam ao lado, ou embaixo destas casas, e o esgoto não é tratado pela 

empresa responsável por este serviço, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado 

de São Paulo). As construções são, em sua grande maioria, improvisadas. O telhado é 

predominantemente de amianto, janelas são raras e a divisão entre quarto, banheiro e cozinha 

muitas vezes é feita com tapume. Dependendo da localização não há calçamento, e os 

barracos, um colado ao outro, são colocados em terrenos invadidos, em encostas de morro ou 

onde houver espaço livre. As vielas mais antigas são um amontoado de casas de alvenaria, em 

sua grande maioria de bloco aparente. Casas azulejadas ou pintadas são exceções. É comum 

familiares dividirem o mesmo barraco ou o mesmo terreno, construindo o que eles chamam de 

“puxadinho”, para as construções montadas anexas sobre ou ao lado de uma casa. Desta 

forma, eles dividem água e banheiro. 

Para Martín-Barbero (2013, p. 277), “é no bairro que as classes populares podem 

estabelecer solidariedades duradouras e personalizadas”. É também no bairro que a 

“sociabilidade mais ampla” se constitui e nesta rede de relações sociais vai se formando o 

tecido cultural. As tramas deste tecido ficarão muito claras quando passarmos para a análise 

de nosso trabalho de campo. Nas vielas, todos se conhecem e, muitas vezes, se ajudam. Mas 

são também nestas vielas que o tráfico de drogas estabelece seus pontos de venda e onde, à 

luz do dia, adolescentes esperam seus clientes.
12

   

 A Vila Terezinha possui um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) de 0,692, o que é considerado um IDHM médio, por estar situado na faixa entre 

0,600 e 0,699, segundo os dados disponíveis no Atlas do Desenvolvimento Humano dos 

Municípios.
13

 Analisando a série histórica, podemos considerar que houve uma melhora nos 

                                                 

12
 Ao caminharmos nestas vielas, presenciamos diversas vezes a compra e venda de drogas ilícitas. 

Normalmente, maconha e cocaína. Nas vezes que testemunhamos o comércio de drogas, o cliente era morador da 

região. A naturalização do ato é constatada no momento em que ambas as partes agem sem esconder o delito.  
13

 O Atlas do Desenvolvimento Humano está disponível na internet, no site www.atlasbrasil.org.br. “O site 

engloba o Atlas do Desenvolvimento Humano nos Municípios e o Atlas do Desenvolvimento Humano nas 

Regiões Metropolitanas. O Atlas é uma plataforma de consulta ao Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) de 5.565 municípios brasileiros, 27 Unidades da Federação (UF), 20 Regiões Metropolitanas 

(RM) e suas respectivas Unidades de Desenvolvimento Humano (UDH). O Atlas traz, além do IDHM, mais de 

200 indicadores de demografia, educação, renda, trabalho, habitação e vulnerabilidade, com dados extraídos dos 

Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010.” O documento foi desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pela Fundação João 

Pinheiro. 

http://www.atlasbrasil.org.br/
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números de 2000 a 2010, uma vez que, em 2000, o IDHM era de 0,549. Contudo, esta 

localidade não dispõe de diversos serviços públicos, tais como: hospital, biblioteca para 

adultos e de conteúdo infantil, áreas de lazer como parques, teatro, cinema, e, até mesmo, 

infraestrutura básica como calçamento, iluminação pública, tratamento e coleta de esgoto 

adequada em todas as ruas e vielas. Este cenário, Canclini (2010, p. 102) descreve como “uma 

mancha urbana que se disseminou num ritmo muito mais veloz do que a expansão dos 

equipamentos culturais públicos”. Embora as últimas pesquisas do IBGE apontem um 

declínio no crescimento populacional brasileiro, nas periferias as taxas ainda são de 

crescimento e os equipamentos públicos, que deveriam ser oferecidos pelos governos 

municipal e estadual, não acompanharam o crescimento desta região, nos últimos 70 anos. 

Trazemos abaixo, informações disponíveis no Atlas do Desenvolvimento Humano, 

que mostram a evolução positiva de frequência escolar na Vila Terezinha. Na segunda tabela, 

há os dados de toda a cidade de São Paulo. 

 

Tabela 1: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes – Vila Teresinha 

IDHM e componentes  2000 2010 

IDHM Educação 0,377 0,626 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 31,82 53,00 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 46,54 88,39 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental 58,81 93,81 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 40,53 59,21 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 18,13 31,02 

Fonte: www.atlasbrasil.org.br 

 

Tabela 2: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - São Paulo-

SP 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,421 0,614 0,725 
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% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 45,57 56,49 67,68 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 41,19 75,19 93,01 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental 60,68 77,62 87,50 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 36,77 61,37 68,92 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 22,83 42,00 50,51 

Fonte: www.atlasbrasil.org.br 

 

Considerando o IDHM Educação da Vila Terezinha, de 2000 a 2010, verificamos 

uma melhora significativa, uma vez que passou de 0,377 para 0,626. E ao compararmos com 

o da cidade de São Paulo, que é de 0,614, em 2000 e, 0,725, em 2010, constatamos que a 

defasagem do bairro em relação a cidade, em 2000, era muito maior que a encontrada em 

2010. Este é o resultado da busca pela universalização do ensino no Brasil, um primeiro passo 

quantitativo importante, que não corresponde à melhora qualitativa que todos devem 

perseguir. 

A renda per capita média na Vila Terezinha, Unidade de Desenvolvimento Humano 

(UDH), é de R$ 512,15, em 2010, enquanto no município São Paulo é de R$ 1.516,21 e, na 

região metropolitana (RM) de São Paulo, de R$ 1.249,72. No mesmo ano, a proporção de 

pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ R$ 140,00 (a preços de 

agosto de 2010) era correspondente a 8,42% da UDH – Vila Terezinha e, de 4,27% do 

município de São Paulo e, de 4,93% da região metropolitana”
14

. Mesmo a renda per capta da 

Vila Terezinha tendo saltado de R$ 365,87, em 2000, para R$ 512,15, em 2010, o coeficiente 

de Gini não mudou, permanecendo nos mesmo 0,40. Podemos conferir esses dados na tabela a 

seguir: 

 

Tabela 3: Renda, Pobreza e Desigualdade - Vila Terezinha 

 
2000 2010 

Renda per capita (em R$) 365,87 512,15 

                                                 

14
 Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_udh/27706>. Acesso em: 12/7/2015.  

http://www.atlasbrasil.org.br/
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% de extremamente pobres 3,95 2,38 

% de pobres 17,59 8,42 

Índice de Gini
15

 

 
0,40 0,40 

Fonte: www.atlasbrasil.org.br 

 

Este é o motivo porque não iremos nos basear neste coeficiente para tratar da 

desigualdade na Vila Terezinha. Apenas trazemos estas informações, muito utilizadas nos 

relatórios oficiais e no debate público, para oferecer mais um dado a respeito do local de 

nossa pesquisa.  

Cabe observar que todos estes números do Atlas do Desenvolvimento Humano foram 

apurados até 2010, ano em que o Brasil ainda não vivia a atual crise econômica, que ficou 

mais acentuada em 2015. Neste período, os governos municipais, estaduais e o governo 

federal arrecadavam impostos na proporção de uma economia que crescia a taxas de 7,5% do 

Produto Interno Bruto (PIB) ao ano, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Em 2000, o PIB crescia a uma taxa de 4,4%. Nos últimos quatro anos, o 

PIB cresce a taxas muito menores. Em 2011, o PIB fechou em 2,7%, em 2012 em 0,9%, em 

2013 em 2,3% e, em 2014 a 0,1%. Como o ano de 2015 foi marcado por uma austeridade 

fiscal e o governo federal, chefiado pela presidenta Dilma Rousseff em seu segundo mandato 

iniciado em janeiro de 2015, divulgou a todo instante corte nos gastos com os programas 

sociais e de educação, poderemos constatar no futuro algum impacto nos números 

apresentados pelo Atlas do Desenvolvimento Humano dos próximos dez anos, mas estas são 

apenas perspectivas. O que cabe ressaltar é que houve uma melhora significativa em todos os 

números, inclusive nos que dizem respeito ao percentual dos que vivem em extrema pobreza, 

que caiu de 3,95% para 2,38%, e o que mede o percentual dos que vivem na faixa da pobreza, 

diminuiu de 17,59% para 8,42% do total da população da Vila Terezinha.  

Por outro lado, constata-se que o IDHM da cidade de São Paulo em 1991 era de 

0,626 e em 2000 de 0,733, enquanto que o da Vila Terezinha, em 2010, era de 0,692. Isso nos 

leva a afirmar que esta região periférica da cidade de São Paulo está defasada praticamente 17 

                                                 

15 Gini é um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os 

rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação 

de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou 

seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar. 

http://www.atlasbrasil.org.br/
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anos em relação ao restante da cidade.  

Como ressalta o prêmio Nobel de Economia no ano de 1998, Amartya Sen
16

, que 

defende os sujeitos que vivem em situação de exclusão social em todo o planeta, o enfoque 

nas liberdades humanas não deve ser visto apenas sob a visão restrita no Produto Nacional 

Bruto (PNB) ou Produto Interno Bruto (PIB). “Mas liberdades dependem também de outros 

determinantes, como as disposições sociais e econômicas (por exemplo, os serviços de 

educação e saúde) e os direitos civis (por exemplo, a liberdade de participar de discussões e 

averiguações públicas)” (SEN, 2000, p. 17). Sen acredita que o desenvolvimento está 

intrinsicamente ligado a extirpar as fontes de privação de liberdade, que para ele são “pobreza 

e tirania, carência de oportunidades econômicas de destituição social sistemática, negligência 

dos serviços públicos e intolerância ou interferências excessivas de Estados repressivos” 

(Ibidem, p. 18).  

No caso específico do Brasil, embora os nossos índices de pobreza tenham 

melhorado significativamente como demonstramos com os índices do IDHM, mais 

especificamente de São Paulo e da Vila Terezinha, ainda possuímos traços de desigualdade, 

pobreza, serviços públicos inadequados, falta de moradia apropriada e sistemas de assistência 

médica e de educação de qualidade insatisfatória, principalmente para os cidadãos que vivem 

em situação de pobreza e pobreza extrema. Ressaltamos que ainda havia, em 2010, 27,08% da 

população vulnerável à pobreza, na Vila Terezinha. Mesmo tendo melhorado muito, esta 

região ainda possuía, em 2010, 5,29% das crianças na faixa de 6 a 14 anos fora da escola e, 

7,56% dos adolescentes e jovens de 15 a 24 anos sem estudar, trabalhar e considerados em 

situação de vulnerabilidade social.  

(...) mesmo quando se chega a um ponto extremo, em algum grau zero de 

existência humana em que surge a necessidade básica, essa com certeza não 

é a base para definir a necessidade humana, pois o que observamos nessas 

circunstâncias catastróficas não é a verdade da necessidade, e sim os 

extremos do fracasso social” (SLATER, 2002, p. 133). 

O próximo quadro, da Vulnerabilidade Social, nos traz informações importantes para 

as análises desta pesquisa, principalmente o que tange as crianças, os jovens e os dados 

relativos a renda.  

                                                 

16
 Amartya Sen nasceu em 1933. Foi professor na Delhi School of Economics, London School of Economics, 

Oxford e Harvard. Sempre focalizou suas publicações em problemas éticos. O economista deixa claro no 

prefácio da obra “Desenvolvimento como Liberdade” não ser o Banco Mundial sua instituição favorita. “O poder 

de fazer o bem quase sempre anda junto com a possibilidade de fazer o oposto; como economista profissional, 

houve no passado ocasiões em que me perguntei se o Banco não poderia ter feito muito mais.” (SEN, 2000, p. 

11). 
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Tabela 4: Vulnerabilidade social 

Crianças e Jovens 2000 2010 

Mortalidade infantil 28,50 18,70 

% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola 85,43 48,46 

% de crianças de 6 a 14 fora da escola 14,69 5,29 

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e são vulneráveis, na população dessa faixa 15,31 7,56 

% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos 5,30 - 

Taxa de atividade - 10 a 14 anos 5,51 6,48 

Família 

   

% de mães chefes de família sem fundamental e com filho menor, no total de mães chefes de família 79,76 43,78 
 

% de vulneráveis e dependentes de idosos 1,20 1,66 
 

% de crianças com até 14 anos de idade que têm renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais 5,15 3,78 
 

Trabalho e Renda 

   

% de vulneráveis à pobreza 46,26 27,08 
 

% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em ocupação informal 47,26 31,17 
 

Condição de Moradia 

   

% da população em domicílios com banheiro e água encanada 96,95 98,72 
 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP
17

 

Houve um crescimento significativo no número de crianças que passaram a 

frequentar as escolas na Vila Terezinha e, logicamente, que cair de 85,43% para 48,46% o 

percentual de crianças de 0 a 5 anos que estavam fora da escola em um intervalo de 10 anos 

deve ser motivo de comemoração. Nos casos das crianças de 6 a 14 anos, a taxa caiu de 

14,69% para 5,29%, por sua vez, os de jovens de 10 a 17, tiverem uma queda de 15,31% para 

7,56% no número de sujeitos fora da escola. Todos estes são números muito positivos, mas 

vale ressaltar que a qualidade do ensino e da aprendizagem não cresceu nas mesmas 

proporções. Sem dúvida, o investimento na melhora da qualidade da educação deve ser o 

segundo passo a ser perseguido pela sociedade paulista.  

                                                 

17
 Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_udh/27706>. Acesso em: julho de 2015. 
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O campo da comunicação/educação e do consumo nos oferece referencial teórico 

imprescindível para qualquer contexto socioeconômico e cultural, mas destacamos a 

pertinência para uma região de exclusão social e precariedade do sistema de ensino, como a 

Vila Terezinha. “Adotar o ponto de vista dos oprimidos ou dos excluídos pode servir na etapa 

da descoberta, para gerar hipóteses ou contra hipóteses que desafiem os saberes constituídos, 

para tornar visíveis campos do real descuidados pelo conhecimento hegemônico” 

(CANCLINI, 2010, p. 23). Esta pesquisa partirá em muitos momentos do ponto de vista dos 

educandos em situação de opressão e exclusão, não com a pretensão de gerar novas hipóteses, 

mas com a intensão prioritária de dar protagonismo à voz destes educandos da Vila Terezinha 

e, talvez, ao deixá-los falar e ao ouvi-los possamos encontrar caminhos que auxiliem em 

outros trabalhos de educação realizados com sujeitos nas mesmas condições das apresentadas 

até o momento. 

 

3.4 MEMÓRIA, IDENTIDADE CULTURAL E CONSUMO DA VILA BRASILÂNDIA  

Nas estruturas sociais dos países menos desenvolvidos, não é difícil 

reconhecer diferentes estilos de consumo. Esses estilos, em geral, 

correspondem a níveis muito diferentes de renda, e a uma estratificação 

muito óbvia da sociedade; os grandes proprietários de terra e oficiais do 

Estado, depois os camponeses e finalmente, os trabalhadores sem terra, cada 

círculo ou camada usando seu conjunto apropriado de bens (DOUGLAS; 

ISHERWOOD, 2013, p. 237). 

Esta definição pode ser interessante para apresentar o quadro brasileiro dos séculos 

XVIII, XIX e XX, mas podemos definir os moradores da Vila Brasilândia não como sem teto, 

mas curiosamente como sem terra, uma vez que são raros os moradores que possuem título de 

propriedade de seu terreno e de suas casas. O bairro nasceu apenas em 15 de setembro de 

1972, por decreto. A partir desta publicação, a administração regional da Freguesia do Ó 

passou a contar com os subsdistritos de Nossa Senhora do Ó, Vila Nova Cachoeirinha, Vila 

Brasilândia, Limão e Casa Verde. Em 1977, apenas 2% da Brasilândia contava com rede de 

água e esgoto. A primeira rua asfaltada era a Itaberaba, ainda nos dias de hoje uma das vias 

mais importantes da região.  

Se contarmos a partir do marco zero da cidade de São Paulo, a praça da Sé, são 

aproximadamente 20 quilômetros até a Vila Brasilândia, tornando o bairro parte do extremo 

noroeste da cidade.  
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Imagem 4: Mapa da cidade de São Paulo com destaque para os bairros da Freguesia do Ó e 

da Vila Brasilândia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/freguesia_brasilandia/mapas/index.php?p=143 

 

A Vila Brasilândia, que nasceu a partir do bairro da Freguesia do Ó é uma das 

freguesias mais antigas da capital paulista, possui marcas deixadas por acontecimentos 

ocorridos ao longo dos últimos cinco séculos. A capital paulista se desenvolveu a partir da 

região central da cidade, no entorno do Pátio do Colégio, onde os padres jesuítas realizaram a 

primeira missa, em 25 de janeiro de 1554, data que marca o nascimento da cidade. Explica 

Oliveira (1978) que a região era povoada por índios Tamoios, Tebireçá e Caiubi, quando 

chegaram os padres jesuítas, vindos de São Vicente, próximo ao que viria a ser o porto mais 

importante do país, na cidade de Santos.  

Chegados os padres ao Campo, e fitando na formosa miragem do paiz que 

ante elles se distendia, fizeram parada na alturas sobranceiras ao rio 

Tamanduatehy e ribeiro Anhangabaú, e ahi levantaram um rústico aposento 

para seu abrigo, em que celebrou-se a missa a 25 de janeiro de 1554 ser o 

“dia que se solemnisa a conversão de São Paulo, que d´ahi derivou seu nome 

a povoação que então se começou a edificar naquellas paragens: e como para 

essa edificação dependia-se de gente affeita a taes trabalhos, convidaram os 

jesuítas a Tebyreçá e Cayubi para que com suas tribos viessem levantar seus 

alojamentos nas vizinhanças do sitio em que haviam feito seu aposento 

(OLIVEIRA, 1978, p. 50-51).  

 Daí em diante, a Província de São Paulo passou a crescer no entorno dos aposentos 

dos jesuítas e da comunidade que se formou no local, fazendo do centro a região mais 

desenvolvida da cidade até 1900, e uma das áreas nobres da capital até a construção do 
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Elevado Costa e Silva, o Minhocão, em 1970, que acabou alterando a configuração urbana da 

região. Porém, outras províncias se formaram na mesma época, entre elas a de Santo Amaro, a 

da Penha e da Nossa Senhora da Expectação do Ó, entre outras. Com o objetivo de buscar as 

marcas históricas que fizeram da Vila Brasilândia ser o que é e como é hoje, fomos levados a 

buscar dados sobre a história do Ó. 

Joaquim Floriano de Godoy, médico formado pela Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro, político e autor de diversos livros sobre a história do Brasil, publicou em 1875 um 

dos mais importantes registros estatísticos sobre São Paulo. Em A Província de São Paulo – 

Trabalho Estatístico, Histórico e Noticioso, Godoy (1978, p. 23) relata que “esta cidade 

importante não só por ser capital da província, como por suas tradições históricas, está 

colocada sobre o tabuleiro de uma colina rodeada de extensas planícies e banhada mais 

distante pelo rio Tietê”. O distante rio Tietê seria um dos maiores obstáculos para acessar a 

Província do Ó, uma vez que os paulistanos demoraram para desenvolver técnicas de 

construção de pontes, mesmo com a preocupação, desde 1563, de construir pontes de acesso 

às vilas (BARROS, 1977, p. 16).  

Em fins do século XIX, a província de São Paulo ainda era iluminada por lamparinas 

a gás, dividia-se em quatro freguesias e seus arredores eram rodeados por sítios com belos 

jardins e pomares. Ela contava com a publicação de cinco jornais: Correio Paulistano, Diário 

de S. Paulo, A Ordem e Província de S. Paulo. A principal biblioteca estava localizada na 

Faculdade de Direito, do Largo São Francisco, com dez mil volumes. Manuel Eufrasio de 

Azevedo Marques apurou, em 1870, a relação de povoações da Província de São Paulo, 

destacadas por Godoy (1978). O cálculo era feito segundo o número de eleitores e dos fogos, 

termo utilizado na época para nomear as residências, apontando que a povoação de Nossa 

Senhora do Ó somava apenas 2.500 habitantes. A mesma contagem aponta a povoação de São 

Paulo com 25.000 habitantes. Abaixo uma imagem que ilustra o cenário da povoação de São 

Paulo em 1862. 

 

Imagem 5:  Largo do Piques, na região onde atualmente se localiza a Praça da Bandeira, 

numa vista obtida da Ladeira da Memória, em 1862 
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Fonte: GERODETTI, 1999, p. 17. 

 

Nossa Senhora da Expectação do Ó 

“Descendo o rio para baixo de São Paulo, tocava-se no sítio de Nossa Senhora da 

Esperança com um aldeamento fundado por Manuel Preto, e que veio a ser depois a capela e 

povoação de Nossa Senhora da Expectação do Ó” (NÓBREGA, 1891). Assim é descrita a 

navegação no rio Tietê, logo após a saída de Nossa Senhora da Luz até o porto do rio Tietê, 

no século XVII. Manuel Preto tinha uma reputação controversa, apontado como um pirata 

atrevido e cruel, que morreu de um flechada no coração como “castigo” de suas tiranias. Além 

de latifundiário, Preto era traficante de escravos e chegou a ter, em 1580, “perto de mil índios 

apresados no sertão, trabalhando em regime escravo na sua fazenda” (BARROS, 1977, p. 38). 

O auge da fazenda gira em torno de 1623-24, época em que Preto retonará “dos célebres 

massacres” nas reduções jesuíticas de Guairá. O “belicoso bandeirante” chegou a levar índios 

acorrentados pelos lábios até suas terras, o que reforça suas práticas de crueldade.  

Acredita-se que Manuel Preto pertencia a linhagem de índios jequetibás. Seu 

nascimento deu-se em 1535, tendo na época do massacre do Guairá cerca de 90 anos. Nesta 

época, era necessária mão de obra extensiva para a produção de cana-de-açúcar e o trabalho 

utilizado era exclusimanente escravo. Neste período, esta freguesia se apoiava no plantio de 

cana-de-açúcar para a produção de açúcar e, no século XIX, passou a utizá-la para a produção 

da caninha do Ó, como era conhecida a cachaça ou pinga, produzida na Freguesia do Ó. Preto 

ganhava dinheiro comercializando escravos indígenas e negros africanos. Por volta de 1870, a 

Província de São Paulo, contabilizava 156.612 escravos, sendo 88.040 homens e 68.572 
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mulheres. Deste total, 55.454 homens e 20.166 mulheres trabalhavam na lavoura (GODOY, 

1978, p. 48). Na povoação da Nossa Senhora do Ó, eram contabilizados 2.700 escravos.  

Seu epitáfio, feito pelo jesuíta Simão Maceta, é dos mais lúgubres. Diz ele 

escrevendo ao Padre Francisco Crespo: “Manuel Preto, antes de todas estas 

estradas por aver dado tan malo exemplo a esta gente, ya acabo sus dias, y 

murio em el serton com muy buenos flechasos que le dieron los yndios 

contra quiener yva Ya sus parientes, y la demas gente de su Compañia, se 

han buelto com los yndios que pudieron captivar. El Prieto dixo quando fue 

que avia de yr e morir em el serton em manos de los yndios, y tambiem fuso 

uma capa que avia de poblar em puerto de Santa Catalina. Plega al Senor que 

haya poblado el infierno por la muerte tan desgraciada y cruel” (BARROS, 

1977, p. 41-42).  

Seus três filhos não tiveram sorte muito diferente, pois morreram um pouco depois 

do pai, sendo o mais velho Antônio Preto, entre 1632-1633. Uma evidência desta data é que 

sua esposa, filha de Amador Bueno, casa-se novamente em fevereiro de 1634. Seu segundo 

filho, de mesmo nome, morre em um combate em 1637, no Vale do Taquari. O terceiro filho, 

João Preto, morrera dias antes, em outro combate. “Em sessenta anos a sesmaria seccionara-se 

em várias fazendas, que se subdividiram em inúmeros sítios, multiplicando-se por centenas de 

chácaras” (BARROS, 1977, p. 42). 

Embora o Ó do século XVIII tivesse, na época de Manuel Preto, a vocação para a 

produção de cana de açúcar, ele não segue o mesmo rumo do quadrilátero de Sorocaba, 

Piracicaba, Mogi-Guaçu e Jundiaí, e acaba enveredando por um caminho menos lucrativo, 

que demandava menor número de escravos, o da “caninha”, bebida conhecida nos dias atuais 

como cachaça. “De qualquer maneira é importante salientar que este será o segundo e último 

elemento na formação social, econômica e principalmente psíquica do habitante local” 

(BARROS, 1977, p. 57). 

As antigas terras de Manuel Preto tranforma-se em uma região de assaltos e 

latrocínios. “Os estradeiros, principalmente de gado, ameaçam deixar a vila sem recursos 

alimentares se não fossem coibidas as incursões dos quilombolas” (BARROS, 1977, p. 45). O 

nome da Freguesia do Ó torna-se sinônimo de refúgio e as estradas para o sertão passam a ser 

usadas na época como caminho para os aventureiros que buscavam minas de ouro  e prata 

peruanas. Eles acabam transformando o sítio de Preto numa espécie de estrada aberta. Com o 

passar dos anos, os documentos passam a chamar a região de Nossa Senhora do Ó ou 

simplesmente Ó. O nome é oficializado em 1796, quando foi desmembrado da Sé. A capela 

de Nossa Senhora da Esperança ou Expectação é datada de 1610 e, o nome do bairro 

originou-se do Ó invocativo, cantado nas sete antífonas das festas religiosas. 
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O primeiro senso de que se tem notícia é de 1765. Ele relata que a Freguesia tinha 

uma população de 134 homens e 133 mulheres. O senso datado de 1775 aponta para 1.181 

habitantes. Em seguida, a região descresce, passando a ter 1095 habitantes em 1795. Sabe-se 

que em 1745, a pesca começa a desempenhar um papel importante para a economia local, pois 

havia um edital que regulava a distribuição do pescado. Um relato do português Luiz 

D’Allincourt, datado de 1830 descreve com clareza a situação do Ó neste período:  

A volta que faz o rio nesta passagem, segue o rumo de Oeste-noroeste, e o 

caminho vai ao Noroeste; adiante está a igreja de Nossa Senhora do Ó, 

colocada em uma colina com o frontespício para São Paulo, donde dista 

légua e meia; o estado de ruína, em que se acha dá logo a conhecer a pobreza 

do povo, que chega a mil e duzentas almas de confissão, suas fazendas, e 

moradores são distantes umas das outras e somente há um pequeno número 

de casas perto da Igreja. (...) Os habitantes desta Freguesia cultivam a cana 

de açúcar para extraírem aguardente, o que forma o principal ramo do seu 

negócio; colhem café, mandioca, algodão; plantam milho, e legumes, quanto 

baste para o seu consumo (BARROS, 1977, p. 51).  

Muitos são os relatos do quão pequena era a aldeia e como era distante do centro de 

São Paulo. Em 1860, o suíço-alemão Johan Jacob von Tschud conta que passa por Águas 

Brancas, região onde hoje está a Avenida Francisco Matarazzo e o Parque da Água Branca e 

depois desce para chegar ao monte de Ó e, no cume, encontra o que ele chama de uma 

“insignificante aldeia, com sua pequena mas graciosa igreja, votada a Nossa Senhora do Ó” 

(BARROS, 1977, p. 51). Em 1805, o número de habitantes do Ó chegava a 1.436, sendo que 

estavam cadastrados nos censo da época, dois militares, dois padres, 137 agricultores, um 

minerador, três negociantes, seis artistas, 12 mendigos e 535 escravos. A cidade de São Paulo 

totalizava 21.933 habitantes e abrangia as freguesias da Sé, de Santa Efigênia, Brás, 

Guarulhos, Ó, Cotia, Penha, São Bernardo, Juqueri e M´Boy. 

Em 1872, a pedido do Ministério do Império é feito o primeiro recenseamento 

científico. Neste trabalho, a Freguesia do Ó contava 2.023 habitantes, distribuídos em 319 

residências. O número de casados é muito menor que o de solteiros, de 382 para 1230. Ainda 

havia a presença de escravos, 315, porém em quantidade menor que em 1805. O subemprego 

e/ou falta de profissionalização eram expressivos, sendo que 1.149 dos habitantes não 

possuiam um ofício, 217 eram criados e 114 atuavam como domésticos. Os demais eram 

distribuídos entre 422 lavradores, um mestre de obra, sete especialistas em madeira ou metais, 

94 costureiras, dois comerciantes, dois professores, um pescador e um padre. Apenas 10% 

eram letrados, isto é, cerca de 1800 habitantes eram analfabetos.  
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Além disso, consta que a importante família Prado, pertencente à elite paulistana, 

mantinha uma casa de campo no Ó, mas apenas em função dos ares da região, sem oferecer 

qualquer melhoria para esta freguesia.  

 

Imagem 6: Planta geral da cidade de São Paulo em 1900 

 

Fonte: São Paulo, 1860-1960 – A Paisagem Humana. 

Na planta acima é possível analisar para onde crescia a cidade, em 1900. Fica 

evidente a evolução do processo de urbanização, com uma boa estrutura na região central. No 

topo superior esquerdo da imagem, a referência a Nossa Senhora do Ó com um número 10, 

sua pequena ocupação distante do centro. Em 1893, enquanto a Sé contava com 29.518 

habitantes, a Consolação, 21.311, a Santa Efigênia, 42.715, o Brás, 32.387, a Nossa Senhora 

do Ó contabilizava apenas 2.350 habitantes, seguida de São Miguel, com 1.366 e da Penha, 

com 1.128 (BARROS, 1977, p. 56). 

Em 1930, época da crise do café, São Paulo caminhava para o marco de um milhão 

de habitantes. Sem planejamento, a cidade precisava abrigar os imigrantes que começavam a 
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chegar. Muitos deles se mudaram para as regiões mais distantes e, portanto, mais baratas da 

cidade. O Ó foi um destes destinos.  

Mas a maior transformação acontece na década de 1950, após a Segunda Guerra 

Mundial, quando se desenhavam as tendências industriais da cidade. A região do Ó se 

transforma em um dos pólos industriais da capital, junto com o Brás, o Belenzinho e a Barra 

Funda. Foi na época desta transformação de área de sítios, com lavouras de subsistência para 

a chegada das indústrias, que a Freguesia do Ó deixa de produzir sua famosa caninha. O 

último engenho, de propriedade de Zico Rodrigues da Silveira, que produzia a caninha Gato, 

encerra suas atividades em 1954. 

Trouxemos alguns aspectos a respeito da formação desta aldeia, fundada por Manuel 

Preto, e seu desenvolvimento ao longo dos anos para demonstrar como esta sempre foi uma 

região marcada primeiro pela escravidão, seguida de uma economia de subsistência e, depois, 

pela industrialização. O centro da cidade era o local em que São Paulo passava por um 

importante processo de urbanização, com sua escola de Direito no Largo São Francisco. Lá 

também estavam as redações dos jornais da época e o mercado consumidor para o único 

produto fabricado no Ó, sua caninha. Esta localidade era de difícil e demorado acesso para os 

moradores da Freguesia do Ó.  

Até 1930, a região ainda era considerado como pertencente ao “cinturão caipira”. Em 

1923, ocorrem os primeiros loteamentos na região, mas a explosão demográgica ocorrida na 

década de 1950, acompanhada da forte industrialização, trouxe mudanças muito radicais para 

este bairro que ainda era rural e composto por sítios. No encalço da industrialização, 

chegaram os imigrantes nordetinos. Eles começaram a procurar lugar para morar, dirigindo-se 

em grande parte para as periferias da capital, onde os preços eram bem mais acessíveis e uma 

das opções encontradas era o alto do morro da Freguesia do Ó, onde mais tarde nasceria a 

Vila Brasilândia, em 1972.  

O bairro é um dos lugares de constituição das identidades, como define Martín-

Barbero. O que nos interessa nesta pesquisa é o bairro “como o grande mediador entre o 

universo privado da casa e o mundo público da cidade, um espaço que se estrutura com base 

em certos tipos específicos de sociabilidade, de comunicação: entre parentes e entre vizinhos” 

(2013, p. 276). Um bairro onde são estabelecidas relações de solidariedade personalizadas, 

local que ao invés de separ e isolar, comunica e integra. Assim é a Vila Terezinha, e é desta 

forma que se constituem as relações sociais entre nosso educandos, todos vizinhos e/ou 

parentes. 
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3.5 POR QUE A BRASILÂNDIA?  

Desde 2011, participo de uma instituição social, localizada na Vila Brasilândia, 

chamada de Grupo Espírita Batuíra – GEB. Em 15 de janeiro de 1954, o GEB, ou Batuíra, 

como é conhecido pela comunidade, começa a realizar atividades sociais de assistência à 

população carente da Vila Brasilândia, no que mais tarde viria a ser o Núcleo Assitencial 

Dona Aninha, fundado em 1971.  

O programa Família Assistida, do qual participo e de onde nasceu o projeto de 

comunicação/educação desta pesquisa, tem capacidade para atender 23 famílias, aos sábados, 

em sua unidade na Rua Jorge Pires Ramalho, 34. O trabalho é dividido em duas equipes, a de 

Acompanhamento Interno e a de Visitação. Todavia, é importante relatar os trabalhos que 

ocorrem para apoiar os da Família Assistida, como, por exemplo, a equipe da cozinha que 

produz a sopa, também aberta a toda a comunidade, de segunda a sábado; a padaria, os 

empacotadores das cestas básicas quinzenais; as professoras dos cursos para gestantes; as 

equipes de triagem; os coordenadores gerais e o grupo da recreação, que cuida das crinças e a 

equipe do berçário que fica com bebês para que os pais possam participar da palestra no salão.  

Todos os integrantes deste trabalho são voluntários. Eles se dividem em equipes 

distintas, com coordenações diferentes e uma direção geral. Por participar tanto das equipes 

do trabalho interno quanto da visitação, tenho a oportunidade de acompanhar a conversa com 

os pais nos sábados em que eles frequentam o Batuíra. No salão, como é chamado o espaço 

onde são realizadas dinâmicas em grupo, palestras e conversas com os pais, surgem 

discussões sobre educação dos filhos, alcoolismo, consumo de drogas, higiene bucal, a 

importância da harmonia dentro de casa, entre outros temas. Após este debate no salão, cada 

voluntário atende três famílias individualmente. Esta conversa tem como obejtivo acompanhar 

os acontecimentos da semana, que variam muito em cada família. No sábado interno, há 

também um grupo de advogados que realiza um trabalho jurídico voluntário, no qual 

oferecem orientação às famílias. Muitas vezes são dúvidas simples, como por exemplo, a 

verificação do processo penal de um filho preso no sistema carcerário, como tirar 

documentos, como obter um benfício como Bolsa Família, pedidos de pensão de alimentos 

para os filhos, atendimentos na defensoria pública, entre outros. Em média, cada família fica 

oito meses no programa, pois o objetivo é ajudá-las em um momento crítico. Muitas vezes, as 

famílias procuram a ajuda do Batuíra por estarem passando por dificuldades financeiras, por 

terem muitos filhos adolescentes sem estudar e um marido preso, sem conseguir orientá-los 
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adequadamente ou por estarem morando em um barraco com risco de desmoronamento, por 

terem tido um filho assasinado e estarem passando por um desequelíbrio emocional. Em 

resumo, são questões de ordem financeira, material ou mesmo emocional, que levam sujeitos 

e famílias a momentos de muita tristeza ou necessidade.  

A grande maioria destas famílias é matriarcal, chegando a atingir mais de 90% das 

famílias atendidas. As mães ainda enfrentam dificuldade para encontrar creche para os filhos 

e todas as famílias sofrem para conseguir uma moradia que não ofereça condições insalubres. 

Em sua grande maioria, resIdem em barracos sem sanemaneto básico ou em terrenos 

irregulares. O aluguel deste tipo de moradia, com apenas dois cômodos, gira em torno de R$ 

400,00 por mês. Famílias com mais de três crianças sofrem enorme dificuldade de serem 

aceitas como locatárias, pois os locadores julgam que muitas crianças podem denegrir o 

imóvel, conforme relataram algumas mães. Neste sentdo, Martín-Barbero (2013, p. 274) 

assevera que: 

As multidões de origem provinciana, amontoadas no espaço urbano, 

determinam profundas alterações no estilo de vida da capital e dão uma nova 

face a cidade. Uma cidade saturada em sua geografia e sua moral... A luta 

por habitação, pelo fornecimento de energia elétrica e água, por um 

transporte básico e por um mínimo de atenção à saúde se inscreve numa 

realidade mais integral, a da luta pela identidade cultural.   

A foto abaixo foi tirada em janeiro de 2014, a caminho do GEB, próximo à Avenida 

Parapuã. Ela revela um panorama visual da organização urbanística do bairro. 



69 

 

 

Imagem 7: Vista panorâmica de parte da Vila Terezinha

 

Fonte: Elaboração própria. 

O morro, ao fundo desta imagem, ilustra o tipo de construção que predomina no 

bairro. As principais vias são asfaltadas e nelas as edificações possuem estrutura ordenada, 

iluminação pública e abastecimento de água tratada. Mas, ao adentrar por suas vielas, 

escadões e pequenos corredores, a situação é muito distinta da que acabamos de descrever. Ao 

visitar as casas das vielas da Vila Brasilândia, deparamo-nos com casas em forma de barracos, 

construídas em áreas de risco, como se verifica na foto a seguir:  

Imagem 8: Casa pendurada no alto do morro, Vila Brasilândia 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

3.6 CONSUMO COMO EXPRESSÃO CULTURAL 

O fenômeno do consumo define um sistema de representações e de práticas 

fundamental na cultura contemporânea. Estudar seus significados é, 

portanto, abrir uma importante discussão sobre o imaginário que nos cerca, 

sobre a comunicação e sobre as relações sociais (ROCHA; BARROS, 2008, 

p. 186). 

Em nossa pesquisa, vamos estudar as práticas de consumo dos sujeitos que vivem 

nas bordas da metrópole, em situação de empobrecimento. Muitas vezes, a carência dos bens 

é verbalizada na fala dos educandos ou nos textos de suas redações produzidas em sala. No 

imaginário de um adolescente de 14 anos, órfão de pai e mãe, com alta capacidade cognitiva, 

articulação discursiva bem desenvolvida, que foi abraçado pelo tráfico após deixar a escola e 

largar os estudos, as instituições de ensino particulares cobram mensalidades caras, oferecem 

computadores e tablets para todos os alunos, as salas de aula são grandes, com todas as 

carteiras escolares novas, os professores estão sempre bem-humorados e não há problema 
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algum a ser resolvido.  

O garoto, que se ausenta muito dos trabalhos em nossas aulas, é irmão de mais duas 

educandas. Ao completar 14 anos, em 21 de maio de 2015, pediu-me como presente de 

aniversário um boné da marca Quiksilver, uma grife de roupas de surfe muito utilizada por 

jovens de classe média e alta. O boné custava R$ 270,00. Como grande parte dos 

adolescentes, o jovem deseja o bem que o transportará para os mesmos usos e costumes dos 

jovens de outra classe social, à qual ele gostaria de pertencer.  

Podemos descrever a sociedade contemporânea como materialista, como 

uma cultura pecuniária baseada no dinheiro, preocupada em ter em 

detrimento do ser, como uma sociedade transformada em mercadoria, 

hedonista, narcisista ou, mais, positivamente, como uma sociedade de 

escolhas e da soberania do consumidor (...) A disseminação dos valores de 

mercado para a sociedade em geral ocorre primeiramente porque o próprio 

consumo se torna um foco crucial da vida social (no sentido de recriarmos 

um número cada vez maior de áreas da vida social por meio do uso de 

mercadorias, e no sentido de que outros focos, como o trabalho, a religião ou 

a política tornam-se menos importantes ou menos significativos (SLATER, 

2002, p. 32-33). 

O objetivo de pertencer, de se ter bens inacessíveis à sua realidade é mais forte que o 

significado de aprender, de conhecer, deste adolescente. Pretendemos demonstrar na análise 

do trabalho de campo, que está reservada para o último capítulo, como uma educação 

dialógica é feita no campo da comunicação/educação. Levando-se em conta os fenômenos do 

consumo, pode trazer uma discussão crítica muito profunda sobre o nosso grupo de educandos 

e a relação que possuem com o local em que vivem e com a posição que ocupam na 

sociedade.  

Fechamos, com este terceiro capítulo, a primeira parte deste estudo, no qual nos 

preocupamos em detalhar o referencial teórico no campo da comunicação/educação e do 

consumo, bem como trazer um pouco da discussão sobre a desigualdade no mundo e no 

Brasil. Ao pesquisarmos sobre a história do lugar desta pesquisa, notamos um traço marcante, 

um eixo de permanência determinado pela desigualdade social, acentuada pela ausência dos 

serviços públicos que suprem as necessidades mais básica e muito marcante no padrão de vida 

das camadas mais pobres, habitantes das periferias da capital paulista. Passamos agora para a 

segunda parte, com a qual traremos os resultados do trabalho de campo desta pesquisa. 
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4 “AS NOTÍCIAS CORREM”: EDITANDO A PRÓPRIA REALIDADE 

 

4.1 PREÂMBULO DA PESQUISA 

Dentre as famílias com as quais passei a me relacionar desde que iniciei o trabalho 

voluntário na Vila Brasilândia, em outubro de 2011, a grande maioria têm suas crianças e 

adolescentes matriculadas nas escolas públicas do bairro. Conforme as crianças crescem, 

passam para a fase pré-adolescente e entram na adolescência, a permanência na educação 

formal
18

 diminui, principalmente entre os rapazes.  

Monaliza, Adalberto e Ana Carolina
19

, quando os conheci, estavam com 14, 9 e 5 

anos, respectivamente. Os pais haviam morrido há menos de um ano, vítimas de Aids. 

Mônica, mãe dos três, passou a guarda para Nice ainda em vida e deixou sua casa e seus 

filhos para que ela tomasse conta.  

Monaliza, em plena adolescência, não frequentava mais a escola. De tanto faltar, 

perdeu o ano letivo. A fim de arrumar algum tipo de ocupação à jovem, voluntários do 

Batuíra arrumaram uma vaga para ela em um curso de manicure, que ela frequentava sem 

muita vontade. Acabou deixando de assistir às aulas antes de concluir o curso e receber o 

diploma.  

Adalberto ainda frequentava o colégio conhecido como “Crispim” (Escola Estadual 

Crispim de Oliveira), localizado no Jardim Paulistano, a cerca de um quilômetro de sua casa. 

O rapaz, pré-adolescente, fazia o trajeto sozinho, pois Nice não via necessidade em 

acompanhá-lo até a porta da escola. Quando a questionava a respeito da necessidade de levar 

o garoto à escola, ela sempre dizia que ele era grande, ia sozinho e que ela tinha muita roupa 

pra lavar. Nice lava roupa para as vizinhas, uma forma que encontrou para conseguir alguma 

renda. Mesmo alertando ao fato de Adalberto ainda precisar do acompanhamento de sua 

responsável, Nice parecia não perceber quais perigos poderiam interferir no seu 

desenvolvimento. Com o passar dos meses, ele também deixou de frequentar a escola. Algum 

tempo depois, Nice me comunicou que a diretora havia conseguido uma vaga para que 

Adalberto retornasse às aulas. Comprei material escolar e o incentivei contudo, frequentava a 

escola por um ou dois meses e depois voltava a fugir. Mais adiante voltarei ao seu caso. 

                                                 

18
 Usaremos os conceitos de educação formal, informal e educação não formal desenvolvidos por Gohn (2010). 
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Já Ana Carolina era ainda uma criança muito pequena, apegada a Nice, mais afável e 

uma ótima aluna. Logo que chegávamos em sua casa, fazia questão de mostrar o caderno todo 

colorido e as lições muito bem feitas. Olhar vivo, carinhosa e sempre pedindo atenção, Ana 

Carolina observava os irmãos e, com Adalberto começavam a nascer as brigas. Ele expressava 

claramente sentir ciúmes dela, pois sempre se queixava do fato de Nice só dar atenção a irmã 

caçula.   

Em maio de 2013, uma nova família começou a frequentar os trabalhos assistenciais 

do Batuíra. Tratava-se da família de Rosângela. No início, foi bastante complicado 

compreender as relações de parentesco que a integravam, haja vista que ela possui 13 

membros. Mas, aos poucos, conforme adquiri certa afinidade, ela foi se tornando mais e mais 

conhecida.  

Ricardo, irmão de Rosângela, passou a morar no quintal de sua casa, onde a mãe 

deles também residia. Com ele, vieram seus sete filhos. Como meu contato com esta família 

acontecia apenas na quinzena que eles visitam o Batuíra, eu não conhecia ainda os filhos de 

Ricardo nem tampouco as três filhas de Rosângela.  

Enquanto conversava com Rosângela, no que é denominado de acompanhamento 

interno
20

, ela relatava os problemas vividos por cada um deles. As questões eram bastante 

complexas e um caso em especial sempre me chamava a atenção. Uma de suas sobrinhas, a 

época com 15 anos, que cursava o 8º ano do Ensino Fundamental II, preocupava muito sua 

tia. Ingrid não falava, com ninguém. Ficava sempre quieta num canto. Quando ela se 

aproximava, eu sempre tentava estabelecer contato. Ingrid apenas balançava a cabeça e quase 

não se ouvia sair um som de sua boca. Era monossilábica. Sua tia contava que as notas de 

Ingrid na escola eram próximas de zero. Rosângela tentava ajudar a sobrinha com as lições e 

as provas, mas não conseguia. Dizia a tia: “Minha sobrinha tem dificuldade de escrita e 

leitura. É disléxica.” Quando eu perguntava se ela tinha passado por algum tipo de 

diagnóstico formal para se chagar a esta sentença, Rosângela respondia ser uma informação 

passada por uma professora da escola, sem saber explicar se tinham avaliado a sobrinha ou 

não. Observei por diversas declarações de pais de famílias com as quais tenho contato na Vila 

Brasilândia ser comum a afirmação de que crianças e adolescentes com dificuldades de 

                                                 

20
 O acompanhamento das famílias assistidas pelo Batuíra acontece de duas formas: no acompanhamento 

externo, quando os voluntários visitam suas casas, e no acompanhamento interno, quando as famílias vão ao 

Batuíra. São equipes distintas que realizam cada trabalho, externo e interno. No caso da família de Rosângela, eu 

era responsável pelo acompanhamento interno da família, portanto ainda não conhecia a residência deles.  
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aprendizagem na escola são considerados disléxicos.
21

  

Com o objetivo de auxiliar os filhos destas duas famílias em situação delicada, iniciei 

um trabalho que inicialmente tinha como meta oferecer auxílio para as dúvidas referentes aos 

conteúdos passados por seus professores nas escolas onde estudavam. Com o passar do 

tempo, os objetivos foram sendo alterados conforme as necessidades do grupo e os 

conhecimentos adquiridos.   

Neste sentido, ofereci auxílio à Ingrid e perguntei se ela gostaria de ficar comigo 

após o término das atividades nas quais ela e sua família estavam envolvidas no Batuíra no 1º 

e 3º sábados do mês. A esta altura eu já sabia muitas das questões que envolviam a relação 

familiar da adolescente. O pai a levou, junto dos irmãos, para morar no quintal de Rosângela 

porque a mãe não lhes tratava bem. Este era um dos principais fatores que marcavam a 

história daquela família. Outro fato que veio à tona mais adiante, carregado de preconceito e 

marcado de estereótipos: Rosângela me relatou que a mãe dos sobrinhos era lésbica. A falta 

de cuidado com os filhos a impressionava; mas, ao citar a orientação sexual da ex-cunhada, 

notava-se vergonha e repúdio em suas palavras. Em diversas conversas, Rosângela voltava a 

tratar da orientação sexual da mãe de seus sobrinhos como sendo uma das causas de sua falta 

de preocupação com os filhos, como se a sexualidade interferisse nas responsabilidades da 

maternidade. Bosi (2003, p. 113) sustenta que “é o gesso do estereótipo que perpetua 

lembranças enquanto as imobiliza e resume”. Neste caso, além de tal engessamento, o 

(pré)conceito e a repulsa pelo diferente foram convertidos simbolicamente por Rosângela no 

próprio mal causado pela cunhada aos sobrinhos e, mais amplamente, à família como um 

todo.  

 

4.2 PRIMEIROS EDUCANDOS 

Ingrid estava me esperando antes do horário combinado e parecia muito curiosa. 

Veio acompanhada do irmão Richard, 14 anos, da irmã Carolina, 11 anos e da prima, 

Catharina, 14 anos. Pedi que trouxessem o material da escola para que eu pudesse ajudá-los 

                                                 

21
 Procurei a Associação Brasileira de Dislexia e recebi informações de que a avaliação e diagnóstico é muito 

demorada e detalhada. Exige um corpo clínico multidisciplinar formado por psiquiatras, psicólogos, 

fonoaudiólogos, educadores, entre outros especialistas. A Associação, localizada em São Paulo, possui até 

mesmo um endereço de internet (<http://dislexia.org.br>), onde há materiais que podem ser utilizados por 

educadores e familiares. 

 

http://dislexia.org.br/


75 

 

 

em suas maiores dificuldades. Aproveitei a turma de idades próximas e convidei Adalberto e 

Ana Carolina para frequentarem a aula, que neste primeiro momento tinha como objetivo ser 

um reforço escolar.  

A primeira turma, com seis educandos, tinha pouca habilidade de leitura e, exceto 

Catharina, pouca habilidade para produção de texto. Richard conseguia escrever duas linhas, 

não mais do que isso. Carolina, três anos mais jovem, seguia o ritmo do irmão. Ana Carolina, 

embora a caçula da turma, tinha maior habilidade com o texto, assim como na expressão oral. 

Adalberto, muito rápido no raciocínio, tinha uma boa produção de texto, mas sempre estava 

impaciente e irrequieto. Ingrid, a mais velha da turma, na época com 15 anos, não interagia 

nas conversas, não escrevia uma palavra além do próprio nome e não queria participar de 

nenhuma atividade, embora mostrasse vontade de fazer parte do grupo. Com o objetivo de 

tentar entender a adolescente e para poder auxiliá-la efetivamente, decidi conversar com ela 

uma hora antes do início das aulas.  

Tivemos três conversas particulares. Na primeira, Ingrid permanecia com a mesma 

postura. Não falava, não olhava em meus olhos e respondia com monossílabos: “sim”, “não”, 

“é” e “tá”. Foi então que resolvi entender como sua rotina era organizada. Aos poucos, Ingrid 

ia respondendo às minhas perguntas, que precisavam ser muito diretas e objetivas para que eu 

obtivesse algum retorno. Após cerca de 40 minutos de perguntas e respostas mínimas, passei a 

conhecer um pouco da rotina de Ingrid.  

A jovem acordava cedo para arrumar as duas irmãs caçulas que estudavam no 

período da manhã, limpava a casa e ia para a escola. Com frequência, saía sem tomar café da 

manhã nem almoçar. Queixava-se de dor de cabeça regularmente. A merenda da escola era 

servida no meio da tarde, quando Ingrid fazia, na maioria das vezes, a primeira refeição do 

dia. Ao descrever o cardápio, mostrava em sua face uma expressão de nojo: “Arroz papa, tia 

Regina”, dizia ela. Quando eu perguntava se não serviam outra coisa ela dizia: “Às vezes 

carne, bolacha, maçã e suco”. Ao retornar da escola, tinha que preparar o jantar algumas 

vezes; outras, jantava na casa da tia Rosângela. No início da noite, começava a assistir 

televisão e só parava próximo das duas horas da madrugada. Consumia essencialmente a 

programação do SBT e da TV Record
22

.  

                                                 

22
 As duas emissoras de televisão brasileiras possuem sinal aberto. O SBT e o a Record oferecem uma 

programação voltada aos públicos de classes mais pobres e médias. A Record, por sua vez, por ser uma 

concessão pública do bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, apresenta uma programação 

fortemente marcada por conteúdos de cunho religioso. 
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Ao questionar como era a mãe dela, fez-se silêncio na sala. Após alguns segundos, a 

exclamação me revelava o que se passava na cabeça e no coração daquela jovem: “Eu odeio a 

minha mãe”, exclamou com raiva. A face ficou corada e ela olhava para o chão. Voltou a 

oferecer mais subsídios para que eu pudesse entender as intrincadas relações familiares.  

Assim como Ingrid, seus irmãos também apresentavam dificuldades na escola. Nesta 

época, ainda não havia um método específico sendo empregado com eles em sala. Cada um 

estava em uma etapa do desenvolvimento cognitivo. Duas irmãs mais novas, Estéfane com 6 

anos e Larissa, com 8 anos, passaram a participar das aulas, pois não tinha quem tomasse 

conta delas enquanto os irmãos mais velhos estavam na aula de reforço escolar. Larissa mal 

sabia escrever o próprio nome, não conhecia todas as letras do alfabeto, e Estéfane mostrava 

mais habilidade que a irmã dois anos mais velha. Para elas, com um caderno de caligrafia, 

começamos por letras e palavras pequenas, desenhos e pintura. Catharina possuía aptidão para 

a produção de texto e apresentava apenas algumas dúvidas de pontuação e ortografia.  

Cresceu na mesma casa em que nasceu e sempre conviveu com os pais e as irmãs. Segundo 

relatos de sua mãe, Rosângela, sempre foi boa aluna. Richard mostrou desde o início ser bem 

articulado, mas não tão desenvolto na produção textual. Nunca expressou a vontade de 

produzir textos e constantemente tinha preguiça de começar a escrever. 

A esta altura, a turma era composta por 8 alunos. As atividades se dividiam entre 

escrita, desenho e pintura. Adalberto trouxe para nossos encontros a necessidade de estudar a 

Pré-História, pois estava aprendendo este tema na escola. Por ser um dos educandos mais 

indisciplinados, em comum acordo com toda a turma, passamos a tratar deste tema. Ainda 

sem recursos audiovisuais, que passaram a ser utilizados mais adiante, em outra sala, o 

interesse dos educandos pelo tema se esgotava rapidamente, embora tratar de dinossauros 

despertasse a curiosidade de todos. 

Mais duas alunas, vizinhas de Adalberto e Ana Carolina, passaram a frequentar as 

aulas: Larissa, de 9 anos, e Silvana, de 14 anos. A turma passa a ter 11 educandos. Estávamos 

chegando ao final de 2013 e, com a proximidade do Natal, questionei a todos o que gostariam 

de fazer em nossos encontros para esta data tão comemorativa. Imaginei que fossem pedir 

presentes de Natal, porém os educandos disseram que gostariam de enfeitar suas casas. Na 

aula seguinte, começamos a produzir diversos objetos de decoração natalina, em madeira. Os 

educandos aprenderam a lixar, preparar a madeira para pintura e a escolher a decoração entre 

tinta, panos, guardanapos e fitas coloridas. 
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4.3 A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 

Ao retomar as aulas, começamos dividindo a turma em dois horários diferentes. No 

primeiro ficavam as crianças e, no segundo, os adolescentes. Este formato não permaneceu 

por mais de um mês, pois, na prática, naquele período em que os educandos adolescentes 

permaneciam em sala, os mais jovens não tinham com quem ficar. Imediatamente, retomamos 

o modelo inicial, no qual todos participavam juntos, na mesma sala.  

Por um período de duas horas e trinta minutos, das 12h30 às 15h, aos sábados, 

aconteciam os nossos encontros. Na última meia hora, arrumamos a sala, todos ajudam a 

guardar o material e a organizar a mesa, pois tomamos lanche. Com pães feitos na padaria do 

Batuíra, queijo, presunto, mortadela, geleia, suco e iogurte, a turma se organiza, brinca e 

sempre demonstra muita vontade de ajudar a preparar os sanduíches, de buscar os pães na 

padaria, de colocar o suco no copo, de servir os colegas de turma, chegando até a discutir para 

ver quem ajuda em quê. Todas as ações, todos os diálogos, cada interlocução é sempre 

utilizada como forma de educar o grupo. São nestes momentos de descontração que eles 

deixam aflorar modos de agir mais orgânicos, sem tantas amarras. Não é raro presenciar um 

educando dando um tapa no outro quando estão irritados por não terem uma vontade atendida 

na hora. Quando explicamos que bater machuca o outro, o deixa triste e que conversando 

podemos resolver as coisas, costumamos ouvir que os pais batem neles em casa. Por mais que 

não sejam espancamentos graves, também não são meros tapas no bumbum. A cultura do tapa 

é muito presente.  

Outro aspecto que podemos observar na hora do lanche é que um sanduíche de 

queijo com presunto ou mesmo um copo de suco não fazem parte da alimentação cotidiana de 

nossos educandos. Eles conhecem estes alimentos, mas não têm acesso a eles com frequência. 

E, poder repetir diversas vezes, sem haver uma quantidade estritamente limitada para cada 

um, sempre pareceu algo inédito para eles.  

As atividades desenvolvidas com este grupo de crianças e jovens se caracterizam por 

um tipo de “educação não formal”, como define Maria da Glória Gohn (2010). A importância 

da educação não formal está em: 

(...) articular a educação, em seu sentido mais amplo, com os processos de 

formação dos indivíduos como cidadãos, ou articular a escola com a 

comunidade educativa de um território, é um sonho, uma utopia, mas 

também uma urgência e uma demanda da sociedade atual (GOHN, 2010, p. 

15). 

 Esta articulação com a escola formal, ainda não foi possível ser realizada nesta 
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pesquisa, junto aos educandos da Brasilândia, mas faz parte de planos futuros. Todavia, seu 

objetivo sempre foi o de articular a educação neste sentido mais amplo a que se refere a 

autora. Pela definição de Gohn (2010), atuo como uma educadora social junto aos educandos 

do Batuíra, uma vez que este é o papel que assume aquele que se dedica aos educandos na 

educação não formal. 

Os locais onde acontecem os processos educativos, no caso da educação não formal, 

são “territórios que acompanham as trajetórias de vida dos grupos e indivíduos, fora das 

escolas, em locais informais, onde há processos interativos intencionais (a questão da 

intencionalidade é um elemento importante de diferenciação)” (GOHN, 2010, p. 17). Esta 

definição se adequa perfeitamente ao que é desenvolvido com esta turma de educandos da 

Brasilândia. No caso da educação informal os espaços educativos são demarcados. “A casa 

onde se mora, a rua, o bairro, o condomínio, o clube que se frequenta, a igreja ou o local de 

culto a que se vincula a crença religiosa, o local onde se nasceu, etc.” (Ibidem), são espaços 

da educação informal. 

No caso da educação formal, o ambiente é geralmente normatizado, com regras, 

legislações, sem mencionar o perfil de corpo docente e as metodologias. Por sua vez, na 

educação não formal, assim como a turma de comunicação e educação do Batuíra, os 

educandos participam por opção.  

Dentre as finalidades da educação formal está o “ensino e a aprendizagem de 

conteúdos historicamente sistematizados, regulamentados e normatizados por leis” (GOHN, 

2010, p. 18). O que não é o caso da educação não formal, pois “ela capacita indivíduos a se 

tornarem cidadãos do mundo, no mundo” (Ibidem, p. 19). Desde o início, esta sempre foi uma 

das principais preocupações do trabalho desenvolvido com os educandos da Brasilândia: o de 

encontrar métodos para auxiliá-los a compreender o mundo em que vivem, como torná-los 

capazes de ler as mensagens que chegam até eles pelos diversos meios de comunicação aos 

quais têm acesso. 

Outra característica fundamental que diferencia a educação não formal da formal é 

que ela não é dividida em séries, idade ou conteúdos, mas “atua sobre aspectos subjetivos do 

grupo; trabalha e forma sua cultura política” (GOHN, 2010, p. 20).  

Dentre os resultados esperados pela educação não formal, descritos por Gohn (2010, 

p. 21), todos eles podem ser observados ao final desta pesquisa. Ao desenvolver junto com os 

educandos a consciência de pertencimento a um grupo e a compreensão de que todos devem 
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respeitar as diferenças, acredito poder ajudá-los a ampliar a “consciência e organização de 

como agir em grupos coletivos” (Ibidem, p. 21). Ao desenharmos de forma dialógica com 

cada um dos educandos os contornos de suas realidades, buscamos fomentar a “construção e 

concepção(ões) de mundo e sobre o mundo” (GOHN, 2010, p. 21), bem como oferecer 

ferramentas para que consigam lidar com as adversidades, indo muito além do objetivo de  

lhes preparar para ingressar no mercado de trabalho.  

Um dos aspectos mais presentes em todo o processo da educação não formal é que 

ela propicia “condições aos indivíduos para desenvolverem sentimentos de autovalorização, 

de rejeição dos preconceitos que lhes são dirigidos, o desejo de lutarem para ser reconhecidos 

como iguais (como seres humanos), dentre suas diferenças (raciais, éticas, religiosas, 

culturais, etc.)” (GOHN, 2010, p. 21). Assim sendo, os conhecimentos adquiridos por meio da 

educação não formal se dão pela prática, de forma que os indivíduos aprendem a ler, a 

interpretar o mundo que os cerca e, principalmente, a desenvolver “a cultura política do 

grupo” (Ibidem, p. 21).  

 

4.4 CONSUMOS CULTURAIS 

 Os educandos que compõem esta turma de comunicação e educação praticamente 

não têm acesso a nenhuma manifestação cultural que não lhes seja apresentada por meio da 

televisão e/ou do rádio. De todos os alunos, apenas três possuem aparelho celular, mas os 

equipamentos são muito simples, possibilitando um acesso precário aos aplicativos de 

comunicação online, tais como: WhatsApp, Youtube e Facebook
23

 Porém, por serem 

aparelhos mais simples, não há memória suficiente para a gravação de vídeos e 

armazenamento de muitas fotos, o que acaba limitando a utilização para mensagens de texto. 

O sinal fornecido pelas operadoras de celular na região da Vila Brasilândia também é 

limitado, o que dificulta assistir a vídeo por meio do YouTube. No Facebook, quando há sinal 

de internet, os educandos trocam mensagens. Alguns enviam recado para a educadora, por 

mensagem de Facebook, do celular do pai ou da mãe.  

 No bairro não há uma biblioteca pública infantil ou de adulto, tampouco cinema e 

teatro. O parque da Cantareira, que se localiza próximo da residência dos educandos, é de 

                                                 

23
 O WhatsApp permite aos usuários trocarem mensagens de texto, vídeo e fotografia. Também é possível enviar 

uma gravação de voz. O YouTube é plataforma de vídeos gratuitos da empresa norte-americana Google. O 

Facebook é o canal de mídia social mais utilizado no Brasil, nele é possível criar grupos de pessoas, postar 

textos, fotos e vídeos. Também é possível compartilhar postagens de outras pessoas. 
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difícil acesso. Eles acabam frequentando, raramente, o Parque da Água Branca, localizado 

próximo à estação de metrô/trem Barra Funda, um ponto onde chegam muitos ônibus vindos 

da Brasilândia, o que facilita o acesso a estes moradores. Mesmo assim, o custo da passagem 

para toda a família, além das despesas com alimentação, acaba inviabilizando passeios mais 

distantes.  

A televisão, portanto, torna-se o principal produto cultural consumido por todos os 

educandos. As crianças assistem a desenhos animados, que ainda é fornecido pela 

programação dos canais SBT e TV Cultura
24

, tais como: o desenho do Pica-pau, a Liga da 

Justiça e o Quintal da Cultura (TV Cultura). Todos esses conteúdos foram citados por uma 

das educandas. Entre os adolescentes, há preferência pelas novelas Malhação, da TV Globo; 

Vitória, da TV Record; Esmeralda, Meu Pecado e Feia Mais Bela, todas novelas do SBT
25

.  

Dentre os estilos musicais preferidos, estão o pagode, o sertanejo e o que eles 

chamam de “música da igreja” (música gospel). Alguns dos educandos frequentam uma igreja 

evangélica do bairro, que atrai, principalmente, o público jovem. O funk foi citado apenas por 

um aluno, que mencionou o “passinho do Romano”, uma dança criada por jovens de periferia 

de São Paulo.
26

 

Os consumos culturais do grupo estão restritos às possibilidades a que os educandos 

têm acesso, o que é restringido pelas condições socioeconômicas de suas famílias. Para Mary 

Douglas e Baron Isherwood “há empregos sem futuro e bairros sem prestígio” (2013, p. 142). 

Dentre muitos bairros da periferia de São Paulo, podemos afirmar, segundo este critério, que a 

Brasilândia não tem prestígio. Para os autores, o prestígio amplia o acesso a uma rede de 

relacionamentos que propicia um maior acesso ao consumo dos bens.  

O rendimento muitas vezes depende de amplas fontes de informação que só 

podem ser alcançadas pelo consumo compartilhado. Uma forma de não 

escorregar do desemprego temporário para o desemprego permanente, que 

leva ao isolamento crônico, ao desvio para os filhos, e talvez mesmo à 

criminalidade, é envolver-se mais com outras pessoas. E isso requer dinheiro 

(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2013, p. 142). 

Os pais e responsáveis por este grupo de educandos possuem uma situação 

                                                 

24
 A programação infantil nos canais de sinal aberto no Brasil é muito limitada. A TV Cultura, emissora pública 

do estado de São Paulo, e o SBT são os dois canais que ainda oferecem conteúdo infantil.   

25
 Todas estas novelas estavam sendo transmitidas no momento em que realizamos o levantamento dos 

consumos culturais dos educandos que estavam em sala, no dia 18/10/2014. 

26
 O passinho do romano é uma dança que virou moda em todo o Brasil. Começou quando MC Bruno IP fez uma 

música em homenagem ao bairro paulistano da zona Leste, Jardim Romano. Após postar a música na internet, o 

vídeo viralizou, tendo milhões de visualizações.  
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socioeconômica muito delicada. Pertencem a uma classe social empobrecida e com pouco 

acesso à informação.  

Ao longo dos últimos três anos, alguns de nossos educandos se envolveram, 

diretamente ou indiretamente, com o tráfico de drogas. Um dos casos é o do Adalberto, que 

em 2015 foi preso pela primeira vez, após desaparecer por algumas semanas e ser encontrado 

pela irmã mais velha, morando em um barraco, em uma ocupação do bairro, com três homens 

mais velho, traficantes da área. Ele passou a fumar maconha e a consumir bebidas alcóolicas. 

Foi preso em casa, na frente das irmãs, por ter assaltado uma farmácia do bairro, ao lado de 

mais três rapazes, sendo que um deles portava uma arma de fogo. Menor de idade, preso pela 

primeira vez, Adalberto passou apenas uma noite detido e logo foi solto. Em março de 2016, 

ele deveria comparecer a uma audiência com o juiz, quando precisaria apresentar bom 

comportamento no decorrer dos últimos 12 meses, provar que frequentou a escola e que 

buscava se regenerar. Soubemos, em maio de 2016, que Adalberto voltou a morar fora de casa 

e, após sumir por três dias, a irmã mais velha descobriu que ele estava preso novamente. 

Adalberto é um adolescente inteligente e perspicaz, sempre demonstrou vontade de obter 

objetos de consumo, tais como: celular, vídeo game, tênis e camiseta de grife. Para ele a 

escola sempre foi “chata”, como descreveu em nossos encontros, em diversas conversas. 

Nice, que ficou com a sua guarda após a morte da mãe, frequentemente o deixava solto pelas 

ruas e vielas do bairro, sem se preocupar com o assédio que o rapaz poderia sofrer pelos 

traficantes de drogas. As ruas sempre foram mais atraentes aos olhos de Adalberto do que a 

escola.  

“Hoje tudo parece ir muito bem. A escola de primeiro grau com duração de oito anos 

é obrigatória e aberta para todas as crianças a partir de 7 anos” (FRANCHI, 2002, p. XI). 

Assim começa a introdução do livro “A redação na escola: e as crianças eram difíceis”, que 

teve sua primeira edição publicada em 1984. Há 32 anos, oferecer escola a todas as crianças e 

jovens no Brasil era prioridade, mas o modelo adotado era compatível com o ideário liberal, 

com o qual alguns valores básicos eram “intocáveis”, como diz Franchi. Dentre eles: “a 

pontualidade, a ordem, a dependência do adulto “doador” de experiências, a obediência; 

enfim, as condições da disciplina regrada, do exterior do processo de aprendizagem e de seus 

principais participantes” (Ibidem, p. XI). 

“Entre os alunos há incerteza e ansiedade: devem se conformar com um modelo pré-

fixado de “bom aluno”, que só escuta, que obedece atento, dócil, disciplinado, e por esses 

“méritos” é avaliado” (FRANCHI, 2002, p. XII). Um jovem inteligente, de raciocínio rápido e 
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inconformado com sua realidade social, como é o caso de Adalberto, pouco se identifica com 

este modelo escolar. Para ele, a escola é “chata”, como sempre repetia. Trata-se de um jovem 

com muita energia física e, entre ir para a rua andar de bicicleta ou permanecer em uma sala 

de aula fechada, sem que a escola lhe ofereça um espaço atrativo para a prática de esportes, a 

rua será sempre a escolha mais agradável. 

 

4.5 PRODUÇÃO DE UM MEIO DE COMUNICAÇÃO 

A turma cresceu e chegou a ter 25 educandos entre crianças, jovens e uma adulta, de 

37 anos. Muitos vinham acompanhando um amigo, um parente ou vizinho. Nem todos se 

tornaram assíduos, mas um grupo de 14 educandos passou a frequentar continuamente os 

encontros quinzenais. A periodicidade sempre nos pareceu uma das causas da inconstância de 

alguns educandos. Temos por objetivo, tornar os encontros mais frequentes no futuro, se 

possível, duas vezes por semana. 

Em 2015, iniciamos a produção de um uma mídia impressa com os educandos. A 

opção por um meio impresso foi pela viabilidade da produção, uma vez que um vídeo, por 

exemplo, exigiria equipamentos de filmagem, aparatos de edição e de técnicos para operá-los, 

estrutura de que não dispomos no momento. 

Em março, com o grupo bem entrosado, apresentei a eles quatro possibilidades: 

produzir um livro, um jornal, uma revista ou um blog. Escrevi as quatro palavras na lousa e 

logo uma aluna perguntou o que era um blog. Após ouvir a explicação e debatermos juntos 

sobre os prós e os contras, chegou-se à conclusão de que ficaria difícil ao grupo acessá-lo, 

pois dependeríamos da internet estar funcionando durante as aulas, o que nem sempre 

acontecia. Consequentemente, de comum acordo, o blog foi excluído das possibilidades. 

Porém, ficou combinado que quando o sinal de internet melhorar no bairro, ele poderá ser o 

próximo meio de comunicação a ser produzido pelo grupo. 

Sobraram o livro, o jornal e a revista. Eis que alguns alunos também perguntaram o 

que era um jornal e o que era uma revista. Foi então que me dei conta que eles nunca tinham 

visto estas mídias. Naquela aula eu não tinha levado exemplares para que eles pudessem 

folhear e expliquei a eles como eram um jornal e uma revista, abri algumas imagens em meu 

celular, mas mesmo assim o objeto ficou muito abstrato para eles. Ainda assim, pediram para 

votar, mesmo tendo combinado que traria revistas e jornais para eles conhecerem na próxima 

aula. O livro teve seis votos, o jornal quatro e a revista três (nesta aula, estavam presentes 
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apenas 13 educandos). 

Na aula seguinte, além de apresentar à turma jornais e revistas, também definimos os 

temas centrais a serem debatidos para a produção do meio de comunicação a ser 

definitivamente escolhido naquela aula.  

Isabel, a educanda de 37 anos, passou a integrar o grupo de alunos naquele dia. Ela 

estava em processo de ressocialização, determinado por um juiz. Por ter sido dependente 

química perdeu o pátrio poder. Recuperando-se da dependência das drogas, precisava 

trabalhar, estudar e provar estar recuperada para poder pleitear novamente a guarda dos filhos. 

Com dificuldades nas aulas do Ensino de Jovens e Adultos (EJA), que cursava à noite, Isabel 

buscava apoio em nossa turma.  

Expliquei a todos que os temas a serem tratados deveriam ser a respeito da rua onde 

moravam, do bairro onde viviam ou do colégio onde estudavam. Isabel foi a primeira a falar e 

trouxe uma questão que a afligia muito. Gostaria de pedir à polícia que respeitasse as crianças 

na rua e explicou que as viaturas da polícia militar passavam em alta velocidade pelas ruas 

estreitas da Brasilândia, quase atropelando quem nelas estivesse. Também gostaria de 

escrever para o presidente, quem ela não soube dizer o nome, para acabar com o funk na rua 

(o “pancadão”, como é conhecido), pois um colega da classe dela do EJA, de apenas 15 anos, 

havia morrido naquela semana, vítima do uso abusivo de droga, durante um pancadão.  

Isabel redigiu algumas palavras que correspondiam aos pontos que ela julgava 

importante debatermos sobre os temas propostos. Logo nas primeiras linhas ela comunica 

como gostaria que fosse sua escola: “amia e cola GLS lebica”. Neste momento a educanda 

revela sua orientação sexual e comenta não ser aceita por todos. Pede a mim que escreva na 

lousa GLS para que ela copie. Em seguida, menciona alimentos que poderiam ser servidos na 

merenda: “bolo, “suco Frutas”, “macarão”. Na próxima linha, escreve “pisina”, outro desejo 

para a sua escola. Por fim, expressa que esta seria a sua escola “ideal”, com “espaço sala 

opateo”, “os professores” e “alunas”. Aspectos relativos a alimentação servida na escola e sua 

infraestrutura estão repetidamente presentes nos relatos dos educandos. 

 

Imagem 9: Texto produzido por Isabel 
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Fonte: Imagem reproduzida pela autora. 

Isabel produz um segundo texto com desenhos. Nele, oferece mais algumas 

informações para a análise desta pesquisa. Comunica por meio da palavra o seu desconforto 

causado pelo preconceito que sofre em relação a sua orientação sexual. Ela expressa o 

desrespeito ao escrever que há falta de amor ao próximo. “Des muda o mundo e fizesi todos 

respeta a vida dozotro acaba comprecomçeto ama oprosimo”, pede Isabel. 

 O consumo de droga e o tráfico também estão presentes no texto de Isabel. A mulher, 

vítima de preconceito, pede pelo fim das drogas: “acaba com adroha etraficu”. Por fim, 

mostra por meio de um desenho que há uma pista de skate perto de sua casa. 
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Imagem 10: 2º texto produzido por Isabel 

 

Fonte: Imagem reproduzida pela autora. 

Monaliza, irmã mais velha de Adalberto e Ana Carolina, que frequentava as aulas de 

vez em quando, desejava que melhorassem os atendimentos médicos. Ela nos contou que “não 

tá tendo médico no posto”, o que gera enorme desconforto, segundo ela. 

Ingrid pediu que melhorassem os alunos do “Ubaldo”, escola que frequenta. A  

Escola Estadual Dr. Ubaldo Costa Leite é descrita por todos como “a pior da região”. Ingrid 

se queixava de haver muitos drogados, algo que a deixava extremamente incomodada.  
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Carolina estava preocupada com uma questão urbana, gostaria que melhorassem o 

local onde havia sido instalada uma ciclofaixa na região. Afirmou ter sido construída no meio 

da avenida e ela gostaria que fosse trocada para a lateral direita da faixa de trânsito. 

Aproveitou para pedir que as calçadas fossem melhoradas. 

Ana Carolina gostaria que os maridos parassem de roubar o dinheiro das mulheres. A 

afirmação me causou uma interrogação, uma vez que ela morava com uma senhora e seus 

dois irmãos. Aproveitou para pedir que a quadra de sua escola fosse maior. Ela estudava na 

época na Escola Estadual Deputado Luiz Sérgio Claudino dos Santos, localizada no bairro de 

Vila Isabel, distrito da Vila Brasilândia, chamada de “Isabel”. Também pediu que os lixeiros 

viessem mais vezes buscar o lixo. A criança tem muita clareza do que a incomoda. As ruas da 

Brasilândia costumam ter montanhas de lixo. As casas são muito pequenas e os moradores 

não têm onde armazenar seus resíduos, o que faz com que todos acabem colocando o lixo na 

rua, sem respeitar as datas e horários solicitados pela prefeitura. Para um bairro onde 

praticamente não existem áreas de lazer, uma escola com uma boa quadra de esporte seria 

uma ótima opção para as crianças. 

Larissa mostrou a mesma vontade de Ana Carolina. De fato, tratava-se de um desejo 

ainda mais ambicioso, pois ela gostaria de ter duas quadras em sua escola. Ela estuda na 

Escola Municipal de Ensino Fundamental (E.M.E.F) Prof. José Alfredo Apolinário, localizada 

no bairro Jardim Guarani, também conhecido como o “Guarani”. Além das duas quadras, 

Larissa também gostaria que houvesse um parquinho cheio de brinquedos e reclamou da 

existência de uma “escada que escorrega”. Sua irmã caçula, Estéfane, que também estuda no 

“Guarani”, queixou-se de não ter livros na escola. Ao ser questionada sobre este relato, 

explicou que não havia livros como os que ela podia brincar durante os nossos encontros. Ela 

se referia aos livros paradidáticos, ilustrados e com dobraduras. Mais um sinal de como uma 

biblioteca lúdica faz falta a estas crianças.
27

 Em seu desenho, Estéfane expressa o desejo de 

uma escola onde tivesse acesso aos mesmos materiais de que dispomos em nossos encontros.  

Na prática, os educandos não consomem objetos muito distintos aos de uma escola 

de classe média em nossas aulas. A eles oferecemos papel sulfite, cadernos, lápis de cor, lápis 

preto, canetas hidrográficas, canetas esferográficas e livros paradidáticos. Na figura abaixo, 

                                                 

27
 Segundo o site da Prefeitura de São Paulo 

(<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/smb/index.php?p=1197>), em toda a 

cidades existem 107 bibliotecas. Há, segundo dados oficias, bibliotecas nos CEUs e os ônibus-biblioteca, criados 

para servir regiões carentes deste tipo de aparelho público.  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/smb/index.php?p=1197
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Estéfane pede a sua irmã mais velha, Carolina, que escreva para ela: “Estéfane foi ela foi que 

feis essa escola demais!! Professora Regina: essa é a aula dela”. Os corações demonstram o 

afeto envolvido em nossa comunicação durante o processo educativo.  

Imagem 11: Desenho produzido por Estéfane e texto escrito por sua irmã de 11 anos 

 

 

Fonte: Imagem reproduzida pela autora. 

Após todos colocarem suas questões, dividi em grupos de macro temas e percebemos 

em nossos diálogos que havia questões referentes à escola, ao bairro e à cidade. Após 

conhecerem uma edição do jornal O Estado de S. Paulo e uma da revista Saúde, da editora 

Abril, o grupo votou novamente. Desta vez, houve conflito. Um não aceitava o voto do outro 

e queria que o colega mudasse para a sua escolha. Parei a votação para explicar a eles que o 

voto era pessoal e que a escolha da maioria, venceria. Neste momento, foi possível colocar em 

pauta o tema da democracia e explicar aos educandos que este era o sistema vigente no Brasil 

e em muitas outras nações. Voltamos então à votação. Mais uma vez, o livro venceu, obteve 

seis votos, o jornal três e a revista dois (nesta aula, estavam presentes 11 alunos). 

Como o livro foi o vencedor, passaríamos, a partir da aula seguinte, a produzir textos 

a respeito dos temas escolhidos neste encontro. As crianças menores poderiam escrever 

palavras ou fazer desenhos e os jovens escreveriam textos mais bem articulados, sempre 

respeitando a capacidade cognitiva de cada um.  

Senti a necessidade de dialogar novamente com eles sobre os temas debatidos no 

último encontro. Estamos em 18 de abril de 2015 e uma nova aluna chega ao grupo. Mayara, 

de 13 anos, é neta de uma senhora que trabalha na cozinha do Batuíra, ajudando na produção 
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da sopa que é servida gratuitamente aos moradores do bairro. Rápida, esperta e com ótima 

produção de texto, Mayara se destaca no grupo. A nova participante também acha a escola 

“chata” e gostaria que o lanche da cantina fosse de graça. Novamente, uma educanda traz uma 

informação que causa estranheza, pois não tinha conhecimento que em escolas públicas havia 

cantina que comercializasse o lanche. Mayara estuda na mesma escola de Ingrid, no 

“Ubaldo”, aquela descrita por todos como a pior da região. Ela nos conta que nesta escola tem 

“muita briga, os meninos xingam a professora e elas deixam”, fala indignada. “Se fosse sem 

isso, até que era legal”. Volta a falar sobre a merenda escolar. “Às vezes dá lanche, às vezes 

não dá”, explica Mayara. Pergunto a que horas a merenda é servida e ela conta que é às 15h. 

“Servem macarrão, arroz papa, bolo, suco, às vezes bolacha, uma mousse de morango muito 

ruim. Não pode repetir e tem gente que fica com fome”, reclama Mayara. Pergunto se só tem 

arroz papa e macarrão e tanto Mayara quanto Ingrid dizem que sim
28

.  

Richard escolheu falar sobre seu bairro. Ele reclama do excesso de violência. Afirma 

não presenciar muitas cenas de violência, porque fica em casa. “Gostaria que a violência 

diminuísse para poder sair mais de casa”. Ao pedir que escreva um texto a respeito destes 

problemas, Richard começa colocando apenas as palavras no papel. Depois de insisti, ele 

escreve sete linhas de texto. “Então a violecia hoje em dia, nos barros são cada vez maiores, 

as pessoas não se respeitam mas, quando nós saímos nas rua nós vemo que as brigas são mais 

constantes. Mais se a policia fosse mas pras ruas, não teria tanta violência”, escreve Richard. 

 

Imagem 12: Texto produzido por Richard 

                                                 

28
 O oferecimento e a distribuição da merenda escolar oferecida pelas escolas estaduais paulistas vem sendo alvo 

de muitas acusações desde o final de 2015. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

(Alesp), Fernando Capez, deputado do PSDB-SP, ex-promotor público, vem sendo acusado de estar envolvido 

na “máfia da merenda”. Capez e outro grupo de políticos do estado teriam desviado verba da merenda destinada 

às escolas por meio de Cooperativa Agrícola Orgânica Familiar (COAF). Cerca de 70 estudantes do Ensino 

Médio ocuparam a Alesp no mês de maio de 2016, exigindo a abertura de uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) para investigar a máfia da merenda. Eles tiveram que desocupar a Alesp para não pagar multa 

diária de R$ 30 mil, segundo decisão da Justiça. O fato ocorreu em 6 de maio de 2016. 
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Fonte: Imagem reproduzida pela autora. 

Ingrid volta a se queixar do excesso de drogados em sua escola. O foco de suas 

reclamações é dirigido aos alunos e pede que eles melhorem. Ingrid se mostra muito 

incomodada com o comportamento de seus colegas dentro da escola. 

Em muitos de nossos encontros não é possível seguir com o que foi planejado para 

cada aula. Algumas vezes, a turma vivenciou algum acontecimento marcante e deseja falar 

sobre ele, ou, em outros dias, a novidade surge durante a aula. O nosso encontro 16 de maio 

foi assim. Adalberto, que não participava há muitas semanas, reapareceu. Estavam todos 

muito agitados, pois sabiam que ele havia sido preso e estava com um dos olhos roxos, por ter 

apanhado na detenção, o que impressionou as meninas. Sua irmã caçula, Ana Carolina, estava 

muito agitada, irritada, agressiva e emotiva. Aproveitamos para dialogar sobre a importância 

dos amigos e da família. Neste encontro, não houve produção textual. Todos queriam 

conversar e trouxeram questões que os incomodava. Este encontro me mostrou a importância 

do diálogo com a turma e que, no contexto em que estão inseridos, as preocupações de um 

acontecimento extraordinário eram mais importantes do que cumprir a programação de aula. 

Dificilmente, eu conseguiria trazer algum tema mais interessante naquele e era impelida a 



90 

 

 

tratar do fato que os impressionava. Ao mesmo tempo, devemos sempre pensar no aspecto 

multietário da turma e não podemos nos aprofundar em determinados aspectos inapropriados 

para as crianças mais novas. 

Encontramo-nos novamente no dia 6 de junho. Nesta aula, Adalberto não apareceu. 

As irmãs de Ingrid também não, porque estavam com a mãe. Por uma decisão judicial, as 

filhas passariam os finais de semana com a mãe e este era o primeiro final de semana em que 

a decisão estava sendo cumprida. Ingrid estava muito triste, sentindo falta das irmãs por um 

lado e, por outro, brava por estarem com a mãe que ela tanto dizia odiar. Isabel, nossa aluna 

de 37 anos, nos contou que conhecia a mãe de Ingrid, pois tinham sido vizinhas no passado. 

Deixou escapar que ela era “bicho ruim”. Optei por conduzir o diálogo por outros caminhos e 

Isabel nos contou novamente como gostaria que fosse a escola de seus sonhos. Neste 

momento, ela relata que também é lésbica, mas deixa claro que não é como a mãe de Ingrid e 

nos diz que a menina sofreu muito quando viveu com a mãe. Surgem dois fatos novos durante 

o diálogo completamente inesperados e precisei ficar muito atenta para lidar com o 

imprevisto. Ao mesmo tempo, mais duas alunas novas chegam, as gêmeas Tainá e Mônica, de 

8 anos. Muito espertas, pedem folha e lápis para escrever e desenhar. As gêmeas vivem em 

condições diferentes dos outros alunos. Seus pais são casados e trabalham, o que lhes oferece 

uma renda fixa. São caçulas de cinco filhos. A mãe, Maristela, terminou o ensino médio e 

começou a fazer faculdade de Direito. Ela frequenta o Batuíra em função dos trabalhos 

doutrinários Kardecista a casa oferece no perídio da tarde aos sábados.   

No início de julho, iniciamos a produção dos textos que darão origem ao livro que 

eles escolheram produzir. Com este grupo tão heterogêneo e multietário, era preciso conciliar 

todas as diferenças. Para que todos participassem, colocamos na lousa duas opções para que 

votassem: escreveríamos sobre a rua e o bairro ou sobre a escola. Neste encontro havia apenas 

7 educandos e eles escolhem o tema da escola, com 4 votos a 3. Expliquei a eles a diferença 

entre o gênero fictício e uma história real. Mais uma vez votamos. A história real vence com 5 

votos. O livro contaria a história real de uma escola. 

Em primeiro lugar, a turma começa a detalhar os espaços e objetos desta escola. 

Dentre eles: o chão, o piso, o banheiro, a lousa, o armário, a carteira, a sala de leitura e a sala 

informática. Entre os funcionários: a diretora Regina
29

, as professoras, nomeadas com nomes 

                                                 

29
 Os educandos fizeram questão que a diretora levasse o meu nome. Eles argumentaram que era uma história 

real e mesmo eu não sendo funcionária do colégio onde estudam, queriam esta diretora.  
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de professoras das escolas onde estudam (Cristina, Mayara, Hilda e Meire); a funcionária 

Fernanda; a cozinheira Fernanda; o apoio da Sueli no recreio e a faxineira Cláudia. 

Então, começam contando a história da seguinte forma: “As aulas do Colégio 

Crispim (onde estudava Adalberto em 2013) começam cedo, às 7h. Ao chegarem, todos os 

alunos encontram a diretora, Regina (eu), sempre bem humorada, com um bom dia e um 

sorriso no rosto. Todos os alunos seguem para a sala de aula, onde os espera a professora 

Hilda, de Matemática. Todos os alunos acham a aula chata e a matéria difícil”.  

O início da história que irá compor o livro é todo dialogado com os educandos. Ao 

longo de cada escolha, da hora de começar a aula, da primeira professora a esperá-los em sala 

e qual a matéria que ela leciona, tudo e discutido entre os educandos. É muito difícil haver 

consenso. Um sempre quer impor a sua vontade sobre a dos demais. O educar tem um papel 

de mediador muito importante nestas horas. Este pequeno parágrafo leva uma aula toda a ser 

debatido e produzido. 

Imagem 13: Representação da sala de aula da escola criada pelos educandos 

 

Fonte: Imagem reproduzida pela autora. 

No próximo encontro a história continua. Retomamos a partir da aula de matemática, 

com a professora Hilda, que, segundo os educandos, está acabando. Neste momento, eles 
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decidem que a próxima aula será na sala de vídeo. Eis que surge a pergunta: “o que a turma 

irá assistir nesta aula?” Outra questão que eles deveriam escolher era qual a professora e qual 

a disciplina que os levaria para aquela aula de vídeo. Eles ficam na dúvida sobre a disciplina e 

chegam à conclusão de que seriam vários professores. Decidem que seriam professores de 

geografia, história e língua portuguesa. E qual seria o filme? Surge um nome inesperado e que 

não imaginava fazer parte do repertório de nossa turma: Carlota. Eu supunha qual era esta 

Carlota, mas pergunto a eles mesmo assim. Eles não se lembravam do nome inteiro de 

Carlota. Vou dando pistas até que uma aluna se lembra e diz: “Joaquina”. Fica então 

combinado que na próxima aula eles irão assistir um pequeno trecho do filme Carlota 

Joaquina. 

Imagem 14: Representação da escola criada pela aluna Carolina, de 9 anos 

 

Fonte: Imagem reproduzida pela autora. 

Nosso próximo encontro acontece em 1º de agosto. Como as aulas ficam muito 

distantes uma das outras, sempre começo relembrando a aula anterior. Antes de mostrar o 

filme de Carlota Joaquina, pergunto se eles se recordam quem ela era. Uma aluna diz que ela 

tinha um enorme bigode; uma outra, pergunta se ela tinha alguma coisa a ver com o Brasil.  

Após assistirem a um pequeno trecho do filme, fechamos a imagem do vídeo e surge 
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na tela a página inicial do UOL com uma matéria em destaque. A imagem da matéria chama a 

atenção dos educandos que pedem para que a professora leia o texto. Tratava-se de uma 

reportagem sobre um meteoro que havia caído no Chile. Eles perguntam ondem é o Chile. 

Aproveito que a internet está funcionando e abro um mapa da América do Sul. Jasmim, de 5 

anos, pergunta onde é a China. Ao ouvir Chile, pela proximidade sonora, ela confunde com 

China. Abro o mapa-múndi. Ao verem na tela da televisão, colorido e ampliado, todos ficam 

extremamente interessados. Começa a surgir uma pergunta após a outra. Também aparece na 

notícia informações sobre um vulcão no Chile e, Carolina, começa a fazer perguntas sobre 

vulcões. Mostro no mapa-múndi alguns países que têm vulcões. Aproveito o passeio pelo 

mapa para mostrar onde fica Portugal.  

No encontro seguinte, 5 de setembro, a turma vai escrever sobre vulcões e o mar por 

onde navegou a embarcação que trouxe Carlota Joaquina ao Brasil. Sem precisar seguir um 

rígido programa de aula, é possível deixar o diálogo fluir naturalmente. Percebe-se com 

nitidez que quando os educandos estão motivados por algum tema que os interessou, eles 

produzem com mais vontade e alegria. Nossos encontros e os temas tratados passam a fazer 

sentido para eles.  

Em nosso próximo encontro (19 de setembro) as alunas mais jovens produzem 

desenhos sobre o barco de Carlota Joaquina. Yasmim o descreve como o “barco da bigoduda” 

e lembra do vulcão que vimos na aula anterior. Larissa também desenhou o mar e nele há 

“tubarões, peixes e os golfinhos”, explica.  

 

Imagem 15: Educanda de 6 anos desenha o vulcão da última aula 
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Fonte: Imagem reproduzida pela autora. 

 

Imagem 16: Educanda de 8 anos desenha mar com peixes e golfinhos. 

 

Fonte: Imagem reproduzida pela autora. 
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Imagem 17: Educanda de 6 anos desenha e faz colagem de barco de Carlota Joaquina 

 

Fonte: Imagem reproduzida pela autora. 

Ingrid começa a descrever a em casa que gostaria de morar. Seria uma casa de dois 

andares e um quarto só pra ela. Hoje, ela mora com o pai e seus sete irmãos: há um cômodo, 

onde está a cozinha, um banheiro no meio e outro quarto, com um treliche, onde dormem seis 

irmãos. Larissa ouve a irmã mais velha falando desta casa e diz que também queria um quarto 

só pra ela. E o quarto seria brilhante, porque quarto de gente rica é brilhante. O desejo pelo 

consumo de um bem básico, uma casa para a família, é expresso claramente pelas duas irmãs. 

 

Imagem 18: A casa de Larissa com seu quarto brilhante, de “gente rica” 
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Fonte: Imagem reproduzida pela autora. 

A aula seguinte (3 de outubro) também foi muito tumultuada. Ingrid brigou com o 

pai e não quis trazer as irmãs mais novas. Carolina não queria vir pra aula e chegou atrasada. 

Poucos educandos participaram. Combinamos que na próxima aula todos deveriam estar 

presentes para que cada um pudesse votar nos textos que seriam escolhidos para compor o 

trabalho. 

 

4.6 A PRODUÇÃO DE UM JORNAL  

No meio do processo, segundo orientação da professora Dr.ª Maria Aparecida 
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Baccega, mudei o meio a ser produzido com os educandos para um jornal. Por tratar-se de 

uma pesquisa em comunicação educação, seria de vital importância mostrar aos educandos 

como se dá o processo de edição da notícia. Como o mundo que lhes é apresentado é editado. 

Esta questão foi discutida em sala com o grupo e quando expliquei que todo o conteúdo do 

livro seria trabalhado no processo de produção do jornal, eles concordaram em mudar. 

Para esta aula vieram 12 alunos, inclusive Adalberto, que reapareceu. Lemos para 

eles todos os textos que foram produzidos em nossos encontros que tratavam de questões 

relacionadas às escolas.  

De todo o material produzido pelos educandos, entre as histórias, textos, redações e 

desenhos, separamos 10 textos que poderiam compor um jornal. Li cada texto em voz alta 

para a turma e mostrei todos os desenhos. Destes dez textos, eles deveriam selecionar quatro. 

O processo de escolha de apenas quatro textos, tendo que deixar de fora outros seis, não foi 

simples. Eles não votavam apenas nos textos que julgavam melhores; muitos educandos 

queriam que o seu fosse o escolhido. Percebia aflorar neste grupo de crianças e jovens a 

vontade de alguns em se destacar em relação ao grupo e, de outros, a vergonha por não ter 

produzido um texto melhor. Ao mesmo tempo, durante a votação, eles selecionam o que 

consideram os melhores materiais e acabam ficando satisfeitos com as escolhas.  

O terceiro passo é dividir os quatro textos escolhidos em dois grupos de seis 

educandos. Em cada grupo deve sobrar apenas um texto. Mais uma vez as discussões 

recomeçam, até que os educandos conseguem perceber que, por meio da votação, fica mais 

fácil satisfazer a vontade do grupo com a escolha da maioria. Sobram dois textos e, destes 

finalistas, os dozes alunos terão de escolher apenas um. Ficam na dúvida, pedem para que eu 

leia novamente até que votam e escolhem um vencedor. Até aquele momento eles não sabem 

o que será feito do texto vitorioso na votação. Pego um molde de jornal em tamanho tabloide 

e mostro a eles que o texto vencedor será a capa do jornal. Percebo que o grupo volta a ficar 

agitado, curiosos para saber como ficará o jornal. Explico que o segundo colocado será a 

matéria interna do jornal e o terceiro e quarto colocados irão para a última página. Assim 

termina a nossa aula e chega a hora do lanche. 
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Em nosso próximo encontro (17 de outubro), precisávamos de um nome para o 

jornal. Peço que cada um dê uma sugestão. Surgem as seguintes ideias: “As notícias correm”; 

“As notícias dos Brasis”; “As notícias fugilantes” (Estéfane deu a ideia, mas não soube nos 

explicar o que significava “fugilantes”); “As notícias da professora Regina”; “As notícias 

prosseguidas” e “As notícias de São Paulo”. Iniciamos as votações e, “As notícias correm”, 

sugestão de Ana Carolina, agora com 9 anos, é a grande vencedora.  

Imagem 19: Nome do jornal produzido pelos educandos do Batuíra 

 

Fonte: Imagem reproduzida pela autora. 

Para que todos tenham a oportunidade de participar da produção do jornal, mesmo as 

crianças menores puderam pintar uma letra, como é o caso de Dafne, de 4 anos, que pintou a 

letra “s”, de “notícias”. Yasmim e Estéfane, disseram que não saberiam fazer a letra e pediram 

apenas para pintar, ficaram com o “s” de “as” e com o “o” de “correm” e, assim por diante. 

Cada um deu a sua contribuição, de forma que todos puderam participar. Assim como fizeram 

com seus educandos Comenius e Pestalozzi, nesta turma da Vila Brasilândia todos os 

educandos, de 4 a 37 anos, sempre participam das atividades, dos diálogos e das produções. 

Todos se comunicam conforme suas habilidades, da mesma forma que consomem 

informações, materiais, livros e histórias.  

Mas faltava ainda explicar ao grupo o motivo do processo de edição e a importância 

de eles escolherem a matéria de capa votando no melhor texto. Pergunto a eles quais as 

notícias que saem a respeito da Vila Brasilândia nos telejornais, os únicos produtos 

jornalísticos que eles consomem. Todos me respondem que são notícias sobre violência, 

morte e ônibus pegando fogo. Concordo com eles e faço uma segunda pergunta. Indaguei se 

todos os dias morre alguém na rua deles. Prontamente, todos respondem que não. Pergunto se 

todos os dias pega fogo em algum ônibus no bairro onde moram. Todos respondem que não. 
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Pergunto se não acontece nada de legal na rua ou no bairro deles, todos respondem que sim. 

Pergunto por que nunca sai nada de bom sobre o bairro onde eles moram nos jornais. Paira 

um silêncio na sala.  Deixo que todos reflitam por alguns segundos e explico que, da mesma 

forma que eles escolheram a matéria que vai para a capa do jornal “As notícias correm”, na 

televisão, alguém escolhe as notícias que sairão sobre a Brasilândia. Vira-se Silvana e 

exclama: “E só sai coisa ruim de nóis né, tia?” 

  

4.7 UM JORNAL EDITADO POR CRIANÇAS E JOVENS 

Com a manchete: “Na cidade só violência”, o texto de Carolina
30

 foi o escolhido da 

turma para ser publicado na capa do jornal. Sua redação trata de questões que a incomodam 

sobre a violência no bairro da Vila Brasilândia. Surge também o problema que envolve o 

consumo de drogas, a relação com a professora, a falta de respeito e o baile funk na rua. O 

que reivindica Carolina:  

Gostaria de mudar a cidade de São Paulo as ruas e a violência contra as 

mulheres eu sei que eu não admito isso nem com cachorro animal eu odeio 

que maltrata animais e a coisa que eu não gosto é isso. Que pare de fumar 

droga tira as crianças da rua e não deixa vira maloqueira e denucia que bate e 

crianças da escola poder ser tia da escola ou professora minha professores 

falava que nos saímos do além la baixo e todos ficar e elis mas um dia eu 

perdoei ela e dei um brinco muito bonito mais muito mesmo brilhante cristal 

ela gostou muito ficou feliz pq eu fui a primeira aluna anda um brinco para 

ela eu quero que mudar isso não dever xinga ninguém deve respeita as 

pessoas ensina educão e não deixa ir para o funk. 

Mesmo com diversos pontos a serem corrigidos quanto à concordância verbal, 

pontuação e ortografia, não nos interessam neste estudo questões gramaticais ou de estilo de 

produção de texto. Os erros são corrigidos e as palavras com erros de ortografia são reescritas 

pelos alunos em outra folha; porém, nosso objeto de estudo diz respeito às relações de 

consumo de bens e de produtos culturais por estas crianças e jovens, e a como a violência 

simbólica e também a violência materializada está presente em sua rua, em seu bairro e em 

sua escola.  

Logo no início ela expressa o seu incômodo ao querer mudar a cidade de São Paulo e 

suas ruas. A primeira reivindicação é que acabem com a violência contra a mulher e os 

animais. Em seguida, demonstra que o uso de droga, mais especificamente o consumo de 

maconha, leva as crianças por um caminho que a incomoda, pois elas viram “maloqueiras”, 

                                                 

30
 Aluna cursa o 6º ano do Ensino Fundamental II, no colégio E.M.E.F. Jardim Guarani.  
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segundo Carolina. A escola está presente na figura de uma professora com quem teve algum 

desentendimento, mas diz ter perdoado, presenteando-a com um par de brincos “brilhantes”. 

Os bailes funk, segundo descrição de alunos que já os frequentaram, é sempre rodeado pelos 

traficantes do bairro, que oferecem droga aos jovens menores de idade. A música alta toca até 

amanhecer e incomoda muito os moradores do bairro.  

A matéria de capa também deveria ser ilustrada e foi solicitado à turma que fizesse 

desenhos para a matéria. No primeiro desenho, uma menina loira pede desculpas para uma 

menina negra. Nos balões, os educandos escreveram: “amigas”, no balão da loira, e “amigas 

para sempre”, no balão da negra. O racismo emerge nesta ilustração, e com um pedido de 

desculpas o problema foi resolvido. Na segunda ilustração os educandos representaram uma 

rua onde há espaço para um cadeirante, um carro e um pedestre. O prédio ao fundo é todo 

colorido e as faixas de sinalização de pista estão bem nítidas, o que nos passa a impressão de 

ser uma cidade limpa e organizada. Quando Carolina começa seu texto dizendo que gostaria 

de mudar a cidade, podemos supor que para ela São Paulo poderia ser da forma como está 

representada na segunda ilustração. 

 

Imagem 20: Capa do jornal “As Notícias Correm” 
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Fonte: Imagem reproduzida pela autora. 

O texto escolhido pela turma como o segundo colocado ocupou duas páginas do 

jornal e recebeu a seguinte manchete: “Professores ganham menos de R$ 35,00. Aluna 

reclama do lanche da escola”. Um texto que trata de diversas questões que incomodam 

Mayara na escola e diz: 

Eu queria que o lansce da cantina fose de grasa que a Escola não fose chata 
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E o que e chato e que os alunos não respeita os professores e que o macação 

da Escola é Muito ruim porque as veses as cumidas fose melhor e que as 

cumidas fosem mais melhores e que as veses a comida mefas pasar mal 

tambem eu queria que no Banheiro Estivese Papel Higienico Porem a minha 

Escola não é desse jeito Mas eu queria que fose mas se eu fose dona Eu ia 

fazer uma cuadra grande colocaria as cantinas Para dar alinentos mais 

saudaveis e de graça eu ia mudar os alunos para melhor e eu queria também 

que a Prefeitura, do Estado fose na minha Escola e queria que todas as 

escolas não só aninha mas como as Escolas dos meus colegas queria que eu 

queria que minha Escola cuando fautase Professora estivese aula de 

conputação e sinema E outras coisas mais Porque o mundo seria melhor se 

as Escolas Fosse melhor é só o que Eu queria se Eu tivesse tudo isso eu 

ficaria tão feliz cuanto os meus amigos se os meus amigos ficarem felis eu 

fico felis tambem Eque as mesas não fosem cabiscadas e que as Professoras  

Estivessem um salario maior do que 35 R$.  

Mayara tem apenas 13 anos e, nesta redação, ela expressa os problemas que enfrenta 

no colégio estadual “Ubaldo”, o que sempre foi descrito por todos como o pior da Brasilândia. 

O problema da merenda escolar é o primeiro a ser apontado por Mayara. Ela chega a dizer 

que já passou mal com a comida servida na escola e que o lanche vendido na cantina deveria 

ser gratuito. Outro item básico que ela nos conta faltar em sua escola é o papel higiênico. Com 

muita clareza, ela afirma que a escola é da forma como descreve, mas, se ela fosse a dona, ou 

seja, se tivesse o poder de realizar a mudança, a escola seria diferente. Ao mesmo tempo, 

Mayara não melhoraria apenas o “Ubaldo”, mas todas as escolas do bairro e de suas amigas. 

Outra questão da qual ela se queixa é que quando um professor se ausenta, os alunos ficam 

sem aula. Por uma escola melhor, Mayara também queria aulas de computação e um cinema. 

Impressiona como esta jovem adolescente tem consciência do que deseja e, mais ainda, sabe 

que “o mundo seria melhor se as escolas fossem melhor”. 31
 

 

Imagem 21: Páginas 2 e 3 do jornal “As Notícias Correm” 

                                                 

31
 Em 2015, os professores dos colégios públicos estaduais de São Paulo fizeram a maior greve da história. Eles 

realizaram mais de 24 manifestações e paralisaram as aulas por 92 dias.  
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Fonte: Imagem reproduzida pela autora. 
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Imagem 22: Autora do segundo texto mais votado desenha um modelo de classe ideal 

 

Fonte: Imagem reproduzida pela autora. 

Na contracapa do jornal, entraram três notas. Uma da Ingrid e duas da Catharina. 

Ingrid começou escrevendo apenas três linhas e, depois que conversamos, escreveu um 

parágrafo sobre o tema escolhido. Assim como Mayara, ela também estuda do “Ubaldo”. Seu 

texto faz a seguinte reclamação: “ubaldo costa leite há muitos drogados gostaria melhorassem 

os alunos gostaria que a Escola do Ublado muda porque aquela Escola só te drogados Eu não 

queria ficar na Escola preferia a minha Escola antiga porque a antiga Escola e muito legal.”
32

 

Mesmo com maiores dificuldades de comunicação, Ingrid também expressa claramente o seu 

descontentamento com a escola. 

O último texto escolhido para o pé de página da contracapa é de Catharina, 

certamente a educanda com melhor capacidade de expressão e produção de texto. Ela 

escreveu duas notas, uma sobre o bairro e a outra sobre a rua.  

                                                 

32
 Na prova do Enem de 2010, a nota da Escola Estadual Ubaldo Costa Leite foi 467,33, ficando entre as piores 

colocadas.  
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O que gostaria que melhorace em meu bairro: Gostaria que melhoce a 

aparência para que assim trouxesse uma visão diferenciada. Que o asfalto 

fosse melhor, que houvesse placas de sinalização, um bom atendimento no 

SUS, e que principalmente as “pessoas” pudessem cuidar do ambiente, 

fazendo sua parte. E houvesse biblioteca e centros culturais. 

Nesta primeira nota, Catharina traz uma expressão que marcou alguns moradores do 

bairro rico de Higienópolis, região nobre da cidade de São Paulo, que protestaram contra a 

construção de uma estação de metrô em seu bairro e, usaram como argumento o fato de se 

julgarem “pessoas diferenciadas”. Ela utiliza a mesma expressão para se referir à forma como 

gostaria que seu bairro fosse visto por quem é de fora; que a aparência melhorasse para ter 

uma “visão diferenciada”. Catharina ressalta aspectos viários e urbanos como a melhoria do 

asfalto e a falta de placas de sinalização. Continua o texto pedindo por um melhor 

atendimento no Sistema Único de Saúde. Em seguida, demonstra uma consciência dos 

deveres dos cidadãos de “cada um fazer sua parte”, “cuidando do ambiente”. Por fim, ela 

ressalta mais uma vez, assim como Mayara, a ausência de aparelhos públicos no bairro, 

citando a falta de biblioteca e centros culturais. 

O último texto do jornal também é de Catharina, e ele trata das questões referentes 

aos problemas de sua escola. A Adolescente estuda em outro colégio público estadual, o E. E. 

Prof. Jair Toledo Xavier. Diz Catharina:  

O que gostaria que melhorasse em minha escola. Que houvesse professores 

qualificados, não que não á, mais uma certa dificuldade de aprendizado com 

certos professores. Que pudesse haver uma reforma em certos pontos, que a 

grama fosse cortada, as salas maiores pois é bastante dificultoso estudar com 

uma certa quantidade alta de pessoas. Banheiros ser reformados, e que 

tivesse aulas de informática, e entre outras. 

 

Imagem 23: Página 4 do jornal produzido por educandos do Batuíra 
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Fonte: Imagem reproduzida pela autora. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 A LIBERDADE DOS OPRIMIDOS: POR UMA COMUNICAÇÃO/EDUCAÇÃO 

DIALÓGICA 

A liberdade, diz Rousseau, é a faculdade de aperfeiçoar-se, faculdade que, 

com o auxílio das circunstâncias [sociais], desenvolve sucessivamente todas 

as outras e se encontra entre nós tanto na espécie como no indivíduo 

(COUTINHO, 2011, p. 22 apud ROUSSEAU, p. 249). 

 

Educação que, desvestida de roupagem alienada e alienante, seja uma força 

de mudança e de libertação (FREIRE, 2014, p. 52). 

 

A liberdade rousseauniana se dá por meio da práxis social, assim como a liberdade 

freiriana, que é movida pela educação. Esta liberdade só pode ser atingida pelo sujeito com 

um “pensamento-linguagem”, sendo que este sujeito é “capaz de refletir sobre si mesmo” 

(FREIRE, 2011, p. 45-46). Em relação aos educandos, isso conduz ao aprendizado e os torna 

aptos a se apropriar do aprendido.  

Ao mesmo tempo, neste processo de aprendizagem no qual o educando se apropria 

do aprendido, ele também percebe suas relações socioeconômicas nas práticas culturais. Por 

este motivo, foi importante termos trabalhado o conceito da cidadania com os sujeitos desta 

pesquisa. 

Na contemporaneidade as práticas de consumo são fortemente perpassadas pelas 

tecnologias da informação e da comunicação (TICs). Assim sendo, as comunicabilidades 

mediadas pelas tecnologias adquirem um importante papel nas relações sociais. Em tal 

âmbito, a educação se torna o local mais adequado. Trata-se de uma comunicação/educação 

que busca a liberdade por meio do diálogo problematizador e crítico, não um mero 

“verbalismo”, como enfatizou (FREIRE, 2011, p. 87). Os múltiplos diálogos permitem a 

inserção dos educandos em sua realidade e os torna verdadeiros sujeitos de sua transformação. 

Ao analisar os resultados destes 12 meses de pesquisa, somado à observação em 

campo, pude verificar que os educandos são capazes de identificar nas palavras geradoras 

propostas (rua, bairro, cidade e escola) os pontos de partida para os diálogos críticos possíveis 

de serem produzidos durante os encontros semanais realizados na Vila Brasilândia.  

Mesmo se tratando de um grupo muito heterogêneo de educandos, com faixas etárias 

díspares (de 4 a 37 anos), de capacidades cognitivas desiguais e com questões emocionais que 

os afligia de diferentes formas e em graus de intensidade também distintos, foi possível 
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realizar o percurso proposto para a produção de um jornal. O resultado final de nossa 

produção muito nos interessava, pois nos trouxe reflexões e apontamento muito significativos, 

todavia, o percurso percorrido até atingir a finalização do jornal foi tão importante para a 

pesquisa, quanto a obtenção do material acabado. Os diálogos fomentados em sala, os 

conceitos inseridos em cada discussão, as mediações dos conflitos, os conhecimentos de 

história, geografia, língua portuguesa, desenho e pintura, assim como as relações afetivas 

tramadas possibilitou-me estudar como se formam as produções de sentido dos educandos.  

O processo desenvolvido durante a pesquisa possibilitou a realização de uma leitura 

crítica dos meios de comunicação, uma vez que os educandos conseguiram identificar nos 

produtos midiáticos, principalmente os televisivos, o mundo-editado que lhes é apresentado. 

Conscientes de que há violência física e simbólica no local em que vivem, os educandos 

também verbalizam não ser esta a única realidade de suas ruas, de seu bairro, de sua cidade e 

de suas escolas. Por outro lado, fica evidente para o grupo pesquisado, que o dia-a-dia deles 

não é representado pela mídia sem estereótipos.  

Enquanto protagonistas de sua própria história, nossos educandos expressam seus 

desejos de mudança. Exprimem descontentamento com a presença das drogas dentro da 

escola, com a violência e o desrespeito policial nas ruas, com o preconceito racial entre os 

próprios colegas, com a péssima qualidade da alimentação oferecida na merenda escolar e 

com o desejo de entretenimento e lazer em seu bairro. Em outras palavras, diferentes aspectos 

simbólicos marcados pelas práticas de consumo. 

Ao me voltar a um texto fundamental de Baccega (2009), propomos desenvolver 

uma comunicação para a cidadania, que por meio desta nova “variável histórica”, a 

comunicação/educação, como “um dos caminhos para a organização dos excluídos, dos 

marginalizados, dos invisíveis” (Ibidem, p. 27), mostrou-se uma utopia possível. Utopia que 

tem como objetivo primordial a liberdade dos oprimidos. 

Assim também como Comenius e Pestalozzi, buscamos aplicar com os nossos 

educandos uma abordagem “libertária da educação” (INCONTRI, 2014, p. 10). Nossos 

encontros sempre foram marcados pela curiosidade, alegria, questionamentos e, por que não, 

pelo afeto.  

O período que antecedeu a pesquisa propriamente dita me possibilitou conhecer o 

universo vocabular dos educandos, facilitando os diálogos em sala. De fato, aos nos 

comunicarmos, nos educávamos, da mesma forma que, ao nos educarmos, nos 
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comunicávamos. Enquanto os educandos educavam a educadora, era possível compreender 

melhor como se dava o processo de ensino-aprendizagem e trazer para os encontros seguintes 

novos ensinamentos e novas formas de iniciar e entrelaçar os diálogos entre o educador-

educando e entre o educando-educando. 

Durante o processo dialógico-comunicativo, passamos pela produção de sentidos, 

uma vez que a “língua trabalha e é trabalhada pela história, ao mesmo tempo em que é fonte 

de competência social, linguística e ideológica” (MARTÍN-BARBERO, 1998, p. 3). E é neste 

processo de produção de sentidos e nas palavras empregadas pelos educandos, tanto 

verbalizadas nos diálogos, quanto escritas nos textos, que foi possível analisar as ideologias 

comunicadas por eles. E foi também por meio do diálogo que conseguimos desvendar quais 

os “laços sociais” (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 33) que os sustentam. 
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