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RESUMO 
 
 

 Esta pesquisa se propôs a investigar a subjetivação de docentes do ensino 

fundamental de Itajaí através da análise de material discursivo referente à mídia e à cultura. 

A escolha dos temas se deve à centralidade que ambos ocupam nos debates 

contemporâneos com fortes repercussões no campo educacional. A cultura foi 

redimensionada como inerente a todas as práticas sociais e a compreensão de suas múltiplas 

formas tem sido uma das preocupações atuais para a superação de conflitos. A mídia é 

apontada como a maior responsável pela virada cultural e atua hoje não só como mediadora 

de conteúdos, mas tendo participação relevante na constituição de subjetividades e 

identidades culturais.  

 O aporte teórico segue a linha pós-crítica da educação, cuja maior referência é a 

filosofia de Michel Foucault.  Seus estudos sobre as práticas de controle social através do 

‘governo de si’ evidenciaram a existência de uma subjetividade exterior constituída pelos 

discursos que normatizam a sociedade. Esta subjetividade cultural e social acaba sendo 

interiorizada pelo indivíduo e confundindo-se consigo próprio. A análise pós-estruturalista 

adotada pelos Estudos Culturais inspira-se em Foucault para investigar a linguagem e 

identificar representações culturais e relações de poder nas relações sociais.  

 A coleta de dados foi realizada durante os meses de setembro e outubro de 2003 em 

aulas onde as docentes fizeram uso do vídeo como ferramenta didática e privilegiaram a 

cultura no debate. A metodologia incluiu dados de entrevistas individuais, cadernos de 

atividades das docentes e questionário sobre o consumo de mídia dos docentes na região da 

escola onde a pesquisa foi realizada. Foram incorporadas ainda atividades relacionadas à 

crítica cultural de artefatos no estágio da pesquisadora no 2º período da Faculdade de 

Pedagogia da UNIVALI, onde atuou como professora assistente na disciplina Filosofia da 

Educação. O estágio docência permitiu evidenciar como as descobertas obtidas através das 

leituras e pesquisa de campo encontravam ressonância na prática docente exercida pela 

mestranda. 

 
Palavras chaves: Estudos culturais. Mídia. Subjetivação. Filosofia da educação. Pós-
modernidade. Teoria pós-crítica. Multiculturalismo. Pós-estruturalismo. 
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ABSTRACT 
 
 
 

 This research intent to investigate the subjectivity of Itajaí basic school teachers by 

the analysis of discursive material relative to media and culture.  The themes choice was 

made because the central place occupied by both subjects in contemporary discussions with 

strong repercussion in educational camp. The culture was re-dimensioned as inherent to 

every social practice and the comprehension of its multiple forms is an actual concern to 

overcome the conflicts. The media is considered as the main responsible by the ‘cultural 

revolution’ and its participation in society is far from contents mediation. Media has a 

relevant participation in subjectivities and cultural identities constitution.  

 The theorical support follows educational post-critical perspective, whose biggest 

reference lies on Michel Foucault philosophy. His studies about practices of social control 

by “self government” have evidenced an external subjectivity constituted by the discourses 

that rules the society. This cultural and social subjectivity is incorporated by the individual 

being considered by him as himself. The post-structuralism analysis, adopted by Cultural 

Studies, is inspired in Foucault studies to investigate the language and identified the 

cultural representations and power relations in social interactions.  

 The data gathering was made in September – November of 2003 in the classes 

where teachers used video such a didactic tool and culture had a privileged place in 

discusses. The methodology has included data from individual interviews, teacher’s 

activities notebooks and questionnaire about the media use in the region where the research 

took place. It was incorporated activities relative to the cultural artifacts criticism 

developed in the researcher probation on 2º class of Univali Pedagogy College.  She has 

performed such as assistant teacher on Education Philosophy matter. The teaching-

probation allowed to evidence the insights from the theory reading has fond resonance on 

researcher practice as a teacher.  

 
Key-words: Cultural Studies, Media, Subjectivity, Education Philosophy, Post-Modernity, 
Education Post-Critics Theory, Multiculturalism, Post-Structuralism. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

 O presente texto é o último de uma série de narrativas de uma investigação sobre 

cultura, mídia e educação realizada numa escola municipal de Itajaí, Santa Catarina. Estas 

narrativas dão forma a uma dissertação que poucas semelhanças tem com o projeto inicial. 

A intenção era estudar como o tema da pluralidade cultural estava sendo introduzido no 

cotidiano escolar e se o vídeo educativo se constituía num bom suporte para o debate.  As 

leituras, as relações sociais estabelecidas, os insights surgidos nas análises implodiram 

intenções, (pré) conceitos e hipóteses, transformando a pesquisa numa aventura 

epistemológica. A construção da subjetividade docente no relacionamento com a mídia 

revelou-se mais relevante no processo de investigação do que o artefato midiático em si; 

assim como a constatação de que o relacionamento intercultural se tornou uma preocupação 

contemporânea justamente pela visibilidade adquirida na mídia. Culturas e mídia eram os 

protagonistas de um cenário contemporâneo de múltiplas faces; multiplicidade que a 

instituição escolar se esforça para incorporar à sua pauta. 

 A descoberta de uma subjetivação construída social e culturalmente através da 

leitura de autores da teoria pós-crítica da educação deu uma outra dimensão à análise da 

utilização dos artefatos culturais na escola. Não bastava só verificar se o vídeo era 

adequado ou não, mas de que forma a subjetividade docente interferia no processo de 

escolha e mediação daquele conteúdo imagético. E que aspectos de sua subjetividade se 

revelavam com maior intensidade durante a coleta de dados a fim de que fosse possível 

traçar um perfil aproximado daquele estilo de ensinar. Outra tarefa instigante foi a de 

encontrar pistas de como a cultura da mídia produzia ecos nos discursos docentes. E 

também como as representações culturais dos grupos sociais veiculados pelos diversos 

meios de comunicação eram reelaboradas pelas professoras e transmitidas à audiência 

escolar. 

 A preocupação inicial em verificar se o debate sobre a pluralidade cultural atendia à 

expectativas integracionistas dos PCNs com relação aos temas transversais ganhou em 

complexidade no decorrer da investigação. A questão deslocou-se das expectativas com 

relação aos resultados para o processo de construção do debate cultural. A pesquisadora 
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procurou ater-se aos valores culturais que estavam sendo evidenciados por professoras e 

alunos em relação à cultura representada pelo artefato midiático. E como esses valores se 

revelavam nas estratégias utilizadas pelas docentes para introduzir o ‘outro cultural’ aos 

estudantes. As posições tomadas pelos grupos sociais nos discursos evidenciaram a 

assimetria de pode nas relações interculturais. 

 A forma como a cultura é debatida na escola ainda não reflete a consistência que o 

debate ganhou nas últimas décadas nas ciências sociais. Os teóricos viram com espanto o 

incremento na circulação de informações em nível mundial pela mídia revelando a 

multiplicidade das formas que as práticas sociais podem assumir. A constatação desta 

variedade e a eleição de padrões afetaram as culturas locais, tanto no sentido de hibridizar-

se com o global, quanto à resistir à seus apelos padronizadores. A variedade de formas é 

apenas o aspecto mais evidente da cultura, haja visto o agravamento das relações entre as 

nações por causa de valores culturais conflitantes. É por este viés que o tema tornou-se 

referência para a escola de acordo com o texto dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN). A intenção é que a introdução do tema da pluralidade cultural na escola pudesse 

colaborar na tarefa de melhorar o relacionamento intercultural. A presente investigação não 

pretende, porém, checar a viabilidade de tal proposta, e sim explorar o potencial do debate 

cultural dentro da esfera escolar. 

 Nas entrevistas individuais, as três professoras que participaram da pesquisa 

forneceram elementos sobre suas percepções pessoais e profissionais que introduziram a 

pesquisadora no universo subjetivo da elaboração do método de ensino. No embate verbal 

travado em sala de aula, foi possível verificar as justificativas que as professoras recorrem 

para neutralizar eventuais enunciados por parte dos alunos fora de sua linha argumentativa, 

como também com relação aos enunciados que corroboram com as intenções docentes. 

Além de identificar estratégias, a pesquisadora buscou evidenciar a presença de outras 

vozes, institucionais ou não, que constituem os discursos das professoras sobre os temas em 

pauta.    

 Os processos de subjetivação e construção das identidades culturais estão no centro 

dos debates encampados pelos Estudos Culturais. A percepção de que a identidade no atual 

contexto contemporâneo constitui-se permanentemente em contato com a cultura circulante 

estimula os pesquisadores a investigar os discursos que prevalecem na constituição das 
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subjetividades. Segundo os estudos sob a perspectiva da teoria pós-crítica da educação, a 

mídia ocupa um lugar central no rol de instituições que dão suporte às representações 

culturais dos sujeitos. Essas representações tornam-se problemáticas para o processo 

escolar a medida que são aceitas como reflexos de uma realidade única e estável.  

 A naturalidade com que as representações culturais veiculadas pela mídia são 

incorporadas aos discursos dos sujeitos problematiza a incorporação de artefatos midiáticos 

pela escola. Sua utilização como ilustração da realidade não só obscurece a construção 

cultural do discurso, como aceita sua suposta condição de verdade consolidada. A pesquisa 

que a princípio tinha a intenção de utilizar apenas vídeos educativos abriu espaço para 

outros formatos mais populares, ampliando a possibilidade de evidenciar elementos que 

participem efetivamente da constituição das subjetividades docentes. Essa mudança 

estratégica foi importante para constatar o caráter pedagógico de artefatos não 

explicitamente didáticos, como longas-metragens norte americanos ou programas de 

auditório da TV. 

 A presente pesquisa aborda o debate cultural e a subjetivação docente através da 

relação com a mídia em dois momentos complementares. Na primeira parte, são destacadas 

as principais estratégias utilizadas pelas professoras para estabelecer o debate cultural a 

partir da exibição de um vídeo. Na argumentação docente sobre as culturas abordadas foi 

possível encontrar regularidades com relação ao modo como percebem o outro cultural, 

revelando também parcialmente suas próprias identidades culturais. Por isso o texto sobre o 

debate cultural foi feito a partir do cruzamento de episódios ocorridos em sala de aula das 

três disciplinas, com a contribuição de fragmentos das entrevistas e registros que 

corroboraram com as análises.  

 Na segunda parte sobre a subjetivação docente e a relação com a mídia, as 

professoras são narradas em separado. A pesquisadora ousou formular perfis a partir da 

triangulação dos dados e da intuição suscitada pelo contato pessoal. Nas entrevistas 

individuais, as docentes relataram crenças conscientes acerca de si próprias, da função de 

educar e utilizar a mídia como ferramenta de ensino. Como jornalista, o trabalho acabaria 

por aí. Como pesquisadora, as entrevistas foram só o início da jornada. O trabalho 

investigativo das subjetividades culturais através da análise dos discursos ampliaram a 

percepção da pesquisadora sobre a complexidade da linguagem e da comunicação. A 
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análise possibilitou a construção de perfis, mas as narrativas não tem a intenção de traduzir 

a realidade. É o resultado da reelaboração simbólica dos dados pela subjetividade da 

pesquisadora, também marcada pela relação com a mídia, não só como consumidora, mas 

produtora de artefatos culturais. 

  

2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. Objetivos Gerais 
 
  
 Investigar o processo abordagem da temática cultural a partir da utilização do vídeo 

em uma escola de ensino fundamental da rede pública municipal de Itajaí. E através deste 

processo, investigar a constituição de subjetividades docentes através da análise de diversas 

modalidades de discurso.  

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 - Investigar as possibilidades de transversalidade do tema cultural nas disciplinas, 

cujas aulas foram observadas.  

 - Analisar as estratégias e representações culturais utilizadas pelas professoras 

durante o debate cultural com base na teoria pós-crítica da educação. 

 - Identificar nas abordagens relativas à cada professor e na escolha dos vídeos, 

aspectos subjetivos e interpelativos com relação aos artefatos culturais e consumo de mídia. 

 - Identificar as relações de poder reveladas nos discursos docentes. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO-HISTÓRICO 

 

  

3.1. Estudos Culturais 

 

 Chamo o referencial de teórico-histórico porque contextualiza a pesquisa sobre 

mídia e cultura dentro de um panorama global cujas transformações repercutem no local. A 

análise baseou-se nos Estudos Culturais sobre pós-modernidade, pós-estruturalismo e 

processos de subjetivação. Começo a narrativa pelos Estudos Culturais, que surgiram na 

Inglaterra dos anos 60 como uma reação dos intelectuais à cultura elitista. O foco da 

discussão era a limitação da conservadora crítica literária da época, restrita às obras 

clássicas. Os ‘culturalistas’ reivindicavam análises mais amplas da sociedade, 

contemplando as experiências de outros grupos sociais. As primeiras pesquisas culturais 

tinham influência da teoria marxista, mas a partir dos anos 80, a complexidade da sociedade 

contemporânea forçou a ampliação do debate. Foi aí que a abordagem pós-estruturalista 

ganhou espaço, centrando a análise nas representações inseridas na linguagem. A maior 

preocupação, porém, sempre foi identificar as relações de poder na dinâmica social 

cotidiana.  

 Em “Documentos de Identidade” (1999), Silva conta que a análise dos Estudos 

Culturais já nasceu imparcial ao evidenciar o jogo de poder dos discursos sociais. O autor 

sustenta que a cultura é um lócus privilegiado de análise porque se constitui num campo de 

produção e imposição de significados onde o que está em jogo é a afirmação da identidade. 

Por isso os Estudos Culturais são largamente empregados na pesquisa social para a 

investigação das identidades sociais relacionadas à gênero, etnia, entre outros.  

 Johnson (2000:10), por sua vez, conta que o resgate de relatos de grupos 

marginalizados havia acontecido décadas antes com a disciplina de História. Depois da 

segunda guerra, os historiadores mudaram o foco das investigações, atendo-se à 

participação política popular e dando origem à História Social. Johnson afirma que a 

cultura envolve poder porque produz assimetrias na capacidade dos indivíduos de definir e 

satisfazer suas necessidades. Para ambos autores, a cultura é um local de diferenças e lutas 

sociais.  
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 Stuart Hall foi um dos precursores dos Estudos Culturais da Escola de Birmingham. 

Seu artigo “A Centralidade da Cultura” (1997b) é um dos textos mais citados pelas 

pesquisas com ênfase cultural. O teórico argumenta que ocorreu uma silenciosa revolução 

cultural no século XX quando o desenvolvimento da mídia acelerou a circulação de 

informações e capitais em nível global. Sociedades com características culturais bem 

distintas passaram a vislumbrar outras formas de vida e o contato com valores estrangeiros 

deixou marcas nos indivíduos, em suas aspirações e expectativas de vida. A repercussão 

das trocas culturais na constituição das subjetividades e identidades culturais relocou a 

cultura para o centro dos debates sociais contemporâneos. A chamada “virada cultural” 

refere-se à percepção de que a cultura é uma condição constitutiva da vida social. (HALL, 

1997b:27) 

 Para Johnson, os Estudos Culturais constituem-se numa crítica à medida que 

abordam as tradições teóricas tanto no que podem contribuir quanto no que podem inibir. E 

também se constituem em um processo que não admite codificações. O autor acredita que 

um estudo que considere a centralidade da cultura e suas relações de poder deva ser 

interdisciplinar e até antidisciplinar devido à independência com que se nutre de variadas 

fontes. Johnson argumenta que a compreensão de um fenômeno cultural não pode se limitar 

a uma ciência estanque. Há contribuições de áreas como a sociologia, psicanálise, 

antropologia, filosofia e história que são relevantes para a construção de uma investigação 

mais ampla.  

 Para Johnson, a atração pela filosofia não se deve a uma busca por sustentação 

teórica e sim por idéias abstratas. Da antropologia, os Estudos Culturais tomaram de 

empréstimo as técnicas etnográficas de descrição em profundidade. Para Hall (1997a:36), 

as teorias de Freud sobre os processos inconscientes do indivíduo contribuíram para a 

formulação da crítica do sujeito centrado da modernidade. A preocupação com o contexto, 

complexidade, particularidade e movimento dos Estudos Culturais foram resgatados da 

História. Neste sentido, o pesquisador cultural se constitui numa espécie de historiador do 

cotidiano, das formas históricas da subjetividade. (JOHNSON, 2000: 22). 

 Este foco na cultura pressupõe uma investigação sobre as formas subjetivas das 

relações sociais presentes nas narrativas, na medida que fica evidenciado o caráter 

construído das subjetividades. A narrativa é vista pelo autor como a organizadora básica da 
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subjetividade e sua análise possibilita evidenciar representações culturais e as relações de 

poder da arena social. “É porque sabemos que não estamos no controle de nossa própria 

subjetividade que precisamos tão desesperadamente identificar suas formas e descrever 

suas histórias e possibilidades futuras”. (Idem, 2000:72).  

 Johnson compartilha com Hall da idéia de que todas as práticas sociais possuem um 

viés cultural. Mas ele alerta sobre as limitações da pesquisa cultural, pois ao mesmo tempo 

em que os Estudos Culturais exigem uma complexidade de métodos para analisar os 

fenômenos, só garantem validade para os aspectos levantados, sendo, portanto, 

assumidamente parcial e não-universal. 

  

 

3.2. Pós-Modernidade - Época De Reciclagens 

 

 A pesquisa se vale da premissa de que o atual período histórico é caracterizado por 

intensas mudanças estruturais provocadas pelo desenvolvimento da tecnologia e o 

incremento da circulação de informações em nível mundial, afetando as identidades 

culturais e as relações sociais. Estas mudanças têm provocado os teóricos a reconsiderarem 

paradigmas consolidados pelo Iluminismo e estudar os fenômenos a partir de uma outra 

perspectiva, com novas categorias de análise. Os teóricos pós-críticos da educação 

denominam este período de “pós -modernidade”. Outros autores preferem os termos 

“modernidade tardia” ou ainda “modernidade líquida”. Esta multiplicidade de 

denominações se deve ao fato de não haver um consenso sobre a ruptura paradigmática e o 

esgotamento dos pressupostos modernos.  

 Independente do nome dado ao momento contemporâneo, ambas linhas teóricas 

concordam que fenômenos como a globalização e a intensa troca de valores culturais 

através da mídia mudaram a configuração social. A visibilidade de uma grande variedade 

de culturas e a inclusão das necessidades das camadas populares na pauta da mídia 

evidenciaram uma inversão de prioridades e o afrouxamento das fronteiras entre a alta e a 

baixa cultura. A possibilidade de todo grupo social, independente do nível econômico, ser 

detentor de um repertório cultural legítimo é fenômeno recente e ainda não conseguiu 

dissolver a noção de cultura associada à atividades artísticas e aos bens culturais das elites. 
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A preocupação aqui é, portanto, contextualizar o período histórico em que se deu o 

fenômeno estudado com base em um referencial teórico que dê ênfase ao momento 

contemporâneo. E analisar como o processo de transição de valores e crenças culturais se 

revela no discurso dos sujeitos e nas subjetividades constituídas social e culturalmente.  

 Para contextualizar a crítica pós-estruturalista dentro da teoria das ciências sociais, 

Peters (2001) traça um panorama a fim de distinguir os conceitos de pós-estruturalismo e 

pós-modernismo e apontar continuidades e rupturas com os movimentos conceituais 

anteriores. A abordagem pós-estruturalista com ênfase na rede de significações da 

linguagem é a mais utilizada pelos teóricos pós-críticos para analisar fenômenos culturais. 

O autor argumenta que o pós-modernismo seria uma “mudança radical no sis tema de 

valores e práticas subjacentes à modernidade”. Peters define o modernismo, do ponto de 

vista filosófico, como um “movimento baseado na crença do avanço do conhecimento, 

desenvolvido a partir da experiência e do método científico”. (Idem, p.13 -14) 

 O autor afirma que o pós-moderno está relacionado, em termos estéticos, à crise da 

representação e aos experimentalismos artísticos que deram origem a um processo 

crescente de abstração.  Na artes, a fragmentação da imagem deu origem a movimentos 

como o cubismo, surrealismo e dadaísmo.  Décadas depois, o espírito pós-moderno tomou 

conta das letras, da filosofia e da arquitetura. Para Peters, o primeiro teórico a analisar a 

situação do conhecimento das sociedades tecnologicamente mais desenvolvidas a fim de 

sistematizar o pós-moderno foi Lyotard (1979). No clássico “A condição pós -moderna”, 

Lyotard define o contemporâneo como marcado pela incredulidade com relação às 

metanarrativas modernas; histórias que são contadas a fim de legitimar valores e crenças. 

(PETERS, 2001:18)  

 No relato de Silva (1999:111) sobre a trajetória das teorias educacionais, o autor 

descreve a pós-modernidade como um movimento que desconfia das pretensões totalizantes 

do saber racional. Assim como a idéia moderna de sujeito centrado e sem contradições. 

Segundo o autor, a ênfase na razão deu origem a uma sociedade totalitária e 

burocraticamente organizada, que não admite a fragilidade e fragmentação humana. O autor 

afirma que nas artes, o pós-modernismo se opõe à linearidade do moderno, privilegiando o 

pastiche, a colagem, o kitsch, a ironia, a sátira, sem fazer críticas contundentes, mas 
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imitando e incorporando. Também faz parte de sua estética recicladora, a mistura do culto, 

o popular e o massivo, graças à disseminação de estilos pela mídia. 

 Na política, a implosão do bloco socialista nos anos 80 deixou em pedaços a utopia 

da ditadura do proletariado e feriu mortalmente a credibilidade dos regimes políticos e as 

instituições modernas. E se o socialismo não teve bons resultados na prática, o mesmo 

acontece com o capitalismo. A falência de empresas gigantescas divulgada diariamente pela 

mídia revela um esgotamento das relações comerciais baseadas na especulação financeira e 

exploração de mão-de-obra. Em nível individual, a lógica do capital fez do sujeito moderno 

uma isca fácil da propaganda. O sonho de consumir as maravilhas veiculadas pela mídia 

torna-se cada vez mais difícil diante do desemprego crescente e a rapidez com que a 

indústria obsoletiza seus produtos. Assim, as chances de obter sucesso pode encontrar 

respaldo em outras instâncias menos burocráticas, como a do crime. Diante dessas 

evidências, o pós-moderno questiona até que ponto o progresso é mesmo desejável. 

  

 

3.2.1. Efeitos globalizantes: emergência identitária e cultural 

 

 O fenômeno conhecido como globalização, deflagrado a partir da evolução 

tecnológica e do intenso movimento migratório no século XX, é um dos propulsores das 

transformações que alteraram não só o mapa geo-político, mas as relações e o entendimento 

que os indivíduos fazem de si mesmos. De maneira mais efetiva a partir da segunda metade 

do século XX, a sociedade ocidental apoiada na produção industrial desenvolveu-se em 

direção a uma sociedade pautada por sistemas de informação e consumo de massa, 

mudando as relações de tempo e espaço, encurtando distâncias, ampliando audiências e 

rompendo fronteiras culturais. 

 Em “A Era da Informação: o poder da identidade” (1999:18), Castells chama a 

atenção para o modo como a sociedade contemporânea se reestruturou diante das mudanças 

tecnológicas. Segundo o autor, a sociedade de rede (network) se caracteriza pela 

globalização das atividades econômicas e pelas mudanças ocorridas com relação ao 

trabalho, que ganhou em flexibilidade e instabilidade, e individualizou a mão-de-obra. No 
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aspecto cultural, Castells credita as transformações atuais ao desenvolvimento da mídia e 

das comunicações que criaram um espaço de fluxos inexistente.  

 A globalização colocou em xeque a tênue identidade nacional conquistada pelos 

governos modernos. Em nome da soberania, os estados nacionais mataram, tomaram 

territórios e impuseram um idioma único a fim de instaurar a ordem. A padronização de 

costumes através da mídia abalou os alicerces das culturas tradicionais, cujos integrantes 

mais antigos viram com pesar seus descendentes perderem o interesse pela manutenção dos 

valores e hábitos tradicionais.  

 O início da expansão de recursos globais ocorreu simultaneamente ao fim do 

império colonial europeu (anos 60) e aos debates sobre as relações de poder desiguais entre 

colonizadores e colonizados e entre colonizados e colonizados. Para Silva (1999), as obras 

escritas neste período diferenciaram os projetos coloniais entre reprodução cultural, como 

aconteceu nos Estados Unidos; e de dominação, como é o caso da Índia. Os teóricos 

provenientes das ex-colônias européias passaram a compor obras que questionam a herança 

cultural do colonizador, reivindicando sua porção de identidade e representatividade. As 

análises pós-colonialistas evitam, porém, negar a contribuição da cultura européia, 

privilegiando o aspecto híbrido da cultura remanescente. Dois desses autores são Arjun 

Appadurai, que estuda as conseqüências econômicas e culturais da globalização e Homi 

Bhabha, cujo foco é a relação entre identidade e cultura. 

 No artigo “Disjunção e diferença na economia cultural global”, Appadurai 

(1990:324) argumenta que a propaganda da sociedade globalizada é a tecnologia 

fundamental para a disseminação de idéias culturalmente definidas que o autor chama de 

agência do consumidor. Essas imagens de agência se constituem em distorções tão sutis que 

o consumidor nem percebe sua posição passiva de mero escolhedor das opções 

disponibilizadas pela mídia. O autor afirma que a globalização se vale de uma série de 

instrumentos de homogeneização como linguagem e vestuário que são absorvidos pelas 

culturas locais para serem repatriados em diálogos heterogêneos. 

 Em contraponto, a globalização também provocou um sentimento de resistência em 

grupos sociais particulares. Alguns foram motivados, inclusive, a declarar independência, a 

fim de preservar sua identidade de nação para além do Estado, como aconteceu com os 

grupos étnicos da ex-Iugoslávia comunista. Hall relata que estes conflitos por afirmação da 
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identidade pegaram de surpresa todas as vertentes políticas e teóricas. Nem as perspectivas 

iluministas da modernidade nem o capitalismo liberal, e muito menos os marxistas 

vislumbraram tal cenário. A ênfase na razão humana os fazia acreditar que o apego ao local 

daria lugar a valores e identidades mais nobres e cosmopolitas. O nacionalismo e a etnia 

eram considerados formas irracionais e arcaicas a serem dissolvidas pelo progresso. Os 

efeitos contraditórios da globalização demonstraram que os rumos da sociedade 

contemporânea não foram previstos pela razão (HALL, 1997a:97). 

 Neste sentido, Appadurai sustenta que a mídia tem um papel fundamental para o 

governo, a fim de que não haja uma fragmentação total dos estados. Os estados nacionais se 

valem da propaganda de identidade única para controlar e apaziguar os separatistas e 

seduzir grupos minoritários com a fantasia de auto-apresentação numa espécie de palco 

global ou cosmopolita. O autor afirma que a disjunção entre a nação e o estado revela uma 

batalha pelo imaginário coletivo, o que resulta nos fundamentalismos e guerras por 

identidades. (APPADURAI, 1990: 321). 

  No panorama multifacetado da pós-modernidade, as identidades perderam o caráter 

estável. Segundo os estudos de Hall (1997a) sobre as conseqüências da globalização no 

indivíduo, a identidade cultural pós-moderna se move e se transforma em relação às 

representações dos sistemas culturais circulantes. O autor previu três conseqüências da crise 

de valores pós-moderna: desintegração das identidades nacionais como resultado da 

homogeneização cultural; identidades locais reforçadas como resistência à padronização 

global e o surgimento de identidades híbridas. Hall acredita que a globalização está 

deslocando as identidades nacionais para além de suas fronteiras, integrando e conectando 

comunidades em novas combinações de espaço-tempo, como ocorre atualmente com os 

grupos de discussão pela Internet. (HALL,1997a:69). 

 A luta pela representatividade cultural nos anos 60 extrapolou a questão econômica 

e ganhou outras nuances relativas ao gênero e etnia. A estratégia de positivação das 

diferenças visava a conquista de direitos civis e o aumento da auto-estima de grupos fora do 

padrão branco e católico. A elite européia nunca buscou legitimidade porque seus valores 

nunca foram contestados, por isso o surgimento de identidades plurais se deve aos 

oprimidos econômicos, sexuais, culturais. Hoje se observa que a segmentação dos 

oprimidos continua em ritmo crescente, ganhando dimensão comportamental e estética. 
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Estes grupos não buscam uma integração, mas brigam pelo espaço cada vez mais 

fragmentado da sociedade contemporânea. 

 De acordo com Bhabha (1998:21), o prefixo “pós” das teorias atuais reflete a 

sensação de desorientação, de movimentação constante, que levam os sujeitos 

continuamente a uma busca por identidade. O autor acredita que as análises culturais sobre 

as identidades devem se concentrar no processo onde são produzidas as diferenças, espaço 

que ele chama de “entre lugares”. Estes “entre -lugares” fornecem pistas sobre as estratégias 

de subjetivação individual e coletiva para a constituição de identidade, e também narrativas 

que revelam o caráter ambíguo do cruzamento cultural. Bhabha conta que os grupos 

surgidos com o advento do multiculturalismo buscaram fazer uma articulação social da 

diferença segundo a perspectiva da minoria, o que se constitui numa negociação complexa, 

que procura conferir autoridade aos hibridismos culturais emergentes em momentos de 

transformação histórica.  

 Castell (1999:25) chama de identidade defensiva a tática de auto-afirmação utilizada 

pelos grupos marginalizados ao inverter os termos do discurso conservador e se orgulhar, 

inclusive, dos termos pejorativos criados pela identidade cultural dominante.  A posição 

tomada por grupos como os fundamentalistas religiosos e nacionalistas, travestis e usuários 

de maconha são o que o autor chama ‘exclusão dos que excluem pelos excluídos’. A 

intenção é reverter o julgamento de valores das instituições e reforçar os limites da 

resistência cultural. 

 Canclini (1997:310) não concorda com as análises sociais baseadas no contraponto 

entre centro e periferia, colonizadores versus colonizados. Em “Culturas Híbridas”, o autor 

ressalta a capacidade de reelaboração simbólica de grupos desfavorecidos e a influência que 

provocam nos centros geradores de cultura. Segundo o autor, aspectos estruturais da 

sociedade contemporânea inviabilizam uma análise vertical, principalmente pela 

descentralização das empresas e a simultaneidade de informações veiculadas pela mídia. 

Canclini considera saudáveis, por exemplo, as novas formas populares de arte híbridas, que 

ironizam a austeridade dos bens simbólicos da elite e debocham das coleções, como é o 

caso do grafite. Segundo ele, o caráter artesanal aliado à imagem publicitária e contexto 

transgressor do grafite marca território e afirma uma identidade própria. 
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 Mas o caráter híbrido das identidades não é o aspecto mais evidenciado pelos 

movimentos sociais que expõem a fragmentação contemporânea. A divisão sectária e o 

estabelecimento da diferença tem sido a tônica mais freqüente. Em “Ciladas da Diferença”, 

o sociólogo Antônio Pierucci (2002:27) alerta para a inconsistência do discurso de grupos 

que buscam igualdade de direitos afirmando a diferença.  O autor chama a atenção para o 

acirramento dos conflitos culturais a despeito das campanhas que exaltam as virtudes do 

pluralismo cultural. Em seus estudos, Pierucci concluiu que marcar a diferença sempre foi a 

estratégia da direita para consolidar o padrão e rejeitar o outro social. Ao aumentar a 

distância entre os signos, radicaliza-se o sentimento de antagonismo.  

   

 

3.2.2. Educação pós-moderna: a inclusão da mídia na escola 

 

 Os debates teóricos sobre os temas contemporâneos repercutem nas instituições ao 

mexer com as concepções que lhes dão respaldo. Ao se questionar o conceito de sujeito 

racional da modernidade, por exemplo, os teóricos pós-críticos provocaram os educadores a 

vislumbrar estratégias de ensino que não contemplassem apenas o raciocínio, mas também 

as necessidades subjetivas dos estudantes. O papel cada vez maior da mídia como 

divulgadora de valores e padrões estéticos alertou o poder público a aproveitar a penetração 

popular da mídia para fins educacionais. Mas a questão da inclusão da mídia na escola 

ainda divide os educadores. Uma parte acredita que a mídia atua na deformação dos valores 

e a escola deve se manter como um lócus de resistência. Outros educadores acreditam que o 

aprendizado da linguagem audiovisual possa contribuir para que os alunos tenham uma 

relação menos passiva com a mídia e tenham condições de fazer escolhas. 

 A educadora e jornalista Rosa Maria Bueno Fischer tem se dedicado a pesquisar as 

repercussões dos programas de TV na clientela escolar e o poder pedagógico da mídia. Em 

“Televisão e Educação: fruir e pensar a TV” (2001:30), a autora  analisa artefatos midiáticos 

do ponto de vista da produção e elabora um roteiro de perguntas para que o debate sobre a 

relação da televisão e sociedade ganhe espaço na escola. Segundo Fischer, ‘decupar’ os 

programas televisivos e analisá-los em sala de aula possibilita aos estudantes fazer uma 

leitura mais criteriosa da esfera cultural, operando sobre os setores que mais crescem na 
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sociedade contemporânea: mídia e publicidade. Desta forma é possível despertar a atenção 

dos estudantes para a intencionalidade de certos discursos e as formas de controle social 

exercidas sutilmente através de produtos de entretenimento.  

 No começo do debate sobre a relação da educação com a mídia, ressaltava-se o 

poder de alienação dos artefatos midiáticos sobre crianças que passavam, muitas vezes, 

mais tempo em frente à TV do que na escola. Nas primeiras tentativas de sistematizar um 

método para analisar criticamente os produtos de mídia, a ênfase era na conscientização 

deste poder alienador a fim de se evitar a manipulação. A alfabetização cultural sugerida 

por Kellner (1994:107), por exemplo, tinha a intenção de emancipar os estudantes ‘das 

formas contemporâneas de dominação’. Numa visão menos apocalíptica, Severino 

(2003:124) sugere que o paradigma da alienação desloque-se para o processo de 

subjetivação. Em vez de conscientizar, o trabalho na escola poderia ser o de investigar os 

discursos que produzem subjetividades e para isso, é importante teorizar sobre o tempo 

contemporâneo que dão as condições para a veiculação desses discursos. 

 O filósofo da educação Paulo Ghirardelli (2001) acredita que a moderna concepção 

de infância e a conseqüente legislação de proteção à criança limitam e segregam quem 

deveriam contemplar. Para Ghiraldelli, não é preciso eleger padrões e sim buscar novos 

modos de educar e filosofar sobre a educação.  O autor confirma que a idéia de infância na 

sociedade ocidental não é natural, mas construída social e culturalmente para atender às 

necessidades do projeto da modernidade de controle social. Em “ As Concepções de 

Infância e as teorias educacionais modernas e contemporâneas”, o  filósofo traça um 

panorama sobre as concepções teóricas da educação moderna e sugere mudanças para o 

processo educacional através da análise e produção de artefatos culturais. 

 Em sua proposta de educação pós-moderna, o processo de ensino-aprendizagem 

parte da apresentação direta de situações contemporâneas como conflitos culturais, étnicos, 

de gênero, de mentalidades e modelos políticos. Estes problemas são apresentados através 

de artefatos culturais, aos quais os alunos estão habituados a consumir, como filmes, gibis e 

programas de TV, para então serem relacionados com a vida cotidiana. No final, é 

oferecida ao estudante a oportunidade de criar novas narrativas. Ghiraldelli acredita que 

uma experiência educativa que contemple o debate contemporâneo e a mídia possa 
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representar para o aluno uma mudança qualitativa quanto à conduta intelectual, estética, 

social e política. 

 Um dos teóricos alinhados à vertente da teoria pós-crítica da educação é Tomaz 

Tadeu da Silva. Em “Documentos de Identidade” (1999) o educador faz uma revisão sobre 

o currículo e aponta as questões contemporâneas que ainda não são contempladas pela 

instituição, ou são discutidas sem uma problematização conseqüente. Em sua visão, uma 

escola que representasse o momento contemporâneo precisaria trazer o debate cultural para 

a sala de aula como forma de discutir. Pois certas culturas são consideradas mais normais 

que outras. Para tanto, seria preciso contextualizar a trajetórias de grupos marginalizados 

pelo imperialismo colonial, machismo e sexismo e questionar as convenções existentes.  

 Para Silva, as teorias pós-críticas da educação se chocam tanto com o senso comum 

que a pedagogia ainda não encontrou formas eficazes de virar o jogo sem descaracterizar o 

processo escolar. O autor conta que o sistema educacional ainda está profundamente 

mergulhado nas concepções modernas. Silva acredita que a história da educação em nível 

industrial se confunde com a idéia de sujeito racional e que a escola se constitui no local 

privilegiado de cultivo da razão. Para o teórico, educar nas escolas ainda é produzir 

racionalidade.  (SILVA, 1994:256).  

 O filósofo da educação Nicholas Burbules acredita que as dúvidas pós-modernas 

podem trazer insights importantes para o fazer educação. Ele recorre à Lyotard para 

enfatizar que o pós é mais uma mudança de perspectiva do que uma linha de pensamento. 

O pós-moderno se vale do humor para problematizar o paradoxo, revelando a desconfiança 

do cumprimento das pretensões modernas sob forma de narrativas irônicas ou paródias. O 

autor afirma que estes estilos de escrita de aparência alegórica possuem também substância 

filosófica, na medida que tornam suportáveis situações de conflito e desencanto. 

(BURBULES, 2000:129).   

 

 

3.3. Abordagem Pós-Estruturalista  

 

 O estruturalismo francês dos anos 50 levou à institucionalização de um 

megaparadigma transdiciplinar que integrou as ciências sociais sob uma forma cientificista. 
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A análise teórica baseava-se na centralidade da linguagem na vida cultural e social humana, 

considerada como sistema de significação auto-reflexivo. Na década seguinte, os filósofos 

pós-estruturalistas procuraram descentrar as estruturas, criticando a metafísica que estava 

subjacente ao estruturalismo, mas sem abandonar a análise do discurso. O pós-

estruturalismo pode ser caracterizado, então, como um modo de pensamento, de filosofia e 

escrita, sem pretensões universalistas. 

 Para Silva (1999), o pós-estruturalismo amplia a centralidade da linguagem e efetua 

um afrouxamento da rigidez estruturalista. O processo de significação continua central, mas 

a fixidez do significado fica fluido e incerto. O conceito da diferença se radicaliza e o 

significante é apenas um daqueles que representam o significado, fazendo com que tudo 

seja considerado diferente.  A atitude pós-estruturalista enfatiza a indeterminação e a 

incerteza em questões de conhecimento, considerando que o significado não é pré-

existente, é cultural e socialmente produzido. O relevante na abordagem pós-estruturalista é 

analisar as relações de poder nesta produção. O importante não é saber a verdade, mas 

porque se tornou verdade. 

 Por ser interdisciplinar, o pós-estruturalismo não se reduz a um conjunto de 

pressupostos partilhados, a um método fechado ou uma escola teórica. O pós-estruturalismo 

se constitui numa complexa rede de pensamento, com diferentes práticas de crítica. A 

maior inspiração da filosofia pós-estruturalista vem das críticas contundentes de Nietzche 

sobre os ideais iluministas. E as principais referências dos estudos pós-estruturalistas são 

Foucault e Derrida, com suas análises elaboradas sob forma de arqueologias, genealogias e 

desconstruções. Os relatos pós-estruturalistas tendem a enfatizar as noções de diferença, de 

serialização, de repetição, de determinação local, de rupturas e descontinuidades históricas. 

É uma posição epistemológica que se recusa a ver o conhecimento como uma representação 

precisa da realidade. (PETERS, 2001:37) 

 Peters (2001) relata que Foucault desenvolveu a genealogia nietzcheana como uma 

forma de história crítica que resiste à busca por origens e essências, concentrando-se no 

conceito de contingência. Para o autor, Foucault considera a verdade um produto discursivo 

construído culturalmente e compartilha com Nietzche da crítica sobre o sujeito moderno. 

“(...) eles descrevem o sujeito em toda a sua complexidade histórica e cultural – um sujeito 

‘descentrado’ e dependente do sistema lingüístico, um sujeito discursivamente construído e 
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posicionado na intersecção entre as forças libidinais e as práticas socioculturais”. 

(PETERS, 2001:32-33). 

 O pós-estruturalismo faz um aprofundamento da noção de democracia ao criticar 

ideais iluministas da modernidade que nunca foram postos em prática. Peters (2001:42) 

argumenta que as democracias liberais nos moldes que existem hoje construíram suas 

identidades políticas em base em uma série de oposições binárias que acabaram por excluir 

grupos culturais e sociais que não se encaixavam nas categorias “nós”, “cidadão”, 

“resp onsável”, “legítimo”. Os teóricos pós -estruturalistas não concebem a relação de poder 

expressa nos discursos, necessariamente como relações entre opressores e oprimidos. 

Foucault acreditava que o poder estava na origem de identificação do sujeito na sociedade e 

que o poder também pode ser produtivo, e produzir saberes benéficos. A sabedoria não era 

oposta ao poder, era o próprio poder. (SILVA, 1999) 

 Nadja Herman (2000:149) faz referência às análises de Schäfer com relação ao 

impacto que Nietzche causou na teoria educativa. A autora afirma que o filósofo alemão era 

um representante da liberdade individual radicalizada e desmascarou conceitos pedagógicos 

do idealismo alemão como humanidade, autonomia, julgamento, razão, autenticidade, 

autotransparência de entendimento e ação. Estes conceitos, na verdade, seriam apenas 

repressão sublimada e desdobramentos de uma individualidade descentrada. Ao proceder a 

transvaloração e a destruição do primado moral, o filósofo deixou sem solo a tradição 

educativa.  

  

3.3.1. A mídia e os processos de subjetivação cultural 

 

 A onipresença dos aparatos da mídia na vida contemporânea e as marcas que 

deixam nos discursos e comportamentos humanos têm provocado os estudiosos a investigar 

os mecanismos do processo de constituição das subjetividades e identidades culturais. A 

preocupação dos teóricos é evidenciar o caráter pedagógico e de controle social de tais 

discursos na medida que ensinam ao indivíduo valores específicos e formas de pensar, agir 

e se relacionar. A sutileza e sofisticação da disseminação dos artefatos midiáticos nos 

diversos grupos sociais encobrem estratégias engenhosas de normatização de conduta e 

controle das subjetividades. Todavia, a investigação desses processos e a incorporação do 
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debate na pauta da escola não tem a intenção de antagonizar com a mídia, e sim evidenciar 

os discursos que nos atravessam através da análise de seus produtos.   

 A base teórica de vários estudos sobre os processos de subjetivação e controle social 

vem dos trabalhos de Foucault sobre as ‘técnicas de si’, conceito que pode ser entendido 

como mecanismos de confissão sociais aparentemente inocentes mas que exercem função 

reguladora sobre os sujeitos. Em “Tecnologias do Eu e Educação”, Larossa (1994) 

apropria-se deste insight para investigar as práticas pedagógicas que utilizam formas sutis 

de exploração da intimidade dos indivíduos a fim de transformar suas subjetividades e 

tornarem-se compatíveis com seus projetos institucionais.  O autor centra suas análises na 

produção de subjetividades realizada nas escolas através de formas de subjetivação da 

linguagem que constituem a própria interioridade através da experiência de si. Uma 

subjetividade construída por dispositivos pedagógicos de autogoverno que é interiorizada 

de forma que o sujeito não consegue distinguir de si próprio. “Trata -se de um deslocamento 

que permite perguntar pelo modo como essa experiência de si foi produzida ou, em outras 

palavras, que permite perguntar pelos mecanismos específicos que constituem o que é dado 

como subjetivo”. (LA ROSSA, 1994:55). 

 O autor argumenta que linguagem se efetiva através de um discurso polifônico, 

onde não existe apenas um autor, mas tantos quantos subjetivaram o sujeito. Um simples 

enunciado esconde outras vozes. Além de serem multiautorais, os enunciados do discurso 

estão longe de serem neutros: eles posicionam os sujeito dentro de relações de poder. Ao 

participar de atividades de auto-expressão na escola, o sujeito não estaria aprendendo meios 

de expressão sobre si mesmo, mas aprendendo o discurso oficial e suas regras. Na 

constatação de que a escola produz sujeitos, abandona-se a idéia anterior de mera 

mediadora de conteúdos. 

 Entre as modalidades do discurso pedagógico está a narrativa. Larossa explica que 

para narrar uma história é preciso enumerar e ordenar os fatos classificados pela memória. 

Mas esta memória não se constitui apenas de lembranças do passado, é nela que se articula 

temporalmente a subjetividade. É onde a experiência de si guarda os traços de sua 

elaboração. Para narrar-se é preciso antes ter se tornado calculável e situado dentro de um 

certo tempo histórico. Ao contar histórias sobre si e os sentidos que adquirem, dá-se ao 

sujeito uma identidade no tempo e a chance de atuar como protagonista de sua própria saga. 
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É nesse momento que a subjetividade está sendo revelada e que novos elementos podem ser 

incorporados, de acordo com os interesses institucionais. (Idem, 1994:69) 

 Fischer (2000:114) também se baseia nas ‘técnicas de si’ de Foucault para advogar 

sobre o caráter pedagógico da mídia para além de sua aparente função de veiculadora de 

informação. A educadora argumenta que os discursos da mídia produzem significados e 

sujeitos através da articulação entre poder, saber e sujeito. Fischer recorre a Larossa para 

identificar os dispositivos pedagógicos específicos da mídia em seus diversos produtos de 

entretenimento. Ela identifica e analisa os procedimentos e técnicas televisivas de provocar 

os indivíduos a falarem de problemas pessoais de ordem amorosa, econômica, espiritual, 

interpelando-os com o aval de especialistas. Fischer acredita que tais procedimentos atuam 

sobre as subjetividades e exercem forte domínio normativo sobre os sujeitos.  

 A educadora utiliza o conceito de ‘modos de subjetivação’ de Larossa para 

evidenciar as práticas da mídia que constituem e medeiam relações do indivíduo consigo 

próprio. Para Fischer, os produtos midiáticos se constituem num aparato cultural com 

função formadora e normativa, que leva os sujeitos a auto-avaliação estética e moral 

constante a fim de alcançar o padrão instituído pelos centros de produção cultural. Ela 

acredita que a leitura desses produtos a partir dos contextos de sua produção e a 

identificação desses discursos nas subjetividades possa melhorar a compreensão da 

identidade cultural contemporânea. Além de questionar as representações culturais que 

dominam os discursos sociais. (FISCHER:117) 

 Bigun & Green (1994:214) suspeitam que o contato com as novas tecnologias e às 

informações circulantes a nível global tenha dado origem a uma clientela escolar detentora 

de uma subjetividade pós-moderna. Os autores destacam que a cultura da mídia está 

transformando o processo de escolarização, na medida que a escola não é mais a principal 

fornecedora de conteúdo pedagógico. Os teóricos afirmam que a nova configuração da 

sociedade contemporânea tem participação direta na formação de identidades, com 

necessidades radicalmente diferentes de gerações anteriores.   

 O psicanalista Jurandir Freire Costa (s/d) afirma que os indivíduos contemporâneos 

estão sob a forte influência da economia neoliberal (cuja maior arma é a mídia), que 

estimula comportamentos subjetivos à sua manutenção e cria novas necessidades baseadas 

no consumo. Como Hall havia constatado, o abalo nos alicerces da modernidade 



28 

 

enfraqueceu as instituições e, segundo Costa, eram estas instituições (pátria, família, 

religião, profissão) que forneciam elementos para a construção da identidade. Liberado dos 

códigos normativos dessas instituições e fortemente subjetivado pela mídia, o sujeito pós-

moderno voltou-se para si próprio como suporte de identidade. 

 Segundo o psicanalista, basear a identidade no narcisismo significa que o sujeito é o 

ponto de chegada e de partida, ou seja, ‘o que se é’ e o ‘que se pretende ser’ deve caber no 

espaço de preocupação consigo. As instituições passam a interessar ao narcisista apenas 

como meios de realização pessoal. Já o hedonismo decorre dessa dinâmica identitária em 

que o narcisista cuida apenas de si porque aprendeu a acreditar que a felicidade é sinônimo 

de prazer. E quanto maior, mais imediato e constante for o prazer, mais feliz é o sujeito. 

Hall também vai buscar na psicanálise suporte para afirmar que as mudanças histórico-

culturais que abalam as identidades, já contam com um percentual de dúvida do indivíduo 

obrigado a negar-se para ser aceito na sociedade. A pessoa já tem contradições que a 

sociedade rejeita, assim, ele é obrigado a viver como se fosse alguém inteiro, apesar de 

dividido. É o que a psicanálise chama de origem contraditória da identidade. (HALL, 

1997a:38).  

 A fragmentação das identidades contemporâneas revela a precariedade da 

concepção de sujeito moderno e o caráter cultural da constituição das subjetividades. Silva 

(2001:97) afirma que longe de serem naturais, homogêneas ou transcendentais, as 

identidades são instáveis, inconsistentes e estão em contínuo processo de formação. As 

subjetividades são constituídas por estruturas discursivas e sistemas de representação 

permeadas de relações de poder. E a mídia é atualmente a instituição que atua de forma 

mais incisiva na produção do sujeito contemporâneo. 
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4. METODOLOGIA 

 

 

 Os Estudos Culturais não se caracterizam pela adoção de um método específico, 

mas por uma pluralidade de análises a fim de contemplar as necessidades da investigação 

no campo social. Esta flexibilidade de abordagem permite ao pesquisador agregar 

procedimentos e novas pistas a medida que as questões emergem na coleta de dados e as 

categorias são formuladas quando a teoria funde-se ao objeto de estudo. As análises 

conjugadas constituem o processo denominado bricolage1, também conhecido por colcha 

de retalhos ou montagem (cinematográfica), metáforas alusivas à reunião de peças que dão 

forma à obra original. Há também quem compare o caráter a-metodológico dos Estudos 

Culturais ao jazz2, devido ao poder do improviso e criação. Esta uma postura reflete uma 

posição crítica em relação às metodologias fechadas. A escolha das análises, contudo, não 

se dá de forma aleatória, mas segue um preceito básico: identificar as relações de poder 

embutidas na linguagem. 

 A pesquisa com ênfase cultural não deixa de compartilhar com os objetivos e 

procedimentos da pesquisa qualitativa, assim como o pesquisador bricoleur possui uma 

postura próxima ao observador participante. Há uma preocupação comum com o contexto 

estudado e a coleta de dados no ambiente natural; com o processo que dão origem ao 

fenômeno; com descrições minuciosas e a relevância do detalhe. Estes aspectos auxiliam na 

compreensão dos significados que os sujeitos dão às práticas sociais que constituem o 

cotidiano. Por isso mesmo, o alvo do pesquisador qualitativo é a rotina do dia-a-dia, onde 

as subjetividades individuais mesclam-se com a cultura coletiva.  

 Os Estudos Culturais põem limites, porém, na capacidade interpretativa do 

pesquisador. A compreensão do fenômeno cultural não pretende ser definitiva, categórica, 

pois traz as marcas da biografia do pesquisador: sua carreira profissional, classe social, 

                                                
1 O termo bricolage foi usado por teóricos como Cary Nelson et al (1995:12).  Eles afirmavam que a 
metodologia se caracteriza pela pluralidade de recursos na coleta de dados e “a escolha de práticas de 
pesquisa depende das questões que são feitas". 
2 DENZIN, Norman K; LINCOLN, Yvonna S. A disciplina e a prática da Pesquisa Qualitativa. In: DEZNIN, 
Norman, K; LINCOLN, Yvonna S. (Eds.). Handbook of Qualitative Research. London: Sage, 2000 (2nd 
Edition).  
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gênero, etc. E por mais que o relacionamento entre pesquisador e pesquisados seja cordial, 

ambos estão em situações desiguais de poder. Pode-se então, no máximo, aproximar-se da 

realidade, nunca capturá-la em sua totalidade. Esta é a premissa da perspectiva pós-

positivista, abordagem que rejeita o argumento de que a realidade está disponível para ser 

apreendida. O pós-positivismo3 enfatiza a descoberta e a verificação de teorias e questiona 

critérios de avaliação como as validades internas e externas. E sem pudores se apropria de 

recursos quantitativos a fim de enriquecer a base de dados e estruturar a análise. 

 Uma alternativa aos critérios de validade das pesquisas tradicionais é a triangulação 

de dados.  A combinação de várias práticas metodológicas tem por objetivo alcançar um 

melhor entendimento do objeto de estudo. A triangulação confere complexidade e riqueza 

aos dados da pesquisa ao utilizar múltiplas perspectivas e materiais para análise. Quando o 

foco da análise é o sujeito, por exemplo, a triangulação realizada através do cruzamento de 

dados de entrevistas, observação no ambiente de trabalho e anotações de próprio punho 

permite perceber quando o discurso expressa as normas do coletivo profissional, da 

tradição familiar ou do imperativo individual.  

 As técnicas etnográficas de observação e registro fazem parte da tradição 

antropológica e se constituem numa importante contribuição para a elaboração das 

narrativas que estruturam a pesquisa cultural. Acompanhar o cotidiano com o olhar atento 

do etnógrafo permite ao pesquisador captar valores, padrões, normas, contradições e 

relações de poder na dinâmica das relações sociais. O cotidiano é um campo rico de 

possibilidades de análise, pois oculta a construção histórica e cultural de seus fenômenos 

sociais. Através da repetição das ações e da familiaridade das situações vividas, o dia-a-dia 

reveste-se de uma falsa naturalidade que esconde as representações culturais locais. 

Representações que são mais facilmente identificadas pelo olhar do outro cultural, do 

estrangeiro pesquisador, ainda que de forma parcial. 

 A narrativa da pesquisa cultural se constrói a partir da reconstituição da experiência 

vivida ao se valer de relatos, entrevistas, palestras, diálogos, anotações, etc. Elementos que 

ajudam a compor uma história, dando autenticidade à narrativa, sem nunca esgotar 

                                                
3 Apesar de ser citado no texto como uma alternativa metodológica, o pós-positivismo se situa dentro da 
filosofia da consciência e não da filosofia da linguagem, mais alinhada aos Estudos Culturais. Para a filosofia 
da consciência, a realidade está no mundo para ser desvelada, interpretada. Para a filosofia da linguagem, o 
olhar e a língua constituem o mundo.   
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completamente as significações da cultura estudada. A centralidade da narrativa nos 

Estudos Culturais se explica por sua relação com a definição do movimento pós-moderno. 

A chamada virada narrativa caracterizou-se pela necessidade de encontrar novas formas de 

contar histórias. Dentro da ciência social, a narrativa demonstrou ser uma alternativa para 

estudar e relatar as formas adotadas pela cultura popular e seus contextos etnográficos. 

 A maleabilidade metodológica dos Estudos Culturais não exime o pesquisador, 

porém, da tarefa de produzir um texto coerente com a linha teórica adotada. A conjugação 

de pressupostos paradigmáticos conflitantes pode por em risco a investigação e inviabilizar 

os resultados das análises. O produto final da bricolage pode ser multifacetado, mas sem 

perder a coesão necessária para o cumprimento dos objetivos e a confirmação ou revisão da 

teoria existente. 

 

 

4.1. Descrição Do Objeto De Estudo  

 

4.1.1. O local 

 

 A pesquisa de campo foi realizada numa escola de ensino fundamental de Itajaí com 

as seguintes premissas: infra-estrutura para a exibição de material fílmico; docentes que 

utilizassem com certa regularidade a sala de vídeo ou se dispusessem a fazê-lo e disciplinas 

cujos docentes fossem flexíveis para inserir o debate cultural. Também foi levado em 

consideração o fato do estabelecimento estar numa região acessível para a pesquisadora, e 

cujos professores fossem localizados com facilidade nas imediações. 

 O local escolhido é uma escola municipal localizada num bairro de periferia de 

Itajaí, Santa Catarina. A escola possui cerca de 500 alunos, e as salas possuem pouca 

densidade populacional; possui uma sala de vídeo espaçosa, com bom equipamento 

eletrônico, tendo como ponto fraco a falta de poltronas, pois a sala era recém-inaugurada na 

época em que a pesquisa foi realizada, obrigando os alunos a buscarem cadeiras da sala de 

aula ou sentarem-se no chão.  Outro problema é a acústica. A sala de vídeo não tem 

isolamento e o agravante é que a quadra de esportes fica ao lado. Mas nenhum destes 

inconvenientes inviabilizaram a pesquisa.  
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4.1.2. Os sujeitos 

 

  Para a escolha dos sujeitos, foram feitas entrevistas informais, abordando os dois 

aspectos que dependiam de suas práticas de ensino: flexibilidade para incluir no conteúdo 

da disciplina o debate multicultural e a possibilidade do uso de vídeo. Também foram 

questionados quanto à possibilidade de terem as aulas acompanhadas pela pesquisadora 

durante algumas semanas. Dos 12 docentes da escola de quinta a oitava série entrevistados, 

cinco foram selecionados: os professores de português, história, inglês, geografia e artes. 

Durante a coleta de dados, a professora de geografia tirou licença-prêmio para tratar de 

problemas pessoais e se retirou da pesquisa e a professora de Artes preferiu não participar, 

diminuindo o número de sujeitos para três. 

 A escolha por professores de quinta à oitava série se deve a duas razões: testar a 

transversalidade do tema nas disciplinas e trabalhar com uma faixa etária de alunos onde se 

pudesse trabalhar o debate cultural com mais consistência. Os professores que participaram 

da pesquisa concluíram ser mais produtivo trabalhar com crianças acima dos 12 anos por 

considerarem mais maduras. Portanto, foram observadas as turmas de sétima e oitava série 

do período matutino, cujos estudantes variam em idade entre 12 e 15 anos.  

   

 

4.1.3. Artefato midiático 

 

 Como a escola trabalha com a pedagogia de projetos4, a primeira tarefa foi adequar 

o tema bimestral de cada docente à fita de vídeo. E para otimizar este processo, a 

pesquisadora se propôs a investigar títulos adequados à expectativa de cada professor. O 

primeiro acervo pesquisado foi o da TV Escola que a prefeitura mantém na Biblioteca 

Municipal. Depois de três visitas ao estabelecimento, a precariedade do modelo adotado 

começou a se revelar. Apesar da boa infra-estrutura tecnológica, com dois aparelhos de 

                                                
4 Pedagogia de projetos é uma metodologia que valoriza a participação do educando na construção de 
situações-problema na forma de projetos; supõe autonomia do educando, envolvendo também os saberes de 
várias disciplinas para o desenvolvimento do projeto-tema. 
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vídeo-cassete, dvd, dois aparelhos de TV, um de 32 polegadas e TV a cabo, vários 

problemas foram detectados, principalmente referente ao capital humano e gerenciamento. 

Os principais entraves foram os seguintes: 

 a) Gravação incipiente de programas devido à preferência pessoal do funcionário 

responsável; 

 b) Falta de pessoal com formação na área da comunicação ou educação para 

selecionar os vídeos para gravação,  

 c) Equipe reduzida (apenas um funcionário) para fazer as funções de catalogador, 

selecionador de conteúdo e atendimento ao público; 

 d) Arquivo de conteúdo precário em comparação com a demanda escolar, que 

requer mais atualidade com relação à linguagem e os recursos tecnológicos; 

 e) Falta de um contato mais estreito entre o setor de acervo da TV Escola e os 

responsáveis pela mesma nas escolas, para fazer ajustes, trazer sugestões dos docentes e 

propor mudanças; 

 f) A listagem dos vídeos distribuída às escolas não é atualizada e possui informação 

insuficiente. Não tem sinopse, aspectos técnicos e estéticos, duração do programa, entre 

outras aspectos que desmotiva os professores a fazer uso do recurso da TV Escola.  

 

 Diante desse quadro, a pesquisadora visitou outros acervo e gravou alguns 

programas da TV Escola e TV Futura em casa. Para a aula de português, o vídeo escolhido 

pela professora foi emprestado do acervo multimídia da UNIVALI. O episódio “Matriz 

Tupy” da série “O Povo Brasileiro” foi passado para as sétimas e oitavas séries. Para a 

professora de história o artefato utilizado foi o longa-metragem “Coração de Cavaleiro”, 

locado por um aluno. A turma escolhida foi a sétima série, cujo tema trabalhado era a 

cultura da Idade Média. A docente até tentou trabalhar com a fita escolhida pela professora 

de português, mas sua preferência por filmes de ficção se revelou mais contundente quando 

ela cancelou a atividade, alegando que a turma não estava conseguindo acompanhar o 

documentário. 

 Para a professora de inglês foram mostradas várias opções, já que era a única 

docente que não tinha o hábito de usar o vídeo e teve mais dificuldade em achar algum que 

considerasse adequado. Primeiro foi oferecida uma fita com um curso de inglês britânico. 



34 

 

Ela considerou muito avançado para o nível de seus alunos. A segunda tentativa foi uma 

fita de desenho da Disney em inglês com legendas em inglês, mas ela achou muito infantil 

para a turma da sétima série. Ela chegou a testar em sala de aula um vídeo de ciências em 

inglês, mas achou que a experiência não deu certo. Em seguida, foram oferecidos alguns 

documentários gravados da TV Escola pela pesquisadora sobre diversidade cultural. Ela 

não quis utilizá-los porque os personagens tinham as falas dubladas. A quarta tentativa, 

acatada pela docente, foi uma tele-aula do “Telecurso 1º Grau”, do acervo da Biblioteca 

Municipal.  

  

 

4.2. Procedimentos Para A Coleta De Dados 

 

4.2.1. Entrevista semi-estruturada  

 

 Com a finalidade de explorar o universo subjetivo dos sujeitos com relação aos 

temas mídia e pluralidade cultural, foi elaborada uma entrevista semi-estruturada preliminar 

sobre as preferências dos docentes com relação à atividades de lazer, intelectuais e 

profissionais. Este primeiro momento era uma forma também de conquistar a confiança dos 

entrevistados, que se mostraram reticentes à vista de um gravador, apesar da boa vontade 

demonstrada à princípio. A entrevista também teve a função de captar impressões sobre os 

valores culturais dos docentes, suas motivações conscientes e a subjetividade embutida no 

discurso sobre a preferência por determinados artefatos midiáticos. Foi realizada também 

uma segunda entrevista complementar para confirmar as hipóteses que surgiram na análise 

dos dados obtidos na observação das aulas. 

 

 

4.2.2. Observação em sala de aula: 

 

 A estratégia utilizada foi acompanhar o desenvolvimento de uma etapa do plano de 

ensino do professor, em que tanto o uso de vídeo quanto a discussão do tema cultural 

estivessem contemplados, de forma que fosse possível analisar desde a utilização do 
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artefato até sua mediação e repercussão nos trabalhos acadêmicos dos alunos. Esta opção 

deu uma certa flexibilidade à coleta de dados, pois cada docente requereu uma certa 

quantidade de aulas para fechar o tema e aproveitou o artefato de maneiras distintas. 

 No caso das aulas de português, foram observadas seis aulas, três da sétima série e 

três da oitava série; o mesmo ocorreu no caso das aulas de inglês. Já no caso da disciplina 

história, foram acompanhadas três aulas da sétima série. A diferença se explica: as docentes 

de português e inglês utilizaram o mesmo material para as duas séries com atividades 

complementares distintas. Este fato revelou ser relevante para a pesquisa na medida que 

demonstra a flexibilidade da professora em definir o que deve ou não ser trabalhado para 

alunos de faixas etárias diferentes. Já no caso da disciplina de história, o conteúdo obedece 

a uma hierarquia de acordo com a série, por isso não houve conjugação de interesses de 

utilização do mesmo artefato cultural para as turmas de sétima e oitava séries.  

 

 

4.2.3. Questionário 

 

 Durante a coleta de dados, surgiu a necessidade de investigar tendências mais gerais 

em relação ao consumo de artefatos midiáticos, como forma de contextualizar as falas das 

professoras que são analisadas em profundidade. O questionário foi distribuído em escola 

da rede pública próximas ao local da pesquisa para que as respostas não fossem destoantes 

e nem perdesse o caráter local.  

 O questionário de mídia tem 13 perguntas de múltipla escolha e nove perguntas 

descritivas. As perguntas objetivas ajudaram a traçar um panorama sobre gostos e 

preferência estética com relação ao consumo dos artefatos midiáticos de massa. As 

perguntas descritivas abrem o leque das respostas, dando vazão à aspectos subjetivos dos 

docentes. Foram distribuídos 130 questionários em três escolas de ensino fundamental nas 

imediações da escola pesquisada. Destes, 65 questionários foram respondidos, mas 10 deles 

foram descartados por não terem sido respondidos por docentes. Os 55 questionários 

válidos representam 42,30% dos questionários distribuídos. 
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4.2.4. Auto-observação: 
 
 
 O estágio docente desenvolvido pela pesquisadora na faculdade de pedagogia 

revelou-se ser de extrema importância para uma melhor compreensão do objeto de estudo. 

A pesquisadora foi submetida à análise de seu discurso ao gravar uma aula da disciplina 

Filosofia da Educação em que também estiveram contemplados a utilização de um artefato 

de mídia e o debate cultural. Ao passar pela mesma experiência das docentes da escola 

pública, a pesquisadora pode constatar as próprias contradições e uma subjetividade 

fortemente constituída pelo seu trabalho junto à mídia. A intenção não é estabelecer uma 

comparação de abordagens, mas relatar como a experiência foi significativa para a análise 

do fenômeno estudado.       

 

4.2.5. Análise de caderno de atividades docente: 

 

 Após a realização das entrevistas e das observações em sala de aula, a pesquisadora 

sugeriu a inclusão das anotações docentes dos respectivos cadernos de atividades a fim de 

comparar o discurso falado com o escrito. Neste caderno, as professoras anotam 

planejamentos de ensino e trabalhos de alunos que mereceram destaque. A escolha destes 

trabalhos fornece pistas sobre a expectativa docente com relação ao aprendizado por parte 

dos alunos. Além do registro das atividades, as professoras revelam um pouco mais da 

subjetividade social e culturalmente construída na forma como ordenam as anotações e 

acrescentam observações, colagens, poesias, constituindo-se num rico material de análise. 
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5. DEBATE CULTURAL  

 

 

 O debate sobre cultura, realizado de maneira transversal nas aulas das três 

professoras observadas, revelou-se um rico material discursivo. Especialmente para 

detectar os processos de subjetivação que constituem as docentes quando no exercício da 

mediação de um artefato midiático. As argumentações professorais acerca do outro cultural 

evidenciaram estratégias de aplicação de conceitos subjetivos construídos social e 

historicamente. Estas estratégias foram classificadas dentro de algumas categorias que se 

manifestaram de maneira irregular dentro do repertório de cada professora. Cada docente 

revelou um perfil com determinadas estratégias norteando o debate. Fui então interpretando 

as falas docentes com a ajuda de um referencial teórico próprio aos Estudos Culturais e às 

teorias pós-críticas da educação ou das ciências humanas e sociais em geral.  

 Assim, Larrosa tornou-se um autor importante para a análise porque elabora o 

conceito de ‘dispositivos pedagógicos’ baseado nos dispositivos de autocontrole de 

Foucault, que tem a confissão como principal instrumento (LARROSA apud SILVA, org. 

1994). As práticas pedagógicas disseminadas na sociedade levam o indivíduo a refletir 

sobre suas ações, baseadas em certas normas de conduta para se ajustar a determinados 

padrões. Larossa evidencia, inclusive, o caráter produtivo da pedagogia na constituição de 

subjetividades, e não apenas como mediadora de conteúdos. Entre outros aspectos, o 

teórico destaca o poder pastoral da prática confessional, largamente utilizada nas atividades 

escolares, que agem sobre a moral do indivíduo a fim de transformá-lo. Este poder pastoral 

é evidenciado por Garcia (2002) no discurso das pedagogias críticas com ênfase humanista. 

Segundo a autora, os educadores críticos se propunham a restabelecer a humanidade nos 

oprimidos, imprimindo-os uma segunda natureza de engajamento político, constituída no 

processo educativo. Pedagogia esta que produz ecos em algumas estratégias das 

subjetividades docentes observadas. 

 As percepções de Silva (2000a) sobre as questões de identidade e diferença 

colaboraram na análise do discurso professoral sobre as representações culturais e as 

relações de poder que posicionam o outro no debate. O autor argumenta sobre a origem 

lingüística dos conceitos de identidade cultural e diferença, e a instabilidade estrutural do 
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sistema de significação de cada idioma. Ele utiliza o conceito de performatividade de Butler 

para demonstrar o caráter ativo que certas representações culturais adquirem no trato social, 

cristalizando-se em verdades. Silva detecta ainda três tipos de abordagens comuns sobre a 

questão cultural nas escolas, principalmente com ênfase humanista e terapêutica, e propõe 

uma versão alternativa baseada na teoria pós-estruturalista sobre o caráter produtivo das 

representações culturais. 

 Este capítulo recorre também aos trabalhos de Stuart Hall (1997): “A identidade 

cultural da pós-modernidade” e “A centralidade da cultura”. Hall fornece o suporte teórico 

sobre as questões pós-modernas de concepção do sujeito em relação ao projeto da 

modernidade. Segundo o teórico, a condição histórica contemporânea, profundamente 

transformada pela revolução tecnológica, estaria agindo sobre a estabilidade das 

identidades. Estas transformações, evidenciadas a partir da segunda metade do século XX, 

também estariam colocando o tema cultural no centro dos debates acadêmicos, não mais 

como uma dimensão dos fenômenos sociais, mas inerente a estes. É a chamada ‘virada 

cultural’. Mas esta noção alargada de cultura ainda não chegou à escola, como ficou 

evidente na análise da abordagem por parte das professoras.  

 O trabalho de sociologia de Pierucci “Ciladas da Diferença” (2000) revelou as 

contradições do discurso com ênfase na positivação da diferença sem a devida 

problematização do conceito. Segundo o autor, o simples apelo à celebração multicultural 

não contribui para o questionamento de noções que levam os grupos sociais ao 

antagonismo. Seus argumentos foram de grande valia para o presente estudo na medida em 

que a valorização da diferença é uma das estratégias evidenciadas no discurso das 

professoras observadas. 

 O culto à tradição foi outra forma de positivação da diferença utilizada pelas 

docentes para justificar hábitos considerados exóticos pelos alunos; assim como a tentativa 

de estabelecer o que era legítimo ou não, de acordo com a lógica da tradição. Neste sentido, 

foi fundamental a relação com os argumentos de Hobsbawn sobre o caráter inventado de 

certas práticas sociais. Canclini e o multi-citado “Culturas Híbridas” (1997) também 

elucidaram questões referentes às tradições e o cruzamento de fronteiras da cultura popular 

e erudita, dando origem à identidades híbridas e originais. 
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 Por fim, as concepções de Lyotard (1986) sobre jogos de linguagem evidenciaram o 

caráter agonístico das relações sociais. Durante um embate verbal entre docente e discentes 

para impor significados, foi possível identificar a faceta combativa da linguagem, em 

detrimento do caráter colaborativo. Segundo Lyotard, cada enunciado pode ser considerado 

um lance do jogo, e a violência dos golpes provocam deslocamentos que forçam os 

jogadores a estratégias mais ousadas. Para o teórico, as novas configurações da sociedade 

pós-moderna evidenciam o caráter agonístico da linguagem, aos moldes da luta grega. 

 Vejamos como esses autores, eu e as professoras estabelecemos o diálogo sobre o 

debate cultural. 

 

 

5.1. Elos e Tensões na Relação Entre o Local e o Geral 

 

 As professoras, com o intuito de abordar a questão cultural nas aulas observadas, 

sem perder de vista o conteúdo de sua própria disciplina, se valeram de algumas estratégias 

para conduzir o tema. Desnaturalizar o que é sentido como natural foi a tarefa árdua em que 

se empenharam. Para tanto, uma das táticas preferidas foi fazer relações entre a cultura 

local e as demais. Desta forma, situaram a visão de mundo e os saberes e fazeres locais 

dentro de um contexto geral, desestabilizando a aparente solidez dos estatutos que 

normatizam o cotidiano. 

 De acordo com as necessidades de aprendizagem que cada uma das docentes 

estabeleceu como prioritárias, foi abordado um aspecto relativo à cultura para estabelecer a 

ponte entre o local e o geral. Numa perspectiva mais próxima da “transculturalidade”, as 

professoras procuram elementos presentes nas culturas abordadas, inscritos de maneira 

universal nos grupos sociais.  

 No caso da aula de inglês, a professora, que se auto-intitula “gramatiqueira”, 

escolheu as regras do idioma nacional para justificar o entendimento entre pessoas de partes 

distantes do país. O debate seguiu-se à exibição de uma teleaula do Telecurso 1º grau, cujo 

tema central é a utilização de palavras inglesas no cotidiano do brasileiro. O curioso é que a 

professora escolheu como exemplo de sua argumentação um tipo humano que não tem 

como característica o uso correto da língua padrão, como ela mesma coloca: 
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Então, dos pescadores, que nunca estudaram na vida, o pescador daqui, o 
pescador lá...do Nordeste, eles podem conversar e muitas coisas eles não vão 
entender, um do outro, o que faz o povo se entender é o que? As regras 
gramaticais, né? É a gramática, é a escola, no caso, que a gente aprende a falar 
as palavras direitinho e que fazem com que as pessoas realmente se entendam. 
Se não houvesse a apresentação das regras gramaticais, será que o pessoal lá da 
Bahia, lá da Amazônia ia entender o que o pessoal daqui falasse? Não deveriam, 
né? 

 

 O discurso da professora de inglês faz um caminho enviesado para que ela possa 

justificar o argumento de que a gramática deve ser prioritária no processo de ensino-

aprendizagem. Assim, ao invés de dizer que é a língua portuguesa que é compartilhada por 

sulistas e nordestinos e, a despeito dos regionalismos, possibilita a interação entre os 

pescadores, ela afirma que são as regras gramaticais. Ela diz ainda que muitas coisas eles 

vão entender porque não passaram pela escola e não dominam a gramática. Ela deixa 

transparecer, porém, uma certa desconfiança com relação à sua própria argumentação 

quando diz que as pessoas da Bahia e Amazônia não deveriam se entender, mas parece que 

não é isso o que ela mesma percebe. 

 No movimento seguinte, a professora encurta as distâncias geográficas para mostrar 

que não são apenas entre regiões distantes que há variações lingüísticas. Saindo de um 

panorama nacional amplo, a professora apresenta a diversidade cultural dentro de um 

contexto regionalizado, no caso, o estado de Santa Catarina, que foi colonizado, entre 

outros, por imigrantes alemães, italianos e portugueses. Segundo ela, as influências 

oriundas da colonização transformam inteiramente o jeito de falar, apesar de não impedir a 

comunicação. 

 

A gente já encontra isso pertinho, como eu dei o exemplo de Porto Belo, em 
Tijucas, quem já foi à Tijucas, nota que tem um jeito de falar diferente. Lá em 
Santa Cecília, Pomerode, tem uma outra influência, um outro jeito de falar. A 
conversa deles é totalmente diferente da nossa! Brusque também tem um 
puxado leve, né? 
 

 Para continuar o debate sobre comportamentos culturais, a professora se valeu de 

um exemplo ao seu alcance. Neste exemplo ela lembra que a sonoridade dos falares, assim 

como os assuntos conversados também variam, mesmo em regiões muito próximas, devido 
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às influências que os grupos sociais sofrem nos locais em que são formados. Ou seja, ao 

mesmo tempo em que estabelece tensões, também faz elos (o idioma e a obediência às 

regras), tentando alcançar um equilíbrio entre as dificuldades e as possibilidades de 

comunicação.  

 A professora de língua portuguesa, cuja prática de ensino tem como forte 

característica a utilização da linguagem de programa de auditório televisivo, revelou que 

sua prioridade é conquistar o aluno para que ele se interesse pela escola. Esta faceta se 

revelou também ao buscar o elo entre a cultura local e a “estrangeira” no debate cultural. 

Na sala de aula, após a exibição do documentário “Matriz Tupy”, da série “O Povo 

Brasileiro”, a docente escolheu uma cena na qual os alunos mais sentiram repulsa em 

relação aos hábitos indígenas para aproximar mundos aparentemente opostos. Na citada 

cena, um representante de determinada tribo indígena enfia uma pena de tamanho 

considerável em cada lado do nariz, o que fez os alunos apertarem os olhos, soltar gemidos 

e expressões de terror. 

  

Eles...a cultura deles é diferente, né? Sabe-se lá se o brinco, se o piercing não 
vem, não foi influência de lá que veio pra nós. A gente bota, de repente, o 
piercing, né? Eles botam ali que deve ser um lugar dolorido. E nós? Botamos 
onde? A gente tem aqui, aqui, aqui, fora os lugares que a gente não vês (risos). 
O índio anda sem roupa, mas nós não. Tudo isso faz parte da cultura, né? 

 

 A professora recorreu à questão da origem para justificar um hábito considerado 

repulsivo pelos alunos. A primitiva pena no nariz teria sofrido um processo de 

“modernização” ao ser reformulada, padronizada e vendida nas lojas. A relação “pena no 

nariz - piercing” foi eficaz na  medida que conseguiu atrair a simpatia dos alunos para a 

causa indígena. A escolha de um traço da cultura juvenil valorizada pelos alunos como o 

piercing amenizou a rejeição que sentiram ao ver as imagens.  

 Em outro momento da mesma aula, a docente aproveita a fala de uma aluna que 

lembrou dos hábitos de um colega que veio de outra cidade para comentar que os costumes 

têm varáveis dentro do mesmo país. Para tanto, ela leva em conta o tom jocoso com que os 

alunos se referem ao colega, admitindo que ele, por estar em minoria e em situação 

subordinada, tem que agüentar quieto as provocações. O discurso da professora evidencia a 
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relação de poder que se estabelece dentro da sala de aula com relação aos diferentes, mas 

ameniza o fato caricaturizando a diferença. 

  
 A5: É igual o Luís, né? Ele veio de fora, pra nós ele fala engraçado, né? 
 P: Ah, o Luís veio de fora, então a gente...não é que é engraçado, daí que, ele 

fala diferente de nós, né? A linguagem, aí...então. A gente pode até achar 
bonitinho, mas que é diferente, é. Só que eles...tu é daonde, Luís?  

 A: Do Paraná. 
 P: Ele é do Paraná. (imita debochando) Do Paraná tem outro... né? Aí, quando 

eles vêm pra cá, né? Parece que a gente começa a reparar, né? Então eles (os 
alunos) fazem a gozação deles. Como a maioria vence, né, Luís, a gente tem que 
se sujeitar a ouvir o que eles falam. 

  
 Nota-se nas citações transcritas dos discursos docentes que a palavra “diferente” 

aparece invariavelmente como característica das demais culturas. Quer dizer, como o ponto 

de partida para a abordagem cultural é a identidade cultural local, tudo a que foge a este 

universo bastante limitado é considerado diferente. Autores pós-críticos como Silva 

(2000a) entendem que a afirmação da identidade carrega uma cadeia de negações, ou seja, 

somos tudo aquilo que não somos, e se vermos desta forma, poderemos notar que nossa 

identidade tem muito mais coisas do que não somos do que o que somos. (SILVA, 

2000a:73): “A afirmação ‘sou brasileiro’, na verdade, é parte de uma extensa cadeia de 

negações ... por trás da afirmação ‘sou brasileiro’ deve -se ler: ‘não sou argentino’, ‘não sou 

chinês’numa cadeia quase interminável”. (Idem, p. 75).  

 E como são raras as ocasiões em que temos que nos posicionar sobre o que somos, 

como no caso da aula em que há um debate sobre culturas, muitas das vezes, é a diferença 

que vem em primeiro lugar. Produto do caráter etnocêntrico da identidade, a diferença 

estabelece as normas do que seria padrão através de uma gama imensa de negações. Ao 

dividir as culturas entre a nossa e a dos outros, acaba-se por fazer classificações a partir do 

ponto de vista da identidade cultural local, ou seja, exercemos o poder de classificar 

determinado grupo cultural, hierarquizando seu posicionamento e atribuindo valores aos 

grupos classificados. Esta classificação, em geral, é feita de forma polarizada, binária, 

excluindo o caráter dinâmico da formação destas culturas, que não se constituem na pura 

negação e diferenciação, mas também no fluxo de informações multilaterais.   

                                                
5 A abreviação ‘A’ refere -se às falas dos alunos / as e a abreviação ‘P’ refere -se à fala docente. 
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 Para Silva (2000a:89) identidade e diferença são produzidas pela linguagem dentro 

de um processo de diferenciação e estão intimamente ligadas a sistemas de significação e 

representação. Consideradas como criações culturais e sociais elas não podem ser 

concebidas como natas. A linguagem expressa tem como propriedade a instabilidade, 

exemplificada na tentativa que se faz ao procurar definições para as palavras no dicionário. 

O conceito é indefinidamente adiado na medida em que um termo sempre leva a outro, 

sendo que a essência nunca chega a ser revelada, apenas a marca material e arbitrária do 

verbete naquele idioma específico. A identidade, tal qual a linguagem, também é instável, 

apesar da existência de normas consideradas padrão. 

 O autor cita como exemplo as culturas híbridas gestadas em zonas de fronteira, que 

se apropriam de hábitos culturais de várias fontes, desestabilizando a unidade de uma 

identidade ligada à origens territoriais ou étnicas. Outro exemplo seria a proliferação de 

identidade sexuais na sociedade contemporânea, a despeito da institucionalização de apenas 

duas: masculina ou feminina, apoiadas em fatores biológicos, como se existisse apenas esta 

dimensão no que se refere à construção da sexualidade.  

 Jurandir Freire Costa (1995) afirma que a identidade sexual, como as demais, 

também é fruto de construção social, historicamente contingente. Estudioso da obra de 

Foucault, o psicanalista relata que a própria divisão dos sexos na sociedade ocidental é uma 

criação recente. Segundo ele, até o século XVIII, era considerado apenas o sexo masculino, 

sendo a mulher descrita como um homem invertido. A instituição de dois sexos teria sido 

tomada para atender às necessidades políticas da época, ao separar as pessoas a partir das 

preferências sexuais, instituindo assim, o que seria patológico e o que seria normal. As 

pessoas que se relacionassem com o sexo oposto estariam colaborando para a procriação; as 

demais se tornaram, então, indesejáveis para a manutenção da ordem. 

  A professora de história, adepta da História Social, ramo da História que dá ênfase à 

participação popular, também amenizou a tensão entre o local e o geral de maneira coerente 

com seu discurso. Aos moldes da teoria crítica, cuja análise central tem base econômica e a 

formação de classes sociais, a docente buscou aproximar a sociedade medieval da realidade 

regional através da relação entre os representantes das respectivas camadas sociais 

proletárias das duas épocas históricas. O debate foi suscitado pela exibição do longa-
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metragem “Coração de Cava leiro”, que conta a história de um servo com aspirações à 

nobre. 

 A relação das duas realidades, no caso da disciplina de história, tem um agravante 

que é a questão temporal. Não só é preciso relacionar costumes, visões de mundo, como 

contextualizar no tempo e espaço. A Idade Média na Europa parece de uma distância 

incomensurável para os alunos, quase fictícia, mas como a abordagem enfatiza a questão 

econômica, tão relevante naquela época como hoje, a associação de idéias não parece 

perdida no tempo. 

 

 P: Não existe servo hoje?! Não, não estou falando em escravidão explícita, 
comparando, fazendo um paralelo, quem estaria...xi! Só um pouquinho. Escuta 
primeiro a pergunta (baixinho). Fazendo um paralelo dessas duas sociedades, 
quem é o povo hoje? 

 A: Nós. 
 P: Nós! Trabalhadores! Nossa sociedade. A...o número maior de operários, 

camponeses, trabalhadores...de vários...de várias formas de trabalho, vários 
profissionais, temos um padrão de vida inferir à classe média e classe média 
alta, então, os trabalhadores. A grande massa que compõe, praticamente, 70% da 
população brasileira. Operários, professores, trabalhadores de um modo geral, 
que não recebe um salário condizente, que não recebe um salário que possa 
viajar, ter a liberdade, né, de escolha, viagens, passeio, lazer, alimentação, de 
estudo, de qualificação profissional. 

  

 As palavras da professora de história como ‘trabalhadores’, ‘camponeses’, 

‘operários’, ‘povo’, ‘liberdade’ nos remetem a uma formação discursiva próxima a uma 

“Pedagogia do Oprimido” Freire (1970). Quando a professora de história se identifica com 

a grande parcela da população mundial desfavorecida em termos econômicos, ela se coloca 

no lugar do oprimido de Freire. Garcia (2002), em sua análise contundente sobre o discurso 

das pedagogias críticas, relata que a problematização do conteúdo escolar com ênfase na 

luta de classes tem fins salvacionistas. Com o intuito de despertar a consciência de classe 

nos alunos, a professora de história procura promover a emancipação através do exercício 

da razão, libertando-os da ignorância. Como se o indivíduo se tornasse sujeito após ser 

esclarecido por uma consciência mais elevada, que lhe mostre a condição subalterna que 

ocupa na sociedade. Ao tomar conhecimento do fato, a esperança da pedagogia crítica é que 

o sujeito se engaje em transformações sociais. 
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 O posicionamento da professora de história do lado dos fracos fica evidente também 

em outra atividade passada aos alunos da sétima série. A tarefa era fazer uma interpretação 

do editorial do jornal A Notícia intitulado “Atenção aos Pobres”. O texto versa sobre as 

recomendações do Banco Mundial com relação aos oprimidos espalhados pelo planeta. 

(Anexo 1) Oprimido que é personificado pela figura do proletário subjugado da teoria 

marxista sobre a luta de classes. Teoria esta que a professora se proclamou adepta na 

segunda entrevista individual.  

 

 Olha, pra mim, sinceramente, eu sou marxista antes de tudo e vou morrer 
marxista! Eu acho que o marxismo é uma doutrina linda, maravilhosa! Uma 
teoria fantástica! O cara era um gênio! É...infelizmente as pessoas, elas 
acabaram dando um outro norte, né? Um outro rumo à verdadeira ideologia 
marxista. Então, nem por isso eu deixei de acreditar nessa ideologia, apenas 
fiquei assim, né? Achando que, se derrubaram o muro (de Berlim), realmente, 
também você não pode querer fazer justiça social instaurando no poder uma 
ditadura! 

  

 Esse acreditar reticente da professora, talvez revele vontade em usufruir dos 

benefícios materiais da sociedade capitalista. Ao dizer que não possui recursos financeiros 

para fazer viagens de lazer nem dar continuidade à sua formação profissional, ela remete 

aos sonhos de aquisição material que revelou em outro momento da entrevista. Ela diz, 

inclusive, que um salário mais alto lhe daria mais liberdade de ação, lê-se consumo, não a 

liberdade de consciência de classe pregada por Freire.  

 Esta contradição não fere sua ideologia. Num período de crise e reavaliação de 

valores como é o contemporâneo, a conjugação de princípios consolidados com práticas 

recentes não pode ser julgada num nível estrito de coerência. A pós-modernidade, ou 

modernidade tardia, desestabilizou as certezas, pois o próprio movimento da sociedade não 

é mais linear. Por isso, não chega a ser incoerente pregar o marxismo e ser consumista. 

Afinal, as pessoas ainda vivem num mundo capitalista e criam estratégias para sobreviver a 

ele. 

 Hall (1997:34) argumenta que não houve uma simples fragmentação do sujeito 

moderno, e sim um deslocamento provocado por seguidas rupturas no discurso da 

modernidade. A primeira delas se deve a uma nova interpretação das teorias marxistas em 

que ficou claro não ser mais possível identificar o homem como agente da história, e sim 
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limitado pelas condições materiais e de cultura fornecido por gerações anteriores. O 

segundo descentramento vem das descobertas de Freud sobre o poder do inconsciente, o 

qual não estaria disponível ao controle do sujeito.  

 

A teoria de Freud de que nossas identidades, nossa sexualidade e a 
estrutura de nossos desejos são formadas com base em processos 
psíquicos e simbólicos do inconsciente, que funciona de acordo 
com uma lógica muito diferente daquela da Razão (...). (HALL, 
1999, p.36) 

  

 O terceiro descentramento destacado por Hall se refere ao trabalho lingüístico de 

Saussure, que afirmava que o sujeito não é o autor das afirmações que faz, pois a língua é 

um sistema social e não individual. Um sistema que pré-existe ao sujeito. Além de 

expressar sentimentos e idéias, o falar ativa significados que estão embutidos nos sistemas 

culturais. Desta forma, podemos argumentar que há polifonia no discurso da professora, ou 

seja, através de seus enunciados podem ser detectados outros falares, que remetem à linha 

pedagógica que representa, às teorias que dão respaldo às suas convicções políticas, à 

instituição escolar, aos aspectos afetivos, aos relacionamentos sociais e familiares, etc. 

(SILVEIRA, 2002:61) 

 O quarto descentramento diz respeito às descobertas de Foucault sobre o poder 

disciplinar a que o homem esteve sujeito para que tivesse êxito o projeto da modernidade. 

Este poder instituidor da ordem disciplinar agia sobre os corpos de maneira individualizada 

a fim de domá-lo, torná-lo dócil e, portanto, governável (e pedagogizável). São as 

chamadas ‘técnicas de si’, baseadas na auto -reflexão e confissão (aspectos que serão mais 

exploradas no desenvolvimento da pesquisa).  

 Por fim, o quinto agente que deslocou o sujeito na concepção de Hall foi o impacto 

trazido pelos movimentos sociais que emergiram nos anos 60. Entraram para a pauta da 

sociedade questões até então desconhecidas como gênero e etnia e a conquista de direitos 

civis de grupos subordinados, que deram origem ao atual movimento do multiculturalismo. 

Entre outros aspectos, foi um momento em que os sujeitos apelavam para uma identidade 

social, para além da individual ou nacional, constituindo o que ficou conhecido como 

“política de identidade”.  
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5.2. Positivando A Diferença 

 

 Nas aulas observadas, outra tática recorrente de debater sobre visões culturais foi 

atribuir características positivas à cultura “estrangeira” como forma de minimizar a rejeição 

dos alunos. Os méritos evidenciados pelas docentes se relacionavam à excelência artística, 

a uma suposta essência humana comum a todo e qualquer ‘homo sapiens’, à origem de 

hábitos comuns e valorizados no meio urbano e ocidental, a uma suposta origem biológica 

e ao aprendizado oriundo do contato intercultural. Veremos a seguir algumas formas de 

positivar a diferença pelas professoras das três disciplinas em itens como arte, essência 

humana, dado biológico, culto à tradição e celebração multicultural.  

Quem usou mais a estratégia de valorizar a diferença foi a professora de português 

com relação à cultura indígena, que é narrada de maneira unificada e mitificada pelo vídeo. 

O documentário utilizado para dar suporte ao debate traduziu em imagens a obra do 

sociólogo e antropólogo Darcy Ribeiro “O Povo Brasileiro” de uma maneira próxima do 

original. Mas exagerando no excesso de estilismo, que o aproxima mais da linguagem 

publicitária do que do jornalismo. Interpelada pelo vídeo e por suas próprias noções 

construídas socialmente e culturalmente sobre o caráter indígena, a professora faz uma 

mediação pontuada por observações favoráveis relacionadas à habilidade artesanal, 

cooperação, respeito e proteção da natureza. Além de atribuir caráter nato a muitas das 

atitudes e hábitos considerados polêmicos. 

 A professora de História, cujo discurso é fortemente marcado por sua faceta política 

de esquerda, faz uma abordagem com ênfase humanista quando enumera as razões para se 

ter respeito e tolerância em relação às demais visões culturais. Na primeira entrevista, ela 

sugere que a questão da essência humana encontrada em todos os grupos sociais do planeta 

é um forte argumento para convencer os alunos. Assim como os hábitos da própria 

comunidade local, que tem origem nos repertórios culturais das diversas etnias 

colonizadoras da região.  

 A docente argumenta, inclusive, que a própria audiência (os alunos) é multicultural 

em essência, levando em conta o mito da identidade nacional, e de um país formado, em 

termos iguais, pelos povos africano, europeu e indígena. E tendo ‘consciência’ disso, a 

tolerância com relação a visões culturais diversas fica facilitada. Ela também confere 
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legitimação a costumes de difícil aceitação através de uma argumentação baseada num 

pretenso caráter natural, biológico, o que inviabiliza uma contestação lógica por parte dos 

estudantes. Se determinado costume “nasceu” inerente àquele indivíduo, nada resta fazer 

senão aceitar. 

 A professora de inglês, talvez, por ainda estar iniciando na experiência da 

abordagem cultural em sua disciplina, não dispunha de um arsenal consolidado de táticas 

argumentativas com relação às demais culturas. Ela utilizava mais a tática de relativizar os 

costumes ‘estrangeiros’ do que positivá -los, a não ser quando fazia referência às antigas 

tradições. Mas, nas vezes em que a tática da positivação foi utilizada, a docente voltou a 

estabelecer relações com os hábitos locais na tentativa de mostrar que os costumes não 

eram tão ‘anormais’. Porém, quando esta relação não era possível, a docente acabava por 

desconsiderar a legitimidade do costume, relacionando-o aos aspectos primitivos de uma 

cultura em vias de se modernizar. 

 

 

5.2.1. A arte 

   

 A professora de português, aos moldes de um eficiente vendedor, se vale, 

principalmente, da estratégia de positivar a diferença atribuindo características positivas ao 

“produto” que está sendo apresentado como forma de conquistar a audiência escolar. Neste 

caso, a cultura indígena. Ainda mais porque este mesmo produto é revestido de forte carga 

simbólica relacionada à precariedade de recursos, hábitos rudimentares e até cruéis, quando 

a referência do senso comum é o padrão de civilização ocidental. Esta percepção faz o 

produto ser de difícil aceitação por uma clientela jovem, imersa num tempo histórico 

contemporâneo, em que a alta tecnologia é um dos atributos mais valorizados.  

  Neste sentido, a docente destaca, da apresentação do documentário, o caráter 

artístico das produções indígenas, bastante valorizado nas imagens do artefato. A arte era 

um bom argumento para conquistar os alunos e fazê-los olhar para o “lado bom”, apesar do 

aspecto primitivo que ora e meia é levantado pelos discentes. Ela ressalta o cuidado, o 

capricho e a habilidade dos integrantes daquela cultura na realização das atividades mais 

prosaicas do dia-a-dia. Até mesmo no que se refere à nudez, a docente, em seu discurso, 
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tenta reverter a rejeição dos alunos, atribuindo ao hábito uma certa sofisticação ao destacar 

as pinturas corporais, que, se não tampam “as partes”, as reveste de cor e beleza.  

 

P: Só coisas bonitas! Até eu tava vendo ali, o fogo que eles iam, né? A maneira 
que eles tavam arrumando as toras, o que que...se a gente já bota tudo assim, as 
madeiras, eles já não, né? Caprichosos, eles colocam tudo, né? Direitinho, 
ajeitam, fazem aquela arte...depois... 

             A: tudo o que eles, professora, tem que fazer sempre fica perfeito, né? 
P: Sempre perfeitinho. A própria pintura...eles não usam roupa que nem a gente, 
né? Que é como a gente tava conversando, bom, nós usamos roupa...quando a 
gente vai comprar uma roupa, quando a gente ganha, não, né? Mas quando a 
gente vai comprar, o que que a gente procura fazer? Sempre comprar aquela 
roupinha que a gente acha que vai ficar bonita na gente. “Ah, eu sou morena, 
então vou comprar uma cor mais assim”. A gente...eles (com ênfase), ali, 
naquelas condições, eles não utilizam roupa, assim, como a gente, mas 
as...pinturas, né? O...é...os adornos que eles usam, na cabeça, na perna e assim 
vai, tudo eles procuram fazer com capricho, né? Então, sempre colocando arte.   

  

 Este primeiro destaque positivo do vídeo com relação à arte pode ser compreendido 

se relacionarmos à outros momentos dos dados captados. Na entrevista realizada com a 

docente antes da observação de suas aulas, ela comenta que a disciplina que ministra não 

tem um conteúdo e forma desvinculada das demais disciplinas do currículo. Tanto que, 

invariavelmente, as exibições na sala de vídeo são feitas em conjunto com turmas que estão 

no horário de outras professoras, como as de história e geografia, pois acredita que o 

mesmo conteúdo pode ser trabalhado dentro de várias perspectivas, atendendo aos preceitos 

da interdisciplinaridade. O que ressalta, porém, são as variadas formas de expressão que a 

mediação deste conteúdo na disciplina de língua portuguesa pode adquirir. Como ela 

mesma comenta: 

 

Na minha disciplina ela tem, em primeiro lugar, ela tem muito a ver com artes, 
né?’ Eu não sei separar isso aí. Apesar de eu não ter  faculdade de educação 
artística ou coisa parecida, né? Então, o teatro, a poesia, o trabalho manual, tudo 
isso está presente na minha aula, entendesse?.  

 

 A exemplo do que sugere a educação pós-moderna de Ghiraldelli (2001), a docente 

reelabora o conteúdo de sua disciplina na forma de outros textos, dando preferência às 

formas artísticas de expressão. Desta forma, ela dá vazão à criatividade que diz ser uma de 
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suas principais características. E além de explorar este potencial, a docente faz questão de 

suscitar em seus alunos o mesmo gosto pela arte, em todo momento que isto for possível, 

como na apresentação do vídeo sobre a cultura indígena.  

 Na relação que Larossa (1994) faz dos estudos de Foucault com a educação, ele 

destaca que um dos dispositivos pedagógicos que constroem a subjetividade do sujeito é o 

da expressão através da linguagem. Seja sob forma de textos escritos, falados ou em 

performance, esta prática de ensino tem a intenção de provocar uma revelação, 

apresentando para a audiência algo que foi interiorizado através de um aparato pedagógico.  

A revelação, a confissão, o exprimir-se, o expressar-se são movimentos que produzem a 

experiência de si. Experimentar-se ou explorar-se é uma forma de controlar-se e o governo 

de si é a base do governo do outro. Foucault vai entender subjetividade como o ‘modo no 

qual o sujeito faz a experiência de si mesmo em um jogo de verdade no qual está em 

relação consigo mesmo’ (FOUCAULT apud LARROSA p. 55).  

 É, portanto, a experiência de si que constitui o sujeito. Há segundo Larrosa, ‘um 

enlace entre “subjetividade” e “experiência de si mesmo”. O autor entende que um 

dispositivo pedagógico será qualquer lugar no qual se constitui ou se transforma a 

experiência de si. (LARROSA, 1994: 57); destaca, então, as relações que Foucault 

estabelece entre os conceitos de autogoverno e as tecnologias do eu, por um lado, e a 

pedagogia e as religiões de salvação por outro. Sempre relacionando a ‘experiência de si’ e 

os dispositivos pedagógicos’. Assim, a expressão corporal ou art ística de uma maneira geral 

seriam tomadas como signos ‘e nos signos dessa linguagem haveria alguma pista do 

indivíduo que o produz....quando se move, a criança estaria se mostrando a si mesma ...’  

 Em outro momento a professora de português demonstra a intenção de revelar 

“novos talentos”. Desta vez, de forma deliberada, na avaliação do festival de paródias, 

apresentado pela sétima série. Atividade que possibilitou aos alunos reescreverem e 

incorporarem o conteúdo através da adaptação do mesmo à sonoridade de uma canção 

popular que já os havia conquistado. Segundo ela, a arte tem uma função muito mais ampla 

do que divertir: melhorar a comunicação. 

 
 E até quero dar os parabéns porque vocês se saíram muito bem, tá? Tem gente 

que antes, até, era mais tímido, mais...envergonhado por algum motivo e agora a 
gente vê, né? Tá se sobressaindo, né? Tá achando, assim, o seu lado artístico. 
Sabe como é? A Isadora, na verdade, a Isadora, tem ela também que é um bom 
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exemplo. A Jussara aqui, ó, a Jussara é porque eu não deixei, porque se eu 
deixasse ela participar do show, ali de sexta-feira (show de talentos), né? Ela 
não participou de dança, ela ...ensaiou com uma tribo, então é assim...sabes? 
Então é muito bom que...gente! Hoje o mundo tá aí pra quem sabe o quê? Se 
expressar bem, né? Falar bem!. 

 

 Este arsenal de idéias criativas não é bem aproveitado só pelos alunos, mas por toda 

a comunidade escolar local, já que a docente de português é uma das principais 

responsáveis pela produção e apresentações de números artísticos fora da escola, a exemplo 

do que aconteceu na semana da Pátria, em setembro daquele ano. Como bem lembrou a 

professora de inglês em certo momento da segunda entrevista, quando faz uma avaliação da 

experiência da transversalidade e do debate cultural em sua disciplina, o professor 

contemporâneo “tem que ser artista ”.   

 A docente de inglês diz não gostar do modelo de ensino praticado na escola pública 

que adota o sistema de projetos, onde não há um livro didático único que norteie todas as 

ações. Esta flexibilidade pressupõe uma criatividade por parte dos docentes que não se 

apresenta em cada um com a mesma intensidade, encurralando aqueles que possuem uma 

forma mais conservadora de ação. 

 

5.2.2. Discurso pastoral: a essência humana 

 
 

  Talvez a noção do senso comum mais citada por teóricos da educação da linha 

humanista seja o de atribuir uma essência comum a todos seres humanos, para além do 

dado biológico. Estes indivíduos, além de serem da mesma espécie, carregariam algo que 

os ligaria em nível transcendental, quase religioso. Uma noção que se aproxima também da 

antropologia, ao considerar qualquer coisa de humano nos integrantes de todo e qualquer 

grupo social. Um humanismo, porém, que apesar do caráter inato, pode ser construído, ou 

melhor, restituído, segundo os pressupostos da teoria crítica da educação. 

 Segundo Garcia (2002) o exercício da docência dentro do discurso pedagógico 

crítico tem uma função governamental-pastoral para produzir sujeitos do ‘bem’. E em nome 

desta função humanizadora e esclarecedora, a pedagogia crítica espera que este docente 

adote uma postura ascética ligada à questões político-sociais. (p.141) A ascese é um 

exercício mental inventado pelos gregos a fim de almejar uma excelência de vida em 
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termos estéticos. Através da reflexão e do auto-controle, o asceta estaria realizando o 

“governo de si”, nos moldes descritos por Foucault e utilizado por Larossa (1994) para 

elaborar o conceito de ‘tecnologias do eu’.  

 Os defensores da abordagem humanista no debate sobre a pluralidade cultural se 

apóiam em normas de conduta cristãs, como o respeito e tolerância mútuos, como valores a 

serem seguidos e multiplicados haja visto o agravo nas inter-relações culturais em nível 

global. Estes educadores acreditam que a abordagem humanista sobre modos diversos de 

conceber o mundo na escola possa amainar os ânimos das futuras gerações e, desta 

maneira, contribuir para uma integração cultural solidária. A pretensão foi traduzida no 

texto dos Parâmetros Curriculares Nacionais sobre pluralidade cultural, adotado pelo 

governo brasileiro na década passada:   

  

Por isso, no cenário mundial, o Brasil representa uma esperança de 
superação de fronteiras e de construção da relação de confiança na 
humanidade. A singularidade que permite essa esperança é dada 
por sua constituição histórica peculiar no campo cultural. O que se 
almeja, portanto, ao tratar da Pluralidade Cultural, ou é a divisão 
ou o esquadrinhamento da sociedade em grupos culturais fechados, 
mas o enriquecimento propiciado a cada um e a todos pela 
pluralidade de formas de vida, pelo convívio e pelas opções 
pessoais, assim como o compromisso ético de contribuir com as 
transformações necessárias à construção de uma sociedade mais 
justa. (BRASIL, 1997, p. 121-122) 

 

 A missão de lutar por uma sociedade mais justa é empenhada com vigor pela 

professora de história. É perceptível em sua prática de ensino a preocupação em ensinar 

bons sentimentos a seus alunos. No trabalho escolar que pediu aos alunos da sexta série 

sobre as conseqüências da guerra, a docente destacou um desenho, que serviu como registro 

em seu caderno de atividades. No trabalho intitulado “Fórmula Mágica da Paz”, que 

brincava com a representação de um laboratório de química, uma pipeta da guerra era 

quebrada para dar lugar à fórmula da paz, composta pelos sentimentos ‘amor’, ‘carinho’, 

‘união’, e ‘respeito’, devidamente colocadas em outras pipetas. O trabalho mereceu nota 10 

e ficou registrado como um dos destaques das aulas daquele ano. (Anexo 2) 

 Na análise de Garcia os professores da pedagogia crítica devem ser os intérpretes 

das necessidades e aspirações populares, não só problematizando a situação da classe social 
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desfavorecida através da conscientização, como apontando soluções e promovendo o 

engajamento na transformação social. (GARCIA, 2002:142) A conscientização passa por 

exercícios de confissão, pelas ‘experiências de si’ que constituem as subjetividades, 

expressos nos trabalhos escolares, onde os discentes precisam demonstrar ao professor que 

estão próximos do modelo de sujeito que se quer constituir.  

Para a subjetivação concorrem múltiplos processos e permanentes 
em direção aos quais convergem complexos de saberes e práticas, 
de verdades e exercícios que posicionam e capturam os indivíduos, 
concorrendo para a produção de certas formas de subjetividade, de 
certos modos e estilos de existência. (...) A subjetivação é, em 
síntese, um processo prático que fornece os vocabulários e os 
meios pelos quais os indivíduos podem se narrar e se conduzir a si 
mesmos segundo certas normas. (GARCIA, 2002, p.29) 

  

 Em outro trabalho selecionado do caderno de atividades, a professora de história 

pediu aos alunos para fazerem uma interpretação do texto “O que é o amor?”, extraído do 

livro “Momento Espírita”, volume 2. O texto conta a história da descoberta do co nceito 

“amor” numa comunidade escolar. Ao ser inquirida sobre o conceito, a professora do texto 

pediu aos alunos que trouxessem coisas da natureza que representassem o amor; ao fim da 

atividade, a descoberta do título se dá quando uma aluna confessa não ter tirado nada da 

natureza, pois é lá que as coisas devem ficar. Além de promover sentimentos cristãos, a 

atividade contribuiu para a defesa do meio ambiente, outro dos temas que fazem parte da 

agenda da escola contemporânea. (Anexo 3) 

 Em certo momento da entrevista individual, a pesquisadora perguntou de que forma 

a professora de história lidava com questões culturais de difícil abordagem, tendo em vista 

a visão cultural dominante na escola. A docente explicou que era complicado fazer as 

crianças entenderem a legitimidade de todas as religiões, pois, de acordo com as regras da 

igreja cristã, tanto católica quanto evangélica, predominantes na região, há apenas um 

Deus. Ao mesmo tempo que a professora precisa usar termos como ‘respeito’ e tolerância’, 

presentes no discurso pastoral cristão, por vezes ela entra em conflito com a hegemonia 

espiritual da igreja cristã.      

 
 (...) ela (a professora) está defendendo tanto, fazendo tanto que a gente respeite 

culturas que não acreditam em Deus, por exemplo’, então pra eles é complicado, 
mas cabe a nós, com o nosso jeitinho, a nossa diplomacia, né, a gente, ah, nós 
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deixarmos isso bem claro para o aluno que são seres humanos acima de tudo, 
são pessoas, são gente, seres humanos. 

 
 O argumento da humanidade transcendental abafa, então, as pretensões de 

questionamento sobre a validade de outras religiões. Mesmo que estes ‘outros’ não 

acreditem no Deus católico, eles têm o benefício da essência humana, por isso entram para 

o rol de objetos a serem respeitados e tolerados, da mesma forma que a fauna e flora da 

natureza. 

 Larossa (1994) considera como inércia a ser superada, a concepção antropológica da 

educação; de fato a preparação de qualquer curso sempre é antecedida por uma concepção 

de homem que se quer formar. Essa visão antropológica da educação de certa forma nega 

(esconde) a pedagogia como produtora de sujeitos, apresentadondo-a apenas como 

mediadora. A pedagogia seria nessa visão antropológica, uma espécie de didática. Segundo 

ele, o sujeito é fabricado no interior de certos aparatos de subjetivação, em especial, nos 

dispositivos pedagógicos e, portanto, os dispositivos não são apenas mediadores. Mas 

constituem o sujeito. Dentro desta perspectiva é crucial o conceito de experiência de si, que 

seria a forma que os indivíduos são levados a se reconhecerem como sujeitos. Não como 

algo interior que é expresso nos comportamentos, atitudes, valores, mas algo exterior que é 

interiorizado.  

 O autor considera o discurso pastoral um dos dispositivos pedagógicos de auto-

controle e auto-avaliação do sujeito em nível moral para governar-lhe a alma e transformar 

seu comportamento. Ele elaborou um modelo teórico para compreender como as práticas 

pedagógicas constroem e transformam a subjetividade, na qual a experiência de si é 

analisada como resultado do entrecruzamento de dispositivos pedagógicos. Larossa 

contesta o poder de auto-conhecimento transparente do sujeito, apartado das relações de 

poder que estão nos dispositivos pedagógicos que o constituem. Este autoconhecimento 

costuma ser usado de maneira terapêutica e normativa, ou seja, para curar comportamentos 

indesejáveis através da auto-reflexão e assim adotar normas de conduta não–patológicas. 

  

Os procedimentos reflexivos de auto-observação, auto-expressão e 
autonarração seriam também inseparáveis dos dispositivos que 
tornam os indivíduos capazes de julgar-se e governar-se a si 
mesmos, de conduzir-se de uma determinada maneira, de 
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comportar-se como sujeitos obedientes e dóceis. (LAROSSA, 
1994:75) 

  

 A necessidade da escola em formar cidadãos moralmente desejáveis tem na 

literatura infantil um trunfo. Em um momento da entrevista individual, quando a professora 

de português comentava sobre os gêneros que os alunos preferiam, ela destacou a comédia. 

Mas para poder utilizar o filme de forma pedagógica, ela contou que tem por hábito 

transformar a comédia em fábula, aquele gênero de história para crianças que tem um fundo 

moral. Afinal, o ato de rir espontaneamente de determinada situação não seria produtivo, na 

medida em que a escola tem uma agenda de interesses a cumprir. Ao vincular o riso ao 

aprendizado moral, a leviandade pagã dá lugar à seriedade da catequese, enquadrando os 

ouvintes num código de conduta e à prática da auto-avaliação moral. 

 
 Então, inclusive essa comédia, porque eles gostam, gostam muito de comédia, 

que a gente ó, a gente po... a gente pode transformar, é, porque toda fábula, ela 
deixa uma lição de vida pra, pro ser humano, né? Ela foi criada pra isso. Então, 
eles usavam os animais, né? Usavam os animais pra dar uma lição no ser 
humano. Passar um ensinamento. 

 

 Em certo momento da aula de português para a oitava série, quando a professora 

fazia sua explanação de atributos culturais favoráveis ao indígena, ela introduz outro tema 

transversal: o meio ambiente. Segundo suas concepções culturais, o índio é a personificação 

do defensor da natureza, por isso ele pode viver na floresta, pois não a destrói. A docente 

defende que a postura preservacionista do indígena se explica por uma maior ‘consciência’ 

com relação ao uso da natureza em benefício próprio, coisa que falta ao homem da cidade. 

 

Então, é aquela história...tem coisas que a gente já comentou do...da crença do 
índio. Ele acredita naquele negócio de mitos e lendas, também, né? Aliás, como 
ele é defensor da natureza, aquela parte do curupira que a gente falou, daqueles 
personagens, né? A gente viu que eles...que foi...inventado, criado, sei lá, tá? 
Um personagem justamente um castigo pra quem maltratava a natureza, e o 
índio, ele é, ele acredita nisso também, já que a natureza, né? Depende tudo da 
natureza. Nós também dependemos, né? Mas tem gente que pensa, assim, ó: a 
farinha de mandioca já vem assim: aquele pozinho, já é plantado assim, já. Aí 
vocês viram ali que quanto...sacrifício até chegar naquele pacotinho que a gente 
vai lá, compra o pacotinho no supermercado, né? 
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 Uma das provas que a professora de português apresenta em defesa de sua tese é na 

crença indígena Dos mitos e lendas relacionados à natureza. Uma das lendas mitológicas 

em particular, o Curupira, teria sido criada pelos índios para mostrar a importância de se 

estar do lado do bem, de quem protege a natureza. O Curupira teria recebido o castigo de 

ter os pés virados por não seguir este conselho. O mito de origem indígena foi trabalhado 

junto aos alunos no projeto do bimestre anterior sobre o folclore, e ainda estava fresco em 

suas memórias.  

 Larossa destaca que o eu duplificado é formado pelas histórias que contamos e 

tantas outras que ouvimos e têm relação conosco à medida em que as incorporamos em 

nossas narrativas. Desta forma, somos ao mesmo tempo o autor, o narrador e o personagem 

principal. Estas histórias que nos constituem são produzidas e mediadas no interior das 

práticas sociais institucionais. Na escola, as histórias são produzidas e interpretadas de 

acordo com a prática pedagógica adotada e a forma como o docente regula a realização das 

atividades. Ou seja, a prática docente estabelece, regula e modifica o significado das 

histórias pessoais em benefício de seus estatutos. Assim, os discursos pedagógicos vão 

produzindo subjetividades ou maneiras de ser através das estórias e interpretações 

oferecidas para e pelos alunos. Pois como esclarece Larrosa: 

 

(...) a construção e a transformação da consciência de si dependerá 
desse processo interminável de ouvir e ler histórias, de contar 
histórias, de mesclar histórias, de contrapor algumas histórias a 
outras, de participar em suma, desse gigantesco e agitado conjunto 
de histórias que é a cultura. (LAROSSA, 1994, p.70). 
 

 O autor demonstra também que ‘a modalidade discursiva essencial para a 

construção temporal da experiência de si e, portanto, da auto-identidade, é a narrativa” 

(Idem p. 80). Ao negar a condição de produtora de subjetividade, a pedagogia da escola é 

considerada apenas como um espaço neutro de possibilidades, delimitado e organizado para 

que as crianças desenvolvam ou recuperem as formas de relação de si. Mas se estas 

relações são circunscritas no tempo e na cultura, elas também podem ser objetivadas, 

apreendidas e transmitidas. A instituição se vale, portanto, do repertório cultural para 

transmitir modos de experiência de si, ou seja, além de construir e repassar aos alunos uma 
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experiência do mundo externo, faz o mesmo com a experiência que as pessoas têm de si 

mesmas. 

 

 

5.2.3. O dado biológico 

  

 Apelar para a origem biológica de certos hábitos foi outro recurso utilizado pelas 

professoras para tratar de assuntos culturais considerados polêmicos. A professora de 

português se valeu deste artifício durante o debate cultural na sala de aula para atestar a 

validade de uma sexualidade fora do padrão dominante. Já a professora de história, quando 

foi inquirida sobre a identidade cultural durante a entrevista, relacionou os conceitos ao 

nível das características natas dos humanos. No caso da aula de inglês, não houve relação 

direta com o paradigma biológico, mas com um certo caráter evolutivo das culturas, o que 

explicaria a permanência de umas e o enfraquecimento ou desaparecimento de outras. 

 A sexualidade indígena é abordada no vídeo “Matriz Tupy” d e maneira idílica, 

exercida de forma articulada com a natureza, sem o juízo moral da visão cultural ocidental. 

Diante disso, a homossexualidade foi mostrada destituída de vinculações pejorativas, o que 

chamou a atenção dos estudantes, que, desta vez, não satirizaram a situação. Se a faceta 

artística e o espírito preservacionista dos índios podem ser relacionados à aspectos 

espirituais, transcendentais, a homossexualidade foi entendida pela professora de português 

e alunos da sétima série como um dado natural, biológico, não estando sujeito a 

questionamentos morais.  

 E como os estudantes não fizeram piadas sobre o tema, a professora não teve o 

trabalho de reverter a situação, como fez no episódio da pena no nariz, aproveitando o tom 

jocoso. Desta vez ela simplifica a questão, reafirmando a suposta naturalidade de formas de 

sexualidade fora do padrão, mas sem confrontar com a concepção moral local, o que 

poderia prejudicar a intenção de buscar a simpatia dos alunos para a causa indígena. Mas 

para não deixar a aluna sem resposta, ela volta a apelar para o mito do “bom selvagem”.   

  

A: Pra eles, a homossexualidade é natural, né? 
P: É, ele falou ali, numa parte... 
A: Eles não têm que esconder, pra eles tem que ser assim, né? 
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 P: E eles não cobrem as partes, né? Ali, eu não sei bem essa parte da natureza 
dos dois, né? Já que ele é defensor da natureza, a cultura é um instrumento que 
inventaram, é lógico, pra defender a natureza, né? Se alguém (barulho) era um 
castigo, né? Se acontecesse alguma coisa com a natureza, então o índio 
acreditava que eles..né? E quanto à parte sexual, à sexualidade, né? Pra eles era 
tudo natural, né? 

 

 Na entrevista com a professora de história sobre sua prática de ensino voltada ao 

debate cultural, houve um momento em que a conversa se encaminhou para a questão da 

identidade. A pesquisadora quis saber se a docente se dava conta de sua própria identidade 

cultural. Neste momento, ela teve que refletir a respeito, pois são raras as vezes em que 

precisamos nos posicionar frente a um questionamento existencial desse tipo. A forma 

vacilante com que respondeu à pergunta mostra com clareza a confusão de fronteiras entre 

o cultural e o biológico.  

 

A identidade não se separa da cultura, né? Porque, a partir do momento que 
você está tratando a questão da identidade, essa identidade é uma coisa que vai 
fluir, né? E dessa coisa que vai fluir, automaticamente, já está inserida no 
processo cultura, não pode ser desmembrada, estagnada, é uma coisa que, é uma 
coisa nata, que vai fazer parte de todo um processo evolutivo da sociedade.  

 

 Em parte do enunciado, ela assegura que a identidade é inseparável da questão 

cultural, e que a identidade flui através da cultura. Em sua conclusão, porém, ela afirma que 

a identidade já nasce com a pessoa. Talvez porque, em outro momento, ela afirmou que a 

identidade tinha a ver com as origens, as ascendências das raças que formam a população 

brasileira: o branco europeu, o negro africano e o índio nativo, configurando a origem 

genética. 

 No artigo “Centralidade da Cultura” que se tornou referência para uma ampla gama 

de estudos culturais, Stuart Hall relata que os comportamentos humanos não fazem parte de 

uma programação genética, biológica ou instintiva (HALL, 1997). Segundo ele, os 

humanos são seres interpretativos, que dão sentido às coisas que os circundam, dentro de 

um sistema de significados, como a linguagem, utilizado para codificar, organizar e regular 

a sua própria conduta, assim como a dos outros. São estes sistemas que dão sentido às 

ações e permitem interpretar as ações alheias, estabelecendo uma regulação social por parte 

de seus próprios atores. 
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 A docente de história também veicula a identidade a um processo evolutivo. Esta 

menção pode ser linkada ao debate cultural realizado durante a aula de inglês, quando a 

professora aproveita parte da pesquisa realizada pelo aluno para dar vazão à sua concepção 

sobre a trajetória de algumas culturas na história. Desta vez, ela não afirma que o 

cruzamento cultural possa colocar uma cultura em risco, por causa da perda das tradições, 

muito pelo contrário. Segundo a docente, as culturas evoluem, e esta evolução pode estar 

veiculada ao fato dos grupos sociais moverem-se no globo terrestre, levando consigo suas 

bagagens culturais. 

 
O mundo evolui e cria-se uma cultura, certo? Algumas delas, elas ficam, certo? 
Então, pra sempre até...num determinado local, às vezes não se desenvolve 
muito, né? Não tem um grande desenvolvimento político e social. Às vezes uma 
cidade cresce, outras dá umas paradas, então aquela cultura prevalece mais, dura 
mais tempo. Quando as pessoas saem daqueles locais e vão pra outro, vão 
aprendendo outras coisas, vão se filiando, vão se desenvolvendo, vão levando a 
cultura deles pra outro lugar e assim sucessivamente. É a evolução, né?  
 

 A questão evolutiva aparece, inclusive, na justificativa do seu projeto sobre cultura 

das aulas de inglês para o último bimestre letivo. (Anexo 10) No texto, a docente credita a 

escolha do tema cultural à crença de que a cultura é uma preocupação contemporânea, no 

sentido de entender as trajetórias dos diferentes grupos humanos e apontar perspectivas 

futuras. Ela dá ênfase aos conflitos gerados por visões culturais contrastantes e aos modos 

diversos de se apropriar da natureza e transformá-la. Como unidade à diversidade cultural, 

o texto aponta para a humanidade, e para ligar o projeto ao ensino da língua inglesa, é 

colocada a linguagem “como um processo social de construção do conhecimento”.  

 A ‘humanidade’ é uma das meta -narrativas construídas pelo projeto moderno de 

sociedade, contestada pela teoria pós-crítica da educação. Em “Identidade Cultural na Pós -

modernidade”, Hall (1997:23) traça um panorama das concepções acerca do ‘sujeito 

humano’ durante a modernidade, período em que, pela primeira vez, houve a preocupação 

em conferir certas capacidades fixas e um sentimento de identidade estável. Esta 

necessidade surgiu como forma de libertar o homem da concepção anterior, apoiada na 

criação divina da humanidade.  

 Ao conferir soberania ao indivíduo, dotando-o de razão, a modernidade queria virar 

a página da Idade Média, quando a igreja tinha o direito de vida e morte sobre os sujeitos. 
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Devido às circunstâncias históricas do Renascimento (séc. XVI) e, posteriormente, do 

Iluminismo (séc.XVIII), e aspirando à uma reconfiguração da sociedade, surgiu a 

concepção de homem moderno. Concepção esta que sofreu mudanças estratégicas, a 

medida que as contingências históricas foram se apresentando.  

 A primeira concepção do homem moderno - ‘sujeito cartesiano’ -, foi baseada nas 

definições do filósofo Descartes sobre a capacidade do sujeito de pensar e raciocinar de 

maneira consciente, expressa na frase “Penso, logo existo”. Hall conta que à medida que as 

sociedades foram se tornando mais complexas, não era mais possível pensar o homem 

apenas como indivíduo. As teorias econômicas de Marx e Adam Smith (séc.XVIII) iriam 

conferir ao sujeito uma concepção sociológica, coletiva, a medida em que o mesmo estaria 

enredado cada vez mais na máquina administrativa e burocrática do Estado Moderno. 

 À esta concepção sociológica, teria sido acrescentada a biologia de Darwin como 

um referência a fim de articular um conjunto mais amplo de fundamentos conceituais para 

o sujeito moderno. O criador da teoria da ‘seleção natural’, ao mesmo tempo em que 

conferia poder ao homem, percebido como o ápice do desenvolvimento das espécies, 

destituía definitivamente o poder da Igreja sobre a criação humana. Desta forma, a Razão 

teria uma base na natureza para confirmar seus pressupostos. O sujeito teria sido, então, 

biologizado para atender às necessidades conceituais contingentes do período. 

 Ao explicitar o contexto de produção da concepção moderna de homem, a teoria 

pós-crítica procura neutralizar o caráter universal e essencialista que certos argumentos 

adquiriram, como o baseado em concepções biológicas, revelando as contingências 

históricas dessa produção. Argumentos que estão dispersos nos discursos instituidores de 

verdades do senso comum. 

  

 

5.2.4. Culto à tradição 
  

 Na aula de inglês, o debate se encaminhou para a legitimidade dos hábitos tendo 

como base a tradição. No seu discurso, uma prática ganha status de tradição quando é 

exercida há muito tempo. Quanto tempo não é dito explicitamente, mas o que transparece é 

que o quesito “antiguidade” pesa em seu julgamento de valor sobr e uma prática social. 

Vinte anos não é considerado para a docente, tempo o bastante para que considere a 
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Oktoberfest ou a Marejada festas tradicionais. Mas, na Alemanha, onde a festa acontece há 

muito mais tempo, a tradição ganha legitimidade.  

 

 P: E a Oktoberfest? O que quer dizer Oktoberfest? 
 A: É a festa de outubro. 
 P: Mas foram os alemães que inventaram essa festa aqui? Comé que começou 

essa história de Oktober? Ã? Bele, que que tu acha da Oktoberfest? Que que tu 
acha que tem a ver com os alemães?  

 A: Tem as casinhas. 
 A: É uma homenagem. 
 P: Quanto tempo faz que os alemães estão aqui? 
 A: 1800.  
 P: Quantos anos têm a Oktober? 
 A: 20? 

P: Então, tem alguma coisa que não tá batendo, né? Houve interesse o que? 
Político. (faz gesto com o polegar e indicador como se contasse dinheiro). 
 

 A Alemanha, neste caso, teria o direito legítimo de “inventar” a festa do chope 

porque detém essa cultura. No caso europeu, a professora não questionou os motivos que 

levaram os alemães criarem a festa, como ela deixou claro no caso local, onde os 

descendentes brasileiros se apropriaram de uma “cultura original” para dar vazão à 

interesses financeiros. Também porque se ela fizesse o mesmo questionamento quanto à 

cultura de origem, seus argumentos poderiam ser pulverizados, perderiam a força. A falta 

de informação sobre as origens da Oktoberfest alemã foi essencial para sustentar os 

argumentos da professora. 

 A antiguidade dá respaldo à tradição porque mascara o momento de sua criação. 

Não se pode problematizar o que já se tornou natural há tantos anos que nem registros 

existem sobre seu nascimento. Na obra “A Invenção das Tradições”, Hobsbawn (1997:19) 

faz uma clara distinção entre as chamadas práticas inventadas e as antigas. Segundo ele, as 

práticas antigas eram práticas específicas e coercitivas, enquanto que as inventadas são 

bastante gerais e vagas quanto à natureza dos valores, direitos e obrigações que procuravam 

inculcar nos membros de um determinado grupo. 

 O debate na aula de inglês sobre a legitimidade das tradições culturais prosseguiu 

com ênfase na precariedade das convenções recentes. Em dado momento, a fim de 

convencer definitivamente os alunos do caráter inventado da festa da Marejada, ela lembra 

que a falta de originalidade é recorrente no Brasil, país que nem cultura tem.  A professora 
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faz uma clara distinção entre o que ela acredita ser cultura e influências culturais. E que o 

país onde nascera não teria o status de ser detentor de uma cultura própria. Dentro dessa 

cadeia evolutiva, a cultura brasileira ainda não teria conseguido se consolidar.  

 
 P: E nós temos uma cultura própria? Nós, brasileiros (com ênfase), temos uma 

cultura própria? Nós não temos cultura própria! Nós temos influências culturais! 
(categórica) 

 A: Não tem nem capacidade de ter a própria cultura porque... 
 P: Capacidade nós temos! Não temos é status ainda, o tempo é que vai mostrar a 

cultura que nós estamos criando. 
  

 A professora de inglês expressa em seu discurso a existência de um padrão cultural 

modelo a nível global, e que muitas nações colonizadas, a exemplo do Brasil, ainda não 

teriam conseguido sair da condição aculturada. O padrão cultural que o país precisa buscar, 

segundo ela, é aquele introduzido pelos europeus centrais durante o processo de 

colonização e consolidado na história ocidental através de exemplos de sucesso como os 

Estados Unidos. 

 A docente desconsidera que nações com influências culturais diversas, a exemplo 

dos Estados Unidos, possam reelaborar estas influências com códigos próprios, dando 

origem a percepções híbridas e tão originais quanto as culturas que tiveram origem. Como 

ela demonstra que a cultura brasileira ainda está sendo criada, a dúvida é considerar a 

possibilidade de, em algum momento da história futura, as culturas voltarem a ter a unidade 

que a concepção mais conservadora tanto tem saudade. Caso contrário, o país continuará 

eternamente aculturado. 

 Na introdução de seus estudos sobre culturas híbridas, Canclini (1997:21) conta que 

os tradicionalistas da modernidade quiseram construir objetos puros, representados por 

culturas nacionais e polares autênticas, preservando-as, sobretudo, da massificação da 

mídia e das influências estrangeiras. As diferenças impostas pelos campos davam respaldo 

às instituições a medida que organizavam os bens culturais. Daí o abismo que separava 

cultura popular e erudita. A modernidade tardia, que se faz sentir com mais força a partir de 

meados do século XX, embaralha as fronteiras e revolta os puristas. Não caberia mais aí a 

noção de cultura central e culturas subordinadas ou de periferia, já que o cruzamento 

cultural não estaria transformando unicamente os ‘subordinados’, mas renovando a 

produção cultural de maneira recíproca. 
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  Num outro momento da mesma aula de inglês, a professora discorria sobre as visões 

que os grupos culturais fazem uns dos outros. Para dar um exemplo próximo do cotidiano, a 

docente lembrou de uma novela televisiva de grande audiência que tinha a cultura árabe 

como pano de fundo para mais uma história de amor impossível. A fim de atribuir uma 

conotação positiva à cultura considerada exótica pelos alunos, ela lançou mão do benefício 

da tradição, que confere “força” e legitimidade aos costumes e crenças. Segundo ela, é a 

tradição que impede a mestiçagem e o abalo de seus estatutos culturais, conferindo ao 

grupo uma pureza étnica que é facilmente identificada pela cor da pele.  

 

P: É assim...a gente não conheceu aquela novela da Jade? A gente conheceu 
como, na novela do Clone? Naquela novela do Clone, vocês aprenderam a 
conhecer a cultura deles, como é forte! Como o povo é...é... 
A: Tradicional! 
P: Pois é, como eles são puro de raça! Como eles evitam a mistura de raças, eles 
não tem...eles tem raça pura. Se nós formos olhar pra nossa, pras características 
daqui, só o pessoal aqui, a gente vai ver que tem influência assim...grande de 
tudo quanto é país, né? Lá não, eles são tudo queimadinho, assim, a cor da pele, 
né? O cabelo, eles são até quase iguais, assim, né? Por que? Porque eles mantém 
a raça. Por causa da cultura deles.  
 

 Ao mesmo tempo em que a docente de inglês passa a idéia de que a pureza da raça a 

nível biológico é um dado positivo, pois preserva a cultura daquele grupo, em seguida ela 

se depara com um dos ‘calos de Aquiles’ da positivação da diferença em relação à cultura 

árabe: a posição da mulher dentro das sociedades islâmicas. A visão reducionista expressa 

pelo aluno na transcrição a seguir colabora para que a docente minimize aspectos 

desfavoráveis dos costumes tradicionais, afirmando que não são comuns a todos os povos 

árabes. Além disso, ela enfatiza que os mesmos podem reinventar suas culturas partindo 

para outros locais e desprezando tradições anacrônicas, ou seja, segundo a sua lógica 

inicial, enfraquecendo a cultura deles. 

 
A: A mulher é só pra ganhar filho. 
P: Ah, não, depende. Ó, viu como tá generalizando! Não é todos que vivem da 
mesma forma. Cada grupo social tem um jeito. Uns são mais, outros de outro, já 
tem a religião, aí eles saem dali, daquele grupo e vão se juntar em outro local 
pra viver do jeito que eles querem. 
A: Só que, só que todo muçulmano, né? Tal, dentro daquela religião, a maioria 
das mulheres, não são todas, lógico, a mulher já tá conseguindo conquistar uma 
certa liberdade, como andar sem véu, ou até a metade da cabeça.  
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P: É, alguns países já. Alguns já nem usam mais isso! Já usam roupa normal, 
como nós, gente! 

 

 A própria palavra “diferença” apresenta conotações variadas de acordo com o 

contexto do discurso. Da mesma forma que se pode interpretar que é preciso respeitar certa 

cultura com hábito exótico, afinal, ela é apenas diferente da nossa, pode-se também 

justificar a ojeriza por determinado costume, como por exemplo, o uso da burka, por ser 

muito diferente da nossa cultura. A pura e simples exposição da existência de culturas não 

põe em risco a posição do referencial da identidade cultural local como sendo o padrão a 

ser perseguido, tendo em vista sua ‘normalidade’ e melhor aceitação.  

 

 

5.2.5. A celebração multicultural 

  

 No texto de introdução dos Parâmetros Curriculares Nacionais com respeito à 

pluralidade cultural, há uma ênfase na questão da consolidação da democracia como 

justificativa para respeitar e valorizar a diversidade cultural. Segundo o texto oficial do 

PCN, a diversidade cultural não deve ser considerada sinônimo de desigualdade social. A 

falta de harmonia entre grupos étnicos e culturais estaria provocando o ataque a sujeitos 

inocentes e atingindo a escola, que reproduz em seu interior o que a sociedade manifesta 

além de seus muros.  

 A idéia de igualdade nos remete à Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

documento elaborado pelos teóricos da Revolução Francesa, que simboliza a construção 

social da concepção de homem moderno, consolidando as idéias do Iluminismo. A idéia de 

igualdade sugere que todos os ‘seres humanos’ têm o direito da equidade, o que não poderia 

ser mais desejável. Desta forma, uma concepção construída social e culturalmente se 

disseminou pela sociedade como um paradigma incontestável, um avanço teórico e uma 

constatação inapelável, mesmo que seus auspícios igualitários nunca tenham sido 

efetivados.   
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 Em “Cilada da Diferença” (2000:19) Pierucci analisa as contradições do discurso 

com pretensões igualitárias baseadas na valorização das diferenças. Ele recorre à Arendt6 

para questionar se a concepção de ‘homem universal’ não seria uma idéia abstrata, uma 

abstrata nudez. Analisando as idéias de Aristóteles sobre a segregação da sociedade grega 

com relação aos escravos que, juntamente com as mulheres não eram considerados 

cidadãos, Arendt considera um paradoxo a idéia de “Direitos Humanos”. Sua  argumentação 

surpreende Pierucci ao se basear no conservadorismo da direita inglesa do século XVII, 

Edmund Burke, que se opunha à Declaração dos Direitos do Homem. 

 Segundo Arendt, o conceito de direito humano, baseado na suposta existência de um 

ser humano em si, desmorona quando eclodem guerras, a exemplo da 2ª Guerra Mundial, 

em que pessoas são desprovidas de todas suas qualidades e especificidades, sobrando 

apenas uma abstrata nudez humana, que não as salvou da segregação e até do extermínio. É 

precisamente pelo ódio à diferença e à irredutibilidade da condição de alteridade que os 

conflitos continuam emergindo pelo planeta. 

 

O homem universal é o resultado histórico de um desnudamento: 
ele surge historicamente quando despojado do valor de suas 
diferenças culturais. Quando desvalorizado em sua diferença. 
(PIERUCCI, 2000, p.21) 

  

 De volta ao contexto local, o discurso pedagógico humanista presente nas escolas e 

em seus documentos, que não passa por uma problematização da diferença, tende a 

transformar o debate sobre as culturas em celebração multicultural. Na aula de português, a 

questão sobre a mistura de culturas fazia parte da atividade de interpretação que se seguiu à 

exibição do vídeo “Matriz Tupy” e dos textos “Casa Brasileira” e “Quem somos nós?”. 

(Anexo 4) Para professora e aluno, respeitar e tolerar é pouco, aprender e incorporar as 

manifestações materiais de culturas diversas é revelar ‘inteligência’.  

  

P: O que que vocês acham? Por que hoje se mistura mais as culturas que antes? 
A: Hoje todos têm mais estudo, conhecem mais culturas e passaram a aceitar. 
P: Aceitar? Só isso? E incorporar... né? Tanta coisa que a gente usa que é de 
outras culturas, né? 

                                                
6 ARENDT, H. “A Condição Humana”. Trad. R. Raposo. 8ª edição. Rio de Janeiro: Fórum Universitário, 
1997. 
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A:...se acentuou quando mudamos do campo para a cidade. 
P: Vocês vê isso: mesmo dentro do país, a gente entra em contato com outras 
culturas...tá? Não é só no estrangeiro não. Pra vocês vê: até dentro de casa a 
gente toma contato com outras culturas como a gente viu naquele textinho “Casa 
Brasileira”. A gente que não percebe, mas tá lá: uma lembranci nha de viagem, 
um presentinho.  
A: Posso ler o meu? 
P: Lê Airton, o que tu escrevesse. 
A: “Por que hoje a mistura de culturas acontece mais facilmente do que 
antigamente?” Resposta: porque agora as pessoas se conscientizaram que quanto 
mais culturas, povos e pessoas conhecerem, mais cultas elas ficarão.  
P: Isso! Muito bem! É isso aí, gente! Viu como o Airton entendeu?! Gente, olha 
só, quanto mais eu ter contato com pessoas que tem outras culturas, que tem 
outros...é...dons, que seja, religião, quanto mais contato eu tenho, mais 
conhecimento eu vou ter! Sabe? É por aí mesmo, gostei Airton, gostei mesmo. 
 

 Vemos por esses trechos de entrevista gravada que a professora de português 

aproveita a sintonia de sua concepção com a resposta de um aluno para generalizar uma 

atitude que considera a ideal com relação às culturas. Sua atitude simpática ao encontro e 

sincretismo cultural vem de encontro aos propósitos do relatório da Unesco assinado por 

Jacques Delors (1997). No texto, o educador estabeleceu quatro pilares para a educação do 

planeta neste século que inicia, sendo uma delas, a de aprender a viver juntos. 

 A celebração multicultural com fins integracionistas é uma estratégia de abordagem 

cultural que desagrada tanto a teoria crítica como a pós-crítica. Apesar do apelo solidário 

que poderia satisfazer à pedagogia crítica, a falta de problematização do debate em nível 

econômico enfraquece o argumento da luta de classes. Sem a ‘conscientização’ de classe, 

não há motivo para o engajamento político e a transformação da sociedade. Já para os pós-

críticos, tal postura, de uma suposta benevolência com relação a outras culturas, tendo em 

vista o potencial de aprendizagem, não muda o posicionamento das identidades 

hegemônicas e subalternas. 

 Chama a atenção, porém, o fato da professora de português considerar positivo a 

hibridez das culturas (o contrário do que proclamou a professora de inglês) e até incentivar 

os alunos a entrecruzar, deliberadamente, informações culturais a fim de ficarem mais 

‘sabidos’. Canclini conta que a hibridez de culturas é um fenômeno contemporâneo 

provocado, entre outros fatores, pelo deslocamento migratório a nível global. Identidades 

de fronteira nasceram em meio aos conflitos gerados pelo abalo no padrão cultural 
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dominante. Esta identidade cultural multifacetada não teria se formado por uma escolha, 

mas em conseqüência de um complexa configuração social, econômica e histórica.  

 Ao generalizar como positiva a atitude de obter informações interculturais, a 

professora de português nivelou a discussão ao nível do consumo, como se os bens 

culturais estivessem em gôndolas de um supermercado virtual, sem história e sem contexto. 

Isso fica mais claro quando ela lembra os alunos do texto “Casa Brasileira”. A professora 

explica que a influência cultural indígena pode ser constatada até mesmo dentro de casa, 

naquele ‘enfeitizinho’ da estante da sala. Com o propósito de prestar um tributo aos 

primeiros habitantes do país, a alusão ao souvenir mascara a violência com que os 

‘homenageados’ foram tratados até  então.  

 

 

5.2.6. A armadilha da linguagem 

   

 Em outro momento da aula de língua portuguesa, a positivação da diferença 

indígena obteve êxito até que uma aluna chamou a atenção da professora para a seguinte 

questão: porque os índios continuam a viver daquele jeito precário se a tecnologia está tão 

avançada? Será que eles não gostam da cultura urbana? De “progresso”? De conforto? Esta 

posição aparece também na paródia “O Indiozinho”, adaptação da canção Adoleta de Kelly 

Key, onde a aluna canta: “Não quero mais pes car, nem quero mais caçar, eu quero Internet, 

televisão pra me modernizar”. (Anexos 5 e 6)  

 Observemos o diálogo em sala de aula e a imediata reação da professora na sua 

primeira intervenção no diálogo: 

 A: Ô, professora, eles não gostam da nossa cultura, né?  
 P: E tu gosta da cultura deles? (silêncio) Eu não estou falando da beleza das 

coisas, mas tô dizendo assim, ó: a gente viveria como eles? 
 A: Não! 
 P: Alguém gostaria de dormir numa rede? Estou dizendo, às vezes...ficar numa 

redezinha, né? (minimiza o efeito das palavras que usou) Ali...sentada, né? 
 A: Principalmente depois do almoço! 
 P: Exatamente! Agora, todos os dias?! (com ênfase) Tu deixaria ali, a tua 

caminha confortável? 
 A: Não! 
 A: Deus me livre andá pelada! (risos) 
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 P: Não é que eles não...(gostam da nossa cultura), o que que o...o que que eles 
falavam?  

 A: Que os índios não se dão, né? 
 A: Eles são muito mais (a cultura) a deles, né? 
 P: É lógico! 
 A: Igual a gente! 
 A: Mas a gente gosta da deles! 
 P: É... 
 A: Eles tão mais acostumados... 
 P: O índio...colocar roupa pra eles deve ser...né? Até pra nós! O banho deles, 

né? Comé que a mulher seca o menino lá (no vídeo)? (risos) 
 A: Sacudindo! 
 P: Dá uma sacudidinha, né? (risos) Nós fazemos o que, né? Só com uma 

toalhinha cheirosinha, felpudinha, né? Cada um tem a sua, né? 
 

 A armadilha em que caiu a professora de língua portuguesa exemplifica o que 

Pierucci (2001) chama de cilada da diferença. Ao positivar a diferença, ela dota o outro de 

atributos desejáveis, mas não lhe tira da posição que o segregou, de ser tudo o que não 

somos. Ela não chega a problematizar esta condição. O outro pode ser até melhor do que 

nós, mas como somos o padrão, a positivação acaba por perder a eficácia duramente 

conquistada. Como forma de motivar a integração entre culturas, a positivação da diferença 

fica a desejar. E aí, a saída é apelar para a relativização de todo e qualquer costume. Aqui é 

assim, lá é de outra forma. 

  Pierucci (2000:31) lembra que a positivação da diferença foi uma estratégia dentro 

das políticas afirmativas adotada pelos grupos sociais subordinados nos anos 60 como 

forma de luta pela conquista de direitos civis. Foi a época em que a questão 

multiculturalista, personificada pelos movimentos feminista, negro e gay, entrou para a 

pauta da sociedade ocidental e ganhou as ruas com lemas como “Black is beautiful” e 

“Women’s Lib”. Apesar do considerável avanço em termos de legislação em favor desses 

grupos, Pierucci afirma que o mesmo não aconteceu com relação à integração entre os 

mesmos, ao contrário, a fragmentação dentro de cada um deles é cada vez maior. Um 

exemplo é a segmentação da fatia gay do multiculturalismo, cujos integrantes dos sub-

grupos nem sempre tem um bom relacionamento entre si, com o argumento que ter 

necessidades ‘diferentes’.  

 O que o autor faz questão de frisar é que a afirmação da diferença sempre foi a 

principal estratégia utilizada pelos grupos conservadores, justamente avessos aos 
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‘diferentes’. O racismo é a afirmação da diferença; o anti -semitismo também. Ambos 

projetos discriminatórios foram bastante exitosos ao aniquilar e subjugar populações 

imensas, condenados à morte por serem diferentes. A professora de português ao adotar 

este discurso tem a melhor das intenções, mas a armadilha acaba se revelando através de 

uma pergunta tão inocente quanto capciosa, que derruba sua frágil argumentação. 

  

 

5.3. Relativizando os Costumes 

 

 Outra das tática recorrentes para relacionar as visões de mundo de culturas variadas 

nas aulas observadas foi relativizar os hábitos, crenças e costumes das mesmas como forma 

de validar aspectos estranhos aos alunos. Quando não era possível encontrar no repertório 

cultural local características positivas as quais a audiência pudesse aplaudir como louvável, 

as professoras lançavam mão deste recurso que deixa pouco espaço para contra-

argumentações devido à sua superficialidade. Sob esta lógica, tudo passa a ser válido, 

dependendo do local, influências climáticas, topográficas, históricas, o que deixa margem à 

dúvidas do tipo: Se é assim, então, por que as múltiplas visões culturais ainda estão no 

cerne de tantos conflitos em nível mundial? 

 As cenas de nudez de tribos indígenas exibidas fartamente no vídeo “Matriz Tupy” 

poderiam ser ‘um osso duro de roer’ para qualquer professor que se propusesse a dar -lhes 

uma conotação favorável. O único aspecto positivo lembrado pela professora foi o aspecto 

artístico das pinturas corporais, que serviu de inspiração para as tatuagens tribais utilizadas 

largamente pelos jovens urbanos contemporâneos. O problema maior era que a nudez 

indígena em nada se assemelha à nudez mitificada das modelos que abundam na mídia 

ocidental; mas para a professora de português, foi mais uma oportunidade de ‘embarcar’ 

nas brincadeiras pejorativas dos seus alunos e relativizar o costume de cobrir o corpo.  

  

Nós usamos...a roupa que modela o corpo, né? A gente usa o nosso sutiã que 
não deixa, assim, cair tudo. (risos) A menina novinha, já tudo...(insinua), né? É 
tudo diferente. É duas pêra, pêraqui, né? (aponta o quadril - risos). A gente 
comenta, né? A gente acha que...eles não tão nem dando bola! (com ênfase) 
Assim, os outros tão achando que eles são gordos, magros, tem cintura, se não 
tem, se o seio está caído, se não está, né? Eles querem é viver. E a gente faz um 
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monte de sacrifício pros outros, pra achar se a gente é bonito ou não, né? Tu 
pensa que está abafando e às vezes...né? Não agrada.... 
 

 Mais acostumada a positivar costumes considerados exóticos pela turma, desta vez, 

a professora não reverteu a diferença em benefício da imagem do grupo cultural abordado. 

Os seios caídos das mulheres jovens, os ventres proeminentes, o órgão genital masculino à 

vista eram características estéticas dos corpos daqueles personagens que nada contribuíam 

para que os mesmos fossem “respeitados”, sob a lógica do referencial cultural de beleza e 

decência dominante. Beleza pautada por corpos torneados a custo de muito exercício, 

dietas, implantes e cirurgias plásticas. 

 Diante disso, a professora resolve relativizar o uso da roupa no meio urbano, de 

forma a argumentar que o costume ficou arraigado pelo fato das pessoas se importarem em 

demasia com que os outros dizem a respeito de seus corpos. E que o índio não tem essa 

preocupação. Por isso, para ele, não importa o padrão de beleza urbana, a sua única 

preocupação é “viver”. Seu falar deixa a impressão que as pessoas do meio urbano deixam 

de viver por causa da preocupação em estar dentro dos padrões. Ela não questiona, porém, 

que os índios, em cada uma de suas comunidades, também possuem padrões de 

comportamento e prováveis sanções para o seu não-cumprimento. Se assim o fizesse, sua 

argumentação perderia a coerência.  

 A questão indígena também é citada pela professora de história como uma das mais 

difíceis de ser abordada com o intuito de “conscientizar” para o “respe ito às diferenças”, 

tendo em vista a estranheza que os costumes causam ao público escolar. Ao contrário da 

professora de português, incomoda particularmente à historiadora as piadas pejorativas que 

dispersam sua atenção e sua linha argumentativa. Para ela, ‘dar corda’ à veia satírica dos 

jovens só fará aumentar a rejeição que eles têm pelo ‘diferente’. Por isso, na entrevista, a 

professora de história assim se expressa: 

 

Então, o que pra nós é assombroso, pra eles também, a nossa cultura passa a ser 
assombrosa. Tu tens que fazer esse elo, né? E tu não podes (ironizando): “Ah, 
mas vocês tão certos, meu Deus, mas que culturinha doida, né?” ou “Olha, isso 
não tem nada a ver com a realidade!” “É, mas poxa, como é chato, uma índia, 
né, com 12 anos de idade, ela menstruando e o pai já entrega ela pra um homem, 
isso tá errado. Não usarem sutiã, o seio vai ficar caído!”.  
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  Nas duas disciplinas, abordar a questão da cultura indígena se torna espinhosa por 

causa, principalmente, da estranheza causada pelo padrão estético e dos hábitos ligados à 

religiosidade e à constituição da sociedade. Além da questão indígena, volta e meia a 

professora de história comenta em sala de aula sobre culturas estrangeiras, de acordo com a 

relevância social e política das mesmas e à época dos acontecimentos privilegiados pela 

ementa curricular para cada série. Sua formação acadêmica exerce considerável influência 

nas considerações sobre hábitos pouco usuais da identidade cultural da audiência. A 

professora não abdica de sua porção historiadora, cuja determinação em considerar as 

culturas de maneira equânime não se abala nem quando os estudantes passam a duvidar de 

suas próprias crenças e valores, conforme ela nos revela em entrevista:     

 

 (...) eles têm o hábito de perguntar: - A professora acredita em Deus? (risos) É 
muito comum eles me perguntarem isso. Por que? Eu defendo tanto todas as 
culturas e todas as religiões, que por um momento eles pensam assim: ‘essa 
professora não acredita em nada’.  

  

 Esta estratégia de relativizar os hábitos culturais sem problematizá-los faz a 

professora correr o risco de perder de vista sua própria identidade cultural. Considerar todos 

os valores da mesma forma fere e enfraquece a visão de mundo local, abalando as 

estruturas de seu estabelecimento. A atitude relativista nivela as culturas de uma forma 

bastante artificial, pois não são considerados os processos históricos por que passaram 

grupos sociais subordinados e porque alguns deles são vistos com tamanha desconfiança.  

 A fala da professora de história se identifica mais com a posição do antropólogo, 

cujo principal preceito é o de não fazer distinção ou hierarquizar as culturas, sejam elas 

consideradas primitivas, cruéis ou avançadas.  

 

As formas de relação da pessoa consigo mesma que, como 
universais antropológicos, caracterizam a pessoa humana, nos 
dizem o que é o sujeito são ou plenamente desenvolvido. Portanto, 
implícita ou explicitamente, as teorias sobre a natureza humana 
definem sua própria sombra: definem patologias e formas de 
imaturidade no mesmo movimento no qual a natureza humana, o 
que é o homem, funciona como um critério do que deve ser a saúde 
ou a maturidade. (LAROSSA,1994, p.43) 
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 A adoção da representação de ‘cidadão do mundo’, adotada pela posição relativista, 

rejeita a cadeia de negações expressa na definição da identidade. Ela vem embutida numa 

concepção percebida como liberal por Silva (2000a:97), na medida em que dá a entender 

para o aluno de que tudo que é humano é ‘normal’, que não há nada que se estranhar desde 

que faça parte da “natureza humana”. Segundo ele, o exercício desse tipo de tolerância 

varia desde um sentimento paternalista até uma atitude de sofisticação cosmopolita. 

Pierucci (2000:23) lembra que esta concepção reducionista “descompromete o homem em 

relação à sua comunidade de origem, à qual deve sua diferença histórica, arranca-lhe as 

raízes, das quais depende sua vida pessoal, que é social e é civil”.  

A estratégia da relativização rouba a legitimidade da identidade local sem colocar 

nada no lugar e não muda a posição a que as identidades foram segregadas. Pode-se tolerar 

qualquer cultura. Mas sem questionar a produção de sua representação cultural dentro do 

contexto de poder entre sociedades que estão posicionadas assimetricamente. O padrão 

continuará sendo o modelo a ser seguido e a cultura exótica colocada devidamente em seu 

lugar de alteridade. Inclusão e exclusão que na interpretação pós-estruturalista remetem a 

estruturas de poder:   

 

É também por meio da representação que a identidade e a diferença 
se ligam a sistemas de poder. Quem tem o poder de representar, 
tem o poder de definir e determinar a identidade. (...) Questionar a 
identidade e a diferença significa, neste contexto, questionar os 
sistemas de representação que lhes dão suporte e sustentação. 
(SILVA, 2000a, p.91) 

 
  Se na representação do indígena fornecida pelo vídeo passado na aula de português, 

o que saltou aos olhos dos estudantes foi a falta de pano sobre o corpo, no caso do islâmico, 

é a grande quantidade de pano sobre o corpo das mulheres que fere os valores da cultura 

local. O fato das mulheres se cobrirem dos pés à cabeça provoca uma reação de indignação 

ainda maior do que a nudez tropical. Isso porque, no caso indígena, há uma espécie de 

simpatia com relação aos primeiros habitantes do Brasil, dentro de um revisitado preceito 

ufanista de valorização do que “é nosso” (muito em voga durante o regime militar para 

esconder as atrocidades do governo). Ainda mais porque seus hábitos e crenças estão 

devidamente segregados em territórios delimitados, onde não ameaçam a cultura urbana 

ocidental. São sentidos, muitas das vezes, como personagens folclóricos e inofensivos. 
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 Sem esta proteção simbólica benevolente e de uma problematização que 

questionasse a normalidade e/ou naturalidade dos hábitos e costumes, a cultura islâmica 

fica à mercê da depreciação moral da audiência, influenciada por noções que relacionam a 

posição da mulher à subordinação e à violência nos países árabes. Não cabe aqui nos 

posicionar a respeito da veracidade dos fatos representados pela mídia da cultura árabe e 

sim argüir que, como qualquer outra noção de senso comum, foi construída social e 

culturalmente. Diante de uma cultura com hábitos que ferem tanto os costumes ocidentais, 

que estratégia utilizar para fazer o debate cultural? A professora de história responde em 

entrevista: 

 

Mesmo quando eu trabalho com uma questão como o islamismo, que é bem 
polêmica, mesmo, né? Mesmo nesse momento, existe fanatismo, existe. Na 
nossa sociedade, tem fanatismos, né? A mulher é maltratada dessa maneira, e na 
nossa sociedade, comé que é? Como trata a mulher? Eu tenho que mostrar pra 
eles um paralelo, fazer um parâmetro pra que eles sozinhos possam diferenciar o 
que é certo do que é errado em cada uma dessas culturas, mas eu não tenho o 
direito de interferir, nem socialmente, nem politicamente e nem religiosamente, 
né? 

 

 Este foi mais um momento em que a tática da relativização foi utilizada pela 

professora para superar o impasse nas aulas de história. Se o tratamento dado à mulher em 

certos países do Oriente Médio melindra a sensibilidade ocidental, a saída foi reverter a 

situação questionando a suposta igualdade de direitos civis entre os sexos no ocidente. O 

perigo da estratégia é cair na armadilha do julgamento de valor, ou seja, de valorar as ações 

ainda com base nos preceitos da cultura local. 

 

 

5.4. Desconstruindo Representações 

 

 Na aula de inglês, o tema islamismo também aflorou no debate quando a professora 

quis argumentar sobre o fato de que os grupos culturais terem visões distorcidas sobre 

outros grupos. Muitas vezes por causa da imagem veiculada pela mídia. Em dado momento, 

a professora comenta sobre a representação que o Brasil e os brasileiros têm no exterior, 

fortemente relacionada à cultura indígena. Que, ironicamente, causa tanta estranheza às 
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crianças brasileiras. Ainda sob o impacto que a revelação despertou nos alunos, a docente 

adota, a princípio, a estratégia da relativização para comentar sobre os equívocos de 

interpretação da cultura islâmica, novamente, no que se refere à vestimenta da mulher. 

 Vejamos a fala da professora de inglês em sala de aula:  

 

Assim como, muitos de vocês acham que lá...no oriente é...eles andam...tudo de 
burka! E isso é aquela cultura fechada e...só, acabou. Não, mas tem outras 
coisas, tem outros países que não aderiram aquilo ali; tem outras coisas...o povo 
que...outros grupos sociais que...que saem, não querem viver daquela forma, 
eles criam...a própria cultura, juntando-se povos, eles vão lá e montam uma 
cidade e...se criam do jeito que eles querem, o povo, cultivando a cultura deles. 
Eles não querem se misturar, eles não querem aquela cultura. Então, gente, a 
cultura, ela sai de um lugar para o outro, dependendo da força daquele povo que 
vai levá. 

 

 No discurso da docente percebe-se a intenção de desconstruir a imagem negativa 

relacionada à cultura árabe, mas nota-se também o desejo de que hábitos, como o uso da 

burka pelas mulheres, que fere fortemente os valores locais, esteja em desuso. E que muitos 

destes povos, quando saem em direção a outras regiões do planeta, deixam de lado estes 

costumes e absorvem os hábitos dos locais onde se instalam, criando uma cultura mista 

original.  

 A argumentação com o intuito de desmistificar os hábitos ‘exóticos’ dos povos 

árabes sofre um revés contraditório quando a docente muda de estratégia outra vez, 

atribuindo valores positivos ao ‘diferente’, ao confirmar a força da cultura árabe por não se 

deixar contaminar por outras culturas. Ou seja, ao mudar de estratégia, a professora muda 

as regras do jogo tendo em vista a mudança de intenção do argumento, que ora reforça uma 

idéia, ora a desconsidera, dispersando a linha argumentativa. 

 Este tipo de abordagem, com ênfase nos aspectos curiosos das demais culturas é 

considerada a mais comum segundo Silva (2000a), no que se refere às estratégias utilizadas 

pela escola para o debate sobre pluralidade cultural. Uma abordagem que consiste em 

apresentar aos estudantes uma visão parcial e distante das diferentes culturas sob a 

perspectiva do exótico, folclórico, como uma curiosidade a mais do currículo. Mesmo a 

tentativa de desconstruir certas noções arraigadas do senso comum não aliviou a condição 
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superficial do discurso da docente, na medida que não problematizou a questão do outro 

cultural. 

 As demais abordagens destacadas por Silva (2000a:99) são: uma perspectiva 

humanista que prega o respeito e tolerância com relação aos diferentes pelo fato de terem 

uma essência comum, considerando ‘normal’ tudo que seja relacionado à espécie humana. 

A segunda estratégia é percebida pelo teórico como terapêutica, na medida que pretende 

corrigir sentimentos de discriminação, preconceitos, crenças distorcidas e estereótipos que 

levam à incapacidade de conviver com os diferentes. A ação pedagógica se dirige, então, 

para a correção de um desvio de conduta através de atividades que demonstrem a 

positividade da diversidade humana.   

 O autor sugere, em contrapartida, uma estratégia de abordagem da diversidade 

cultural com inspiração pós-estruturalista, cujo mote seria a discussão da identidade e 

diferença como produção social. Para tanto, é essencial que os docentes tenham contato 

com uma teoria que descreva e explique o processo de produção de certas representações 

culturais e as relações de poder envolvidas, a fim de que o debate traga elementos novos, 

para além do moralismo pastoral. Silva sugere ainda que os estudantes possam explorar as 

possibilidades identitárias, subvertendo a ordem dos padrões existentes. 

  

 

5.4.1. A invenção das tradições locais 

 

 A professora de inglês, ao estabelecer a cultura como tema de seu projeto bimestral, 

abriu mão de sua estratégia usual, calcada no ensino da gramática. Passando então duas 

aulas debatendo sobre a temática cultural.  Nas aulas dadas às sétimas e oitavas séries 

dentro do novo projeto, sua principal estratégia foi questionar a visão que os alunos tinham 

sobre a questão, tomando como exemplo a festa da Marejada, que supostamente seria uma 

festa portuguesa. Mas antes disso, ela discorreu sobre as contradições sobre a origem da 

festa que inspirou a Marejada, a Oktoberfest da cidade vizinha, Blumenau.  

 

 P: Então, quer dizer, eles trouxeram a Oktober (os imigrantes alemães), eles 
faziam no meio deles, no meio deles eles já festejavam a Oktober, né? Do jeito 
deles, o canto deles, eles não tinham uma casa, um clube, ali, eles faziam a 
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Oktoberfest deles, por que? Porque lá no país deles é comemorado todos os anos 
a Oktober, daí eles trazem pra cá. Vai...influenciar o que? Influenciar a...cidade 
onde eles estão. O povo, os ritos, os velhos, lógico que ali não tem só alemão, 
né, gente?  Tem outros...outras pessoas, que vieram de outros países, mas comé 
que veio a Oktoberfest? Isso aí é...a...a parte política, que ganha dinheiro 
transformando essa cultura social e regional, né? Deles em uma cultura de que? 
Em uma cultura de massa, onde envolve dinheiro, a política, igual a ...Marejada. 
A nossa Marejada é uma festa portuguesa, com certeza? (irônica) 

 A: É, com certeza. 
 P: Com certeza? Eu não sabia disso. (baixinho) 
 

 A professora levanta uma questão abordada por Hobsbawn (1997) sobre o caráter 

solidificado que certas práticas sociais adquirem, especialmente quando uma instituição de 

caráter normativo, como no caso, o governo municipal, encampa a idéia. No caso do 

escritor, ele tomou como exemplo as centenárias tradições da Grã Bretanha, como as 

criadas pela realeza na Inglaterra. Segundo ele, tradições que parecem sempre existir, na 

verdade são bastante recentes. Quando não foram inventadas, no sentido que foram 

construídas e formalmente institucionalizadas. No caso de Itajaí, 20 anos foram suficientes 

para que a novíssima geração da comunidade escolar já tomasse as festas de outubro como 

uma tradição arraigada e inquestionável. 

 
Por tradição inventada entende-se um conjunto de práticas, 
normalmente reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas; 
tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos 
valores e normas de comportamento através da repetição, o que 
implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao 
passado. (1997, p.09). 

 

 O questionamento levantado pela professora de inglês quanto ao estabelecimento da 

Marejada foi o mote de investigação de José Roberto Severino (1999). Em “Itajaí e a 

identidade açoriana: A Maquiagem Possível”, o historiador explora os arquivos 

institucionais da cidade a fim de demonstrar como a identidade portuguesa foi forjada pelo 

poder público para fazer frente à supremacia da ascendência germânica do Vale do Itajaí. 

Uma tradição que precisou ser inventada para conferir à festa da Marejada um caráter 

original, que a distinguisse de outras festas de outubro de Santa Catarina.   

 A criação da ‘festa portuguesa, com certeza’, teve a intenção também de fazer um 

‘resgate’ da identidade local, cuja população é profundamente ligada ao mar, devido às 
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atividades pesqueiras e portuárias. Desta forma, uma cidade constituída pela hibridez étnica 

e cultural, ganharia em termos simbólicos ao optar por uma única identidade: a portuguesa. 

A identidade única que conferia ao sujeito moderno a possibilidade de usufruir estatutos 

sólidos e a segurança de pertencer e ser leal a uma comunidade, a exemplo das identidades 

nacionais, concebidas pelo Estado Moderno. 

 Teóricos como Hall batizaram as nações de ‘comunidades imaginadas’, na medida 

que a cultura nacional se constitui num discurso que constrói sentidos e organiza ações para 

levar os indivíduos a se reconhecerem a si mesmos. Ao produzir sentidos que levam os 

indivíduos a se identificarem com a ‘nação’, o discurso da cultura nacional constrói a 

identidade. Identidade constituída pelas memórias que ligam o passado da nação com o 

presente do cidadão. (HALL, 1997a:51) 

 Silva (2000a) cita o conceito de performatividade desenvolvido por Butler para 

ajudar na compreensão do fato de que certos enunciados ganham o status de verdade, 

tornando-se cristalizadas sob a forma de padrão de comportamento. Segundo o conceito, 

algumas declarações não se limitam a descrever simplesmente, mas estimulam um 

acontecimento. No caso da Marejada, o slogan de “festa portuguesa, com certeza” caiu 

como uma luva na pretensão dos organizadores de conferir identidade à festa criada com 

fins comerciais. Afinal, a frase, tirada de uma canção popular, já fazia parte do repertório 

do senso comum ligada à identidade portuguesa. 

 A repetição de enunciados tirados de seu contexto de produção tem como resultado 

a perpetuação de conotações do senso comum, difíceis de serem desconstruídas. Silva 

(2000a:95) relaciona esta atitude às contemporâneas ferramentas do editor de texto do 

computador de recortar e colar. Segundo esta analogia, ao recortar a expressão de um 

contexto mais amplo e inserir em outro contexto sob a aparência de uma exclusiva operação 

mental, se estaria fazendo uma citação de performatividade, reforçando a veiculação de 

representações culturais.  

 

 

5.4.2. Desvinculando da arte 
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 Além de desconstruir a representação dos alunos sobre as festas temáticas de 

outubro em Santa Catarina, a professora de inglês centrou fogo na idéia que a própria 

palavra cultura tem para o público em geral noções relacionadas às atividades artísticas e 

folclóricas. Esta idéia surgiu a partir das conversas com a pesquisadora, pois a docente 

alegava não saber como introduzir o debate cultural na sua aula, e por isso teria optado pelo 

tema cultura como norteador do projeto do último bimestre do ano letivo. 

 A pesquisadora sugeriu algumas fontes bibliográficas para dar mais subsídios à 

professora, mas ela alegou não ter tempo para leitura. Por esta razão, uma concepção mais 

alargada de cultura, para além do senso comum, ficou limitada e apoiou-se, principalmente, 

nas conversas que teve com a pesquisadora durante o tempo em que esta lhe sugeriu vídeos 

que poderiam ser trabalhados no projeto. No bimestre anterior (ago/set), a pesquisadora 

procurou esclarecer que cultura teria um espectro mais amplo do que geralmente é 

veiculado na mídia e a docente se muniu deste argumento para iniciar a explanação do 

projeto aos seus alunos:  

  
  Nós vivemos da pesca, então...da relação com essa área é maior pra nós do que 

o pessoal que mora só no meio rural. Entenderam? Então, eu queria que vocês 
entendessem o seguinte: entenderam o que que é cultura? Tem a ver com o 
nosso dia-a-dia, que não tá só na arte? Entenderam isso? Entenderam isso? 

 

 A professora volta a fazer a relação cultura-arte quando decide dividir o projeto em 

temas, visando facilitar a abordagem por parte dos alunos. A princípio, ela elencou algumas 

categorias artísticas (música e cinema) para que os alunos elegessem o tema da pesquisa. 

As demais eram literatura e língua inglesa. Como nenhuma delas fazia parte da preferência 

dos alunos, as demais turmas sugeriram outros temas, sendo ‘moda’ e ‘tecnologia’ as 

escolhidas. Por falta de uma base teórica que enriquecesse o debate, a tentativa de 

desvincular o conceito de cultura da arte foi pulverizada pela atividade que se seguiu, e não 

teve maiores repercussões no desenvolvimento do projeto. 

 Como a docente bem especificou na justificativa de seu projeto, há uma 

preocupação contemporânea em entender a cultura, e mais do que isso, a cultura vêm 

ocupando um lugar central nas discussões, e não só das ciências sociais. Na introdução de 

“A Centralidade da Cultura”, Hall conta que as “Humanidades” sempre deram ênfase ao 

estudo das linguagens, literatura, artes, crenças e filosofias, sem que fossem reconhecidos 
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como um conjunto diferenciado de significados, ou seja, dentro de uma cultura de elite. Na 

interpretação sociológica, toda ação tem um significado para além do caráter biológico, 

sendo, portanto, inserido dentro de um código de significação cultural. 

Não é à toa que a palavra cultura tem uma conotação puramente artística para a 

população em geral. E a mídia tem muito a ver com isso. Nos jornais, por exemplo, o 

caderno cultural é reservado para críticas de cinema, televisão, teatro, exposições, além da 

agenda de atividades artísticas. Na TV, são veiculadas propagandas institucionais que 

revelam a preocupação de determinada empresa com a cultura do país, que promovem 

concursos de poesia para a terceira idade, revelação de talentos para jovens músicos, etc. 

Metrópoles como São Paulo ou Nova Iorque, por exemplo, são ‘vendidas’ para o público 

como tendo uma vida ‘cultural’ intensa, haja vista a quantidade de museus, salas de cinema, 

teatros e fundações. Não há, portanto, uma preocupação das principais fontes de 

informação massiva de demonstrar que cultura está em toda prática social, seja ela artística 

ou não. De certa forma, classificar a cultura, seja ela popular, erudita ou híbrida, dentro de 

uma posição estanque da sociedade, possibilita seu melhor controle. Sem problematizar a 

dimensão cultural, ela continuará no inofensivo e lúdico lugar das produções artísticas. 

  Mas pelo menos, em nível teórico, a cultura está requisitando maior atenção. Hall 

(1997:17) relata que o século XX foi cenário de uma “revolução cultural”, na medida em 

que a cultura está inserida na estrutura e organização da sociedade moderna tardia e/ou pós-

moderna, através dos processos de desenvolvimento global e da disposição de recursos 

econômicos e materiais. E que os meios de produção, circulação e troca cultural têm se 

expandido de maneira espantosa através das tecnologias e da disseminação da informação.

  

O teórico dá ênfase à função mediadora que as indústrias culturais têm exercido em 

muitos dos processos sociais contemporâneos, inclusive na constituição de subjetividades. 

É a mídia que sustenta os circuitos de trocas econômicas do mercado global, e muitos dos 

conceitos que transformam as concepções sociais e mudam a trajetória dos eventos passam 

primeiro pela mídia antes de atingirem os sujeitos. (aspecto que será discutido em detalhes 

no capítulo sobre mídia). Hall destaca ainda o caráter popular e democrático desta 

revolução cultural global, que se diferencia de outras revoluções sociais da história 

moderna, como o Renascimento, que atingiam, sobretudo, as elites.   



80 

 

  

 

5.5. Os Jogos de Linguagem  

 

 Quando Lyotard (1986) publicou o seu “O pós -moderno”, admitiu dois princípios 

alicerçando o seu método de análise: o primeiro ‘é que falar é combater, no sentido de jogar 

e que os atos de linguagem provém de uma agonística geral’. A esse primeiro princípio o 

autor arrolou um segundo: ‘é que o vínculo social observável é feito de “lances” de 

linguagem (LYOTARD, 1986, p. 17-18) . Agonística é a parte da ginástica na antiga 

Grécia, que tratava das lutas corporais. Segundo ele, os “golpes” desferidos pelos 

interlocutores numa conversa provocam um deslocamento, que os obriga a dar 

“contragolpes”, como num jogo de argumentação. Mas, para o filósofo, o contragolpe 

nunca será tão efetivo quanto o golpe, se for apenas uma reação a este, por isso a 

necessidade de agravar o deslocamento de modo a produzir um golpe inesperado. 

 Segundo ele, os jogos de linguagem não possuem regras legítimas, mas se 

constituem num contrato explícito entre seus jogadores. E como todo jogo, as regras devem 

ser obedecidas. Sem regras, não há como estabelecer as estratégias do jogo. Uma 

modificação feita por um dos interlocutores que ferir este contrato modifica a natureza do 

mesmo, e se o lance não satisfazer as regras, corre-se o risco de ser submetido a sanções.      

 

(...) todo enunciado deve ser considerado um ‘lance’ feito num 
jogo. Esta última observação leva a admitir um primeiro princípio 
que alicerça todo o método: é que falar é combater, no sentido de 
jogar, e que os atos de linguagem vem de uma agonística geral.  
(LYOTARD, 1986, p.17) 

 

 O combate expresso nas relações inter-pessoais estaria sobrepujando o caráter 

colaborativo. Até numa conversa informal entre amigos, os jogos de linguagem se fazem 

presentes, com regras próprias que autorizam e encorajam ou não a continuação da batalha. 

Ambos interlocutores lançam mão de estratégias, exercitando seu poder de persuasão. Entre 

um enunciado e outro, usam-se interrogações, súplicas, correções, asserções, entre outros. 

Vencerá quem tiver a melhor performance.  Já no caso de um discurso como o da docente, 

que representa uma instituição, há certas pressões que qualificam seus enunciados ou não. 
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As pressões servem como um filtro sobre o poder destes discursos evidenciando as 

estratégias para que sejam legitimadas pelo ouvinte.  

 Para exemplificar como os jogos de linguagem estão imersos no cotidiano, destaco a 

seguir um momento da observação de uma aula de inglês, em que se travou uma batalha 

por imposição de significados divergentes. A professora, que estava estreando na tentativa 

de abordar temas transversais, estabeleceu relações de padrões normativos em uma aula do 

telecurso 1º grau com foco na questão cultural. A aula salientava a presença da língua 

inglesa no cotidiano brasileiro e a relevância de sua aprendizagem no mercado de trabalho. 

 Quando a docente quis legitimar a afirmação da importância do aprendizado da 

língua inglesa para a conquista de emprego, causou um impacto positivo nos alunos. Eles 

não divergiram contra a versão de que é necessária a aprendizagem de uma língua 

estrangeira para facilitar a entrada no mercado de trabalho. Aproveitando o bom momento, 

a docente encaminhou o discurso para tratar das diferentes formas de tratamento verbal de 

acordo com o público. Para tanto, ela elaborou uma figura imaginária esteticamente fora 

dos padrões da sociedade.  

 

 P: Muita gente acha assim: “Pra que que eu quero saber inglês?” (silêncio) Tem 
gente que vive do inglês, como a  agência de viagem (do vídeo). Eles falam 
inglês o dia inteiro, por que? Porque eles vivem disso. Precisam, por que será? 
Que eles falam inglês o dia inteiro? 

 A: Porque tem turista de lá do... 
 P: Tem que ter, senão ele não vão ganhar dinheiro, certo? 
 A: Certo. 
 P: Mas que vocês entenderam da situação ali por falar sobre cultura? (silêncio) 

Vocês perceberam que pra se apresentar, eles usam “Nice to meet you”, né? Nós 
usamos várias formas de nos apresentarmos, né? Comé que faz pra nos 
apresentarmos? 

 A: Beleza?! 
 P: Depende, né? Depende com quem nós estamos falando, certo? Se quisermos 

viver nesse grupo social, nós temos que obedecer às regras, não é? Então, se nós 
estamos falando com alguém da nossa idade, nós vamos usar termos acessíveis à 
pessoas da nossa idade. Ah, que mais? Se tu vai falar com o teu professor, tu 
vais procurar uma linguagem melhor, né? Tu vai selecionar as melhores 
palavras, né? Pra falar com o teu professor. Mostrar pra ele que tu és um aluno 
competente. É assim que a sociedade exige. Ou tu vai chegar pro professor  e 
dizer assim: “E aí, cara, qualé?”  

 A: Qualé não, “T á ligado?”  
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 Alguns aspectos pejorativos de sua personagem encontraram ressonância nas 

preferências juvenis, como o uso de gírias, a maneira como mascam chicletes, o uso de 

brincos e piercings e o gosto por cabelos coloridos. Se a princípio, os alunos entraram no 

jogo de imposição de significado de maneira irônica, não levando muito à sério a opinião 

da professora, aos poucos, alguns deles se sentiram provocados a defender o direito de estar 

fora do padrão descrito pela docente.  

 Silva (2000a:83) explica que a normalização de um padrão se constitui num dos 

processos mais sutis de exercer o poder entre as culturas, pois para normalizar é preciso 

eleger arbitrariamente um modelo a ser seguido, ao qual os integrantes das demais culturas 

estariam subordinadas. A identidade normal seria aquela ‘natural’, desejável, única. A força 

desta identidade normal é tal que ela nem sequer é percebida como identidade, e sim como 

a identidade.   

P: Né? Então, tá mostrando que o aluno tem dificuldade em se envolver na 
sociedade. Se vocês quiserem trabalhar lá fora, os meninos não vão poder tá 
usando brinco, porque quem usa brinco tem mais dificuldade em arrumar 
emprego. Por que? Porque a sociedade (com ênfase) a sociedade exige, ela tem 
regras (a sala fica ruidosa). Então vai dizer que...uma pessoa, um menino que 
usa brinco, cabeludo, piercing, ele tá meio... 
A: Bicha. 
P: Não é bicha! Ele está, assim, meio fora da sociedade, que a sociedade não...a 
sociedade não...busca esse padrão de funcionário. Ele busca um funcionário que 
aparentemente (com ênfase) diz muito da pessoa. (os protestos aumentam) Isso 
faz parte da nossa...(esperando resposta) cultura! Se uma menina...vai com os 
cabelos bem desguelhados, com uma calça comprida arrastando pelo pé, né? 
A: Uh! 
 

 Segundo Larossa (1994:74), a dimensão moral dos dispositivos pedagógicos, o 

auto-analisar-se ou auto-criticar-se se baseia em um estatuto com valores e normas 

derivadas das noções de bem e mal. Normatiza comportamentos sob a ótica do dever e faz 

sua regulação através do contraste de condutas consideradas opostas, estabelecendo 

posicionamentos valoráveis. O auto-governo pressupõe a observância dessas normas ou 

critérios de valor de forma a domesticar o sujeito ou, como diria Foucault, torná-lo dócil e 

obediente. Não há nada mais dotado de poder do que a norma, o padrão. 

 Dentre as formas de regulação através da cultura, Hall (1997:41) aponta como 

prioritária a questão normativa. O pensador afirma que as ações humanas são sempre 

guiadas por normas de modo a prever os propósitos das ações e as formas de se obter êxito. 
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Esse modo de fazer as coisas com objetivos e fins específicos é guiado de maneira 

inconsciente pela compreensão de como se fazem as coisas dentro daquela cultura. A partir 

deste pressuposto, é possível analisar o argumento da professora como coerente, já que sua 

representação sobre o padrão de comportamento a ser almejado faz parte da cultura que a 

formou. Ela tem convicção que a obediência à certas regras de comportamento, tendo em 

vista um determinado objetivo – obter emprego – será recompensada com a efetivação de 

seu desejo. A norma para ela é muito clara e não admite improvisações. 

 Aliás, a valorização da obediência à norma é uma característica de destaque no 

discurso da professora de inglês. Seja durante as entrevistas individuais, em suas 

argumentações em debate de sala de aula ou na organização de seu caderno de atividades. 

Quando foi inquirida por seus gostos pessoais, ela conta que preferes músicas mais 

populares como a dos Beatles, cujas composições tem uma estrutura linear. Na mesma 

medida que repudia a música cheia de gírias de que os alunos tanto gostam. Quando 

defende o uso da gramática, ela usa como justificativa as normas da sociedade que exigem 

o saber de uma língua estrangeira. Não esquece das normas nem quando tenta abandonar a 

gramática. Pois a pesquisa passada aos alunos sobre culturas deveria ser feita em inglês, o 

que os obrigaria estudar as normas a fim de produzir o texto. 

 Esta quase obsessão normativa da professora de inglês denota o quanto ela própria é 

constituída dentro dos dispositivos pedagógicos de controle de si. Ao fazer seus 

julgamentos sistematicamente, ela revela as marcas da subjetivação a que esteve submetida. 

Não, por coincidência, ela destaca o ensino da gramática em sua faculdade de Letras como 

o maior motivo de sua frustração em relação à universidade. E, num momento mais 

descontraído, após a última entrevista individual, a professora comenta que chegou a sofrer 

punições físicas quando não realizava as tarefas da escola. Em seu caso, a educação 

metódica não se traduziu em rebeldia, mas à fiel observância das normas de governo de si. 

 Segundo Larrosa (1994:77), “o  critério produz o campo mesmo do julgado, constitui 

seu objeto. O critério produz também o sujeito que julga”.  

 Hall (1997:42) explica que uma forma de regular culturalmente as condutas é fazer 

classificações que delimitem o que pertence ou não a uma cultura particular, de forma a 

definir os limites entre o aceitável e o inaceitável. Estas normas se aplicam às roupas, 
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linguajar, comportamento, atitudes, concepções e práticas, que serão avaliadas dentro de 

um parâmetro de ‘normalidade’, no qual fazem parte a ‘higiene’, o ‘caráter’, a ‘decência’.  

 É baseado nesse sutil código de leis sociais incorporado pela professora de inglês, 

que é dada seqüência ao jogo de imposição de significados na sala de aula. Ao perceber a 

ironia das intervenções de alguns alunos, a docente força a mão nas tintas, exagerando na 

idealização de uma figura humana totalmente fora dos padrões culturais locais, chegando a 

um nível que ela espera nenhum dos alunos consiga se identificar. Os alunos, porém, ao 

invés de antagonizar com aquele ‘demônio virtual’, sentiram piedade e se posicionaram na 

defesa daquele ser descrito como uma ‘deformação’ social.  

 Esse abismo entre as representações culturais de docente e discentes se acentua 

ainda mais quando a professora solicita aos alunos que complete suas afirmações, 

esperando uma linguagem formal, e aparece a linguagem cotidiana, que considera 

indesejável e de pouco valor. Como na transcrição a seguir: 

 
 P: Aí, então, surge bem suja, com a mão preta! 
 A: Ai, professora! (com asco) 
 P: Aí, bota um batom bem vermelho, sapato alto e aquele salto bem 

descascado... (tumulto)  mascando chiclete, chaga lá: “Oi, tudo bem , e aí? Tem 
uma vaga pra mim? Preciso trabalhar”. (debocha) Aí, o que que eles vão dizer? 
“Não querida, no momento nós não estamos precis...” Eles podem estar... super 
necessário uma pessoa pra trabalhar. Eles vão querer uma pessoa desse tipo? Ele 
não (com ênfase) se encaixa no...grupo social. Pra achar um trabalho, isso vai 
queimar o que?  

 A: O filme. 
 P: Vai queimar o...esquema dele, financeiro. Imagina se ele vai botar, um 

bancário, os contatos dele, tudo com uma pessoa...  
 A: Ah, se for uma pessoa com cabelo pintado de roxo, eles também não vão 

querer? (indignada) 
 P: Não é questão de querer! Tu és dona de um consultório médico, certo? 
 A: Certo. 
 P: Tu és um médico. O médico tem que andar como? De branco. Por que? Pra 

mostrar limpeza, né? Uma coisa limpa. Por isso que eles usam tudo de branco: 
pra mostrar limpeza. Aí, o que que acontece? Bota uma secretária desse tipo que 
eu falei, aí chega aquela...(imita comportamento vulgar) Aí, olha só, aí a mãe da 
Joyce (aluna) manda falar ali pra ela, deste dentista ou médico, aí a guria quase 
se pendura no telefone, aí ela fala com o dentista ou com o médico, e ele pá! 
(insinua sexo). Aí, a mãe dela vai confiar no médico? Ou no dentista? 

 A: Eu acho que vai da cabeça da pessoa. 
 A: O negócio não é comparar, né? 
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 A partir deste momento, parece que há uma quebra nas regras. A professora não 

esperava o contragolpe que poderia pôr sua estratégia em xeque. Os alunos, por sua vez, 

deixam de comentar suas impressões entre si e transpassam o tênue limite da autoridade da 

professora dentro da sala de aula. Para eles, a professora extrapolou e por isso, o jogo virou. 

O deslocamento provocado pelos contragolpes força a professora a lançar mão de todos os 

artifícios para segurar a argumentação. Até um tratamento pouco adequado entre professor 

e aluno, e a desconsideração da pretensão da aluna em fazer transformações sociais. Apesar 

da professora estar numa situação de poder privilegiada, não se pode esquecer de que ela 

está em menor número, requerendo uma dose maior de ousadia. 

 

P: Minha filha, a sociedade é exigente! Imagina! (tumulto) Eu não tô 
dizendo...eu não vou me  policionar, me policiar porque eu sou uma pessoa 
questionadora! Eu não vou questionar...espera, eu não vou questionar você, só 
que (com ênfase), o padrão social exige uma outra coisa da gente! É 
considerado...um parâmetro. Eu queria que vocês...se nós temos preconceito de 
não aceitarmos determinadas coisas. 
A: A sociedade acha que a gente tem que andar bem vestido, falar inglês, não 
sei o que, a gente vai mudar isso! (indignada) 
P: Não tem como mudar! 
A: Não, professora, claro que tem! 
A: Isso é o que a professora diz, mas é muito mais complexo. Eu penso assim, a 
sociedade não. Nós vamos mudar isso! (levanta o punho para o alto) 
P: Aí, o que que tu vai se tornar? Tu vai participar do outro grupo social. O 
grupo dos? Excluídos!  

 
 A aluna reproduz sem querer um símbolo da luta dos negros americanos por 

legitimidade na década de 60, um dos movimentos sociais de grupos subordinados 

excluídos que deu origem ao multiculturalismo. E a professora, ao colocar a aluna no grupo 

dos excluídos por negar o padrão culturalmente aceito na sociedade, fere um dos principais 

preceitos da pluralidade cultural dos PCNs: acolher visões de mundo variadas, 

principalmente, no que se refere aos grupos minoritários. 

 Padrões de conduta são configurados dentro de uma cultura a fim de direcionar as 

práticas humanas. Hall (1997:42) explica que as normas sociais tornam as ações 

inteligíveis, previsíveis para os outros, criando um mundo ordenado, ao qual cada ação está 

inscrita nos significados e valores comuns a um grupo social. Valores expressos em regras 

e convenções de como ser e como fazer as coisas dentro daquela sociedade, mas que não 
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são inabaláveis. Nesta regulação normativa, aparecem freqüentemente indícios de certos 

padrões estão em vias de serem superados, tendo em vista a reconfiguração do social. De 

outra maneira o mundo permaneceria o mesmo desde o começo dos tempos.  

 Os jogos de linguagem se mostram de maneira contundente também em artefatos 

culturais contemporâneos de grupos marginalizados, que viram na música falada, uma arma 

de afirmação de sua diferença e fortalecimento identitário dentro da comunidade. O rap, um 

estilo de música falada, surgiu nos Estados Unidos, mas logo se tornou um modelo para os 

descendentes de africanos espalhados pelo globo, devido à identificação discriminatória 

comum a todos. Revolta e frustração são levadas de maneira nua e crua em letras enormes 

de cunho político e social. Nas casas noturnas dos guetos, de onde saíram boa parte dos 

rappers, é praticada uma espécie de luta verbal entre os participantes e aspirantes ao 

estrelato, onde o improviso, a rima e veemência das canções são conjugados para dar 

golpes e contra-golpes certeiros.  

 Voltando à sala de aula, o combate verbal (que poderia servir de inspiração para 

uma dupla de rappers) seguiu em direção à questão econômica. Um dos alunos questiona 

se a falta de recursos financeiros da maioria não poderia impedir de se alcançar o padrão 

estabelecido pela docente como desejável. Já que a inadequação ao padrão não foi 

estabelecida como voluntária, a professora não a refuta. A argumentação lógica do discurso 

se volta para às qualidade que podem ser atribuídas a uma pessoa de classe social baixa que 

pode alcançar um outro tipo de padrão: o higiênico.  

 

 A: Ô professora! Uma pessoa que não tem, não tem muito dinheiro. Tem que 
arrumar um emprego. Ela não tem como se vestir bem, sei lá, fazer curso... 

 P: Parou! (o barulho) Aqui ó: olha o que o Álvaro está dizendo: uma pessoa 
muito pobre quer trabalhar, mas não tem condições pra trabalhar. Isso vai fazer 
dele um excluído? 

 A: Vai! 
 P: Pêra aí! Isso aí é uma outra situação! Ele não vai deixar de arrumar emprego 

porque ele não tem condições de comprar...Vai ter que, de alguma forma... 
 A: Uma pessoa que vai pedir aumento. Ó: uma pessoa que tá bem vestida ou 

uma que tá mal vestida? Quem vai ser... 
 A: Bem vestida. 
 P: Não necessariamente...Entre uma pessoa desse tipo que eu falei e entre uma 

pessoa dessa, pobre, mas limpinhas, de sapato engraxadinho, orelha limpinha, 
bem cortado o pelinho, vale muito mais do que esse tipo que eu falei. 
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 A professora reforça a idéia de que é a aparência que conta para ser aceito num 

grupo social, o cuidado e controle de si, a limpeza. A valorização das questões de asseio e 

higiene é também um traço da herança colonialista. A casa de trabalhador pode não ter 

conforto, mas se estiver limpa, ganha status, tanto dentro de sua classe, quanto aos olhos da 

classe social abastada, já que o referencial de ambos é o mesmo. “O pobre limpinho” é mais 

um dos exemplos da performatividade da linguagem. Quanto mais repetida, mais ganha 

status de verdade. 

 Vale lembrar que a docente trava uma luta árdua contra a rejeição da maioria de 

seus alunos pela língua inglesa. Em nível mais geral, o fenômeno da rejeição ao 

“estrangeiro” é descrito pelos teóricos pós -críticos como resultante do processo de 

globalização, em que as identidades regionais tenderam a reforçar suas características, a 

exemplo da linguagem, como forma de resistência à padronização de costumes. Mas além 

desta tendência geral, há aspectos locais que reforçam esta tendência. A pesquisa não fez 

uma investigação a fundo neste sentido, mas, no decorrer na coleta de dados, foi possível 

detectar alguns aspectos que estariam atuando contra o propósito da professora de 

restabelecer nos alunos algum entusiasmo pela língua inglesa. 

 O primeiro aspecto é que há um nítido descompasso entre as expectativas dos 

alunos e da professora de inglês. Na avaliação que a docente fez da experiência de utilizar 

vídeos e trabalhar temas transversais, ela admitiu que, apesar dos resultados não a terem 

agradado, a flexibilização do método de ensino agradou os alunos. Segundo ela, os 

estudantes gostaram da experiência porque têm mais dificuldade em serem aprovados nas 

avaliações que a docente faz com base nas normas gramaticais da língua. O método de 

pesquisa tem uma avaliação mais subjetiva, o que possibilita um melhor desempenho, 

apesar da obrigatoriedade em trazer os textos em inglês. 

 Acompanhe a avaliação da professora: 

 Não, eles gostam, eles gostam. Eles até preferem do que a gramática, né? Que a 
gramática sempre é mais difícil. É um jeito errado da gente ensinar, trabalhar a 
gramática e não o inglês em si. Infelizmente, tem que ser assim porque eles 
precisam de gramática pra fazer vestibular, pra fazer um concurso, depois não, 
depois é opcional. 

 
  Chama a atenção o fato da professora sempre referir-se à obrigatoriedade do 

ensinar gramática devido ao vestibular ou concurso público. É como se ela soubesse ‘o que 
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é melhor para os alunos’, despertando -os da condição de ignorância, como avaliou Garcia 

sobre as pretensões salvacionistas das pedagogias críticas. Salvo raras exceções, a presente 

pesquisa não detectou durante a coleta de dados, desejo por parte dos alunos em prestar 

vestibular ou seguir carreira. Talvez porque alunos de sétimas e oitavas séries ainda não 

demonstram preocupação com o futuro profissional. Esta falta de aspiração profissional 

também pode ser creditada, de um modo geral, ao ensino oferecido na rede pública, que não 

estaria motivando ou dando o suporte técnico necessário para que os estudantes aspirassem 

à um diploma universitário. Talvez também porque a cidade de Itajaí, onde foi realizada a 

referida pesquisa, tem um perfil industrial e por isso a oferta de postos de trabalho é maior 

para o público com escolaridade de nível médio.   

 Aliado a estas questões de ordem econômica, o desinteresse pelo aprendizado de 

uma língua estrangeira e pelo ensino superior também pode ter uma dimensão familiar, 

dentro do contexto cultural. Explicando: uma tradição familiar que não se pauta pela 

continuação dos estudos pode atuar de maneira preponderante na expectativa do estudante. 

Há, inclusive, trabalhos teóricos que revelam a interpelação a que os jovens estão sujeitos. 

“Aprendendo a ser trabalhador” de Paul Willis 7, realizado nos anos 80 na Inglaterra, por 

exemplo, é um trabalho de cunho sociológico que revela a relação entre a cultura da 

masculinidade e o chão de fábrica. Relação que afeta as condutas e percepções culturais do 

indivíduo inserido naquela coletividade.  

 Não destoar do padrão cultural dominante local é uma aspiração legítima, já que o 

indivíduo está exposto ao código de normas e condutas desejáveis de seu grupo social. Um 

código cultural que subjetiva o indivíduo e condiciona sua conduta, atuando de maneira 

imperceptível nas escolhas que faz e o rumo que dá à sua vida. Estes argumentos são 

apenas uma ilustração (e não dados de pesquisa) sobre os múltiplos aspectos que podem 

inferir sobre um fenômeno social, cultural e historicamente contingente como a rejeição à 

aprendizagem de uma língua estrangeira numa escola pública do interior do Brasil. Estão 

longe, porém, de serem conclusivos, tendo em vista os limites da investigação da presente 

pesquisa. 

                                                
7 WILLIS, Paul. Aprendendo a ser trabalhador: escola, resistência e reprodução social. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1991. 
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6. SUBJETIVAÇÃO DOCENTE 

 

 

6.1. A Espetacular Aula de Língua Portuguesa 

 

 A linguagem televisiva tem como um dos traços mais marcantes a fragmentação. Se 

ficarmos atentos ao tempo que dura uma imagem no ar durante uma telenovela, em menos 

de 20 segundos já estaremos em outro take. O corte nas imagens já nem é percebido pelo 

espectador, habituado que está a ver à realidade dinamizada e estilizada da mídia. Canclini 

(1997) havia percebido que esta fragmentação provoca no indivíduo um déficit de atenção, 

pois não exige de quem está assistindo uma continuidade dos acontecimentos. A 

concentração do sujeito contemporâneo está limitada a poucos segundos, a pequenas frases 

de impacto, publicitárias, sem contexto nem história. 

 Numa das aulas que a professora de português deu à sétima série sobre a cultura 

indígena, o discurso era o reflexo desta linguagem fragmentada que a mídia transformou 

em modelo. Frases sem continuidade e a interrupção constante do discurso a fim de buscar 

a aceitação do aluno, davam um ritmo veloz à narrativa.  

  

 Tá bom, outra coisa que a professora quer colocar pra vocês até que...me 
chamou atenção, né? O... até a parte do... das  crenças dos índios? Que eles 
acreditam... eu não me recordo, mas alguém colocou no nosso almanaque que, 
os índios, eles são uns...é uma das...é...um dos povos que mais acreditam 
nessas... nessas coisas. Que a gente estudou tanto e viu, né? Que não é nada 
daquilo que...né? Que é contado pelos nossos ancestrais, pelo povo, no geral, 
assim, mais antigo, mas eles acreditam, inclusive, no curupira, né?  

 

 Quando seu interlocutor é o coletivo da sala de aula, o discurso da docente apresenta 

uma estrutura coerente, apesar de fragmentado, como num programa de auditório. O 

retorno compreensivo por parte dos alunos, revelado nos trabalhos apresentados pela turma, 

legitima o discurso e prática da professora. Prática de ensino que já se tornou notória na 

escola pela aposta no entretenimento da TV como forma de seduzir o desconcentrado aluno 

da pós-modernidade. Ao copiar o modelo dos games televisivos e inserir o conteúdo 

programático da escola, a docente transforma a aula em espetáculo, o que a mídia já está 
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acostumada a fazer com a vida. Ganhar o jogo é muito mais interessante do que ir bem 

numa prova escrita. Mesmo que para vencer ambos objetivos, seja preciso estudar. 

 Na primeira entrevista, a professora de português, com 22 anos de experiência em 

sala de aula (dos 42 anos de vida), enumera os vários programas de auditório os quais copia 

o formato. Ela se orgulha, particularmente, dos bons resultados obtidos com o “Show do 

Milhão”, programa de grande audiência apresentado pelo proprietário da rede SBT, Sílvio 

Santos. Segundo a professora, o sucesso do jogo na escola também se repete, por isso ela já 

tem as perguntas e respostas sobre questões de gramática prontas para as turmas dos 

próximos anos. 

 

O Show do Milhão, tu nem imagina! Primeiro eu pego eles lá fora, ele têm que 
se matar de estudar! Porque tem, eles têm que responder às questões. Depois, 
que eles se mataram de estudar com aquilo ali, no outro dia, aquilo tudo eu 
passo pro papel pra eles assinalarem e pronto! Eu fiz. Mas eles já se prepararam 
pro jogo e não falta um aluno! (orgulhosa) Aí eu faço “Pra quem você tira o 
chapéu” (programa R aul Gil). Eu pego muito jogo da televisão, do banquinho. 
No trabalho, tem tudo lá pronto, né? Confeccionei, assim...eu já tenho o “Show 
do Milhão” preparado. Eu já tenho, fiz um monte de bonezinho, o chapéu, de 
caixinha de giz, né? Aquilo ali eu faço, as atividades assim. Aí, peguei. Eles são 
obrigados a estudar porque eles vão participar do jogo. Tem a raspadinha que eu 
faço no quadro, que é interessante também, que eles têm que rasgar, a questão tá 
ali embaixo. Eles têm que responder, aí faço. A confecção, eu faço lá fora. Sai 
correndo... sentar no balão, a pergunta que tem lá dentro, eles têm que 
responder. Então, eles têm que estar bem, assim. Tiveram que prestar atenção na 
aula, tiveram que estudar pra depois fazer escrito? Sabes? 

 

 A professora de português, ao transpor a linguagem e a estética da mídia para a sala 

de aula, faz a crônica do seu tempo e revela a hibridez entre a pedagogia da escola e a 

pedagogia da televisão. De maneira deliberada, ela recorre à formatos midiáticos de grande 

agrado popular para inserir um conteúdo pouco atrativo, como a gramática. (Anexo 7) A 

professora se deu conta do potencial pedagógico dos produtos de televisão massivos, 

incorporando seus recursos e, por tabela, diminuindo a rejeição dos alunos em relação à sua 

disciplina. Esta redenção da cultura de massa dentro de uma instituição que se manteve fiel 

à manutenção da cultura erudita, é sintomático em tempos pós-modernos. A mistura e a 

reciclagem rompem fronteiras estéticas e arrepiam os puristas, mas segundo Canclini, não 

há nada a temer. 
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Efetivamente, não há razões para lamentar a decomposição de 
coleções rígidas que, ao separar o culto, o popular e o massivo, 
promoviam as desigualdades. Também não acreditamos que haja 
perspectiva de restaurar essa ordem clássica da modernidade. 
Vemos nos cruzamentos irreverentes, ocasiões de relativizar 
fundamentalismos religiosos, políticos, nacionais, étnicos, 
artísticos, que absolutizam certos patrimônios e discriminam os 
demais”. (1997, p.307)  
 

  
 Em “Culturas Híbridas” Canclini ( 1997) comenta sobre o caráter popular da 

revolução cultural contemporânea que dissolveu as fronteiras entre o popular, o culto e o 

massivo. Segundo ele, ao segmentar os bens culturais segundo critérios como classe social 

e religião, o projeto da Modernidade acabou por reforçar antagonismos e comportamentos 

radicais, que pouco ajudaram na tarefa de cumprir a promessa humanista do Iluminismo. 

Por isso, o teórico recebe com entusiasmo a originalidade da mistura, em contraste com a 

noção comum da originalidade associada à tradição. 

 Hall considera a participação popular um dos aspectos mais importantes das 

transformações pelas quais passa a sociedade contemporânea; assim como a repercussão 

global das mudanças estruturais. Em “A Centralidade da Cultura” (1997:17) , o teórico 

argumenta que a partir de meados do século XX, a cultura assumiu um local de destaque na 

sociedade a partir do momento em que as tecnologias da informação promoveram sua 

produção, circulação, e principalmente, sua troca, o que possibilitou a incorporação e 

transformação de valores culturais, resultando nos comportamentos híbridos.  

 Segundo Hall, além de exercer extrema importância na produção e difusão da 

cultura, a mídia também é o canal pelo qual são realizadas as principais trocas econômicas, 

se constituindo num mercado global sem precedentes na história. Para o cidadão comum, a 

mídia é hoje sua principal fonte de informação. Tudo que passa por ela é reconhecido como 

legítimo, por mais manipulada que as informações possam ser. A pesquisadora em mídia-

educação Rosa Maria Bueno Fischer acredita que a TV é uma espécie de processador de 

tudo o que ocorre na sociedade, se constituindo num lugar privilegiado de saberes. 

Conhecimentos sobre modos de se comportar e no que acreditar para ser bem aceito na 

sociedade. Estes códigos de conduta e valores atuam na constituição de subjetividade e 

identidades contemporâneas. (FISCHER, 2001:16) 



92 

 

 Entre o sujeito e o mundo estão os meios de comunicação. Além de comunicar, eles 

tornam visível o anônimo, padronizam formas estéticas, reciclam conhecimento culto, 

popular e massivo e transformam tudo em consumo. A professora de português, por 

exemplo, apresenta uma subjetividade fortemente marcada por sua trajetória de 

telespectadora, apesar de ter declarado em entrevista que, devido à carga horária, não tem 

mais tempo para assistir TV. Contudo é possível verificar em seu estilo de lecionar um 

profundo aprendizado do que Sarlo chama ‘televisibilidade’ (termo criado para descrever a 

linguagem dos produtos televisivos).  

 A ‘televisibilidade’ é uma forma específica de construir narrativas a qual o 

espectador identifica imediatamente como sendo de televisão. Assim podemos identificar 

como formatos típicos de TV as novelas, os programas de auditório, os telejornais, os 

programas de humor, entre outros. E estes formatos estão tão consolidados na subjetividade 

da audiência que ultrapassam a pequena tela para ganhar outras instâncias artístico-

culturais. Assim como a professora de português percebeu o potencial da linguagem 

televisa para conquistar seus alunos, há produtores de cinema e teatro adotando este padrão 

a fim de conquistar mercado.  

 Um exemplo é a produção de “O Auto da Compadecida”, de autoria de Ariano 

Suassuna. Dirigido por Guel Arraes na Rede Globo, a mini-série televisiva ganhou uma 

versão para o cinema através de uma nova edição e da parceria com a TV. O programa 

humorístico “Sai de Baixo”, veiculado pela Rede Globo durante cinco temporadas, era 

gravado num teatro em São Paulo, mas o texto, típico da comédia de costumes, era a cara 

das populares novelas globais do horário das sete.  

 O texto de TV é marcado pelo naturalismo e coloquialidade, não só por causa dos 

programas de ficção, mas também pelos telejornais. Com o objetivo de atingir o maior 

número de telespectadores, os textos jornalísticos, principalmente da TV aberta, são como 

conversas escritas, sem complexidade, diretos e claros, apesar da falta de consistência e 

contextualização. Uma simplificação que, na mesma medida que supre as necessidades de 

informação da audiência, incomoda os órfãos da cultura clássica. 

 As principais características da linguagem televisiva identificadas por Sarlo são o 

excesso de imagens, a repetição de temas e personagens em produtos supostamente novos, 

ritmo ágil impresso pela edição inspirada nos videoclipes, muito sentimentalismo e a 
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justaposição de imagem e informação em detrimento da subordinação da imagem à 

informação. Esta última característica, própria dos telejornais, não possibilita que o 

telespectador estabeleça relação entre os fatos, que são apresentados como pílulas 

informativas. (FISCHER, 2001:103) 

 Esta linguagem que seduz e subjetiva a audiência massiva encanta a professora de 

português. Ela contou na entrevista individual que seu grande sonho era trabalhar nos 

bastidores de um programa de TV, de preferência, num programa humorístico, em que 

pudesse dar vazão à sua criatividade e veia satírica. Seu sonho não foi concretizado pelas 

contingências econômicas e geográficas da época em que cursou a faculdade, mas nem por 

isso ela deixou de exercer a função de comunicadora. Em sala de aula, a professora de 

português reelabora a linguagem da mídia e faz sua própria produção em forma de 

atividade pedagógica. Os alunos que nasceram e cresceram vendo TV sentem-se em casa 

em sua aula, pois não há uma ruptura de discurso, e sim, uma continuidade. 

 Como trabalho complementar à mediação que a docente fez do documentário 

“Matriz Tupy” da série “O Povo Brasileiro”, foi sugerido aos alunos da sétima série um 

festival de paródias. Não por coincidência, a paródia é uma das formas de linguagem mais 

recorrentes da pós-modernidade, principalmente dos programas televisivos de humor. A 

paródia se caracteriza pela cópia mal feita, pelo grotesco, pelo ridículo, segundo o 

dicionário. Se os bastidores políticos do poder ou as cenas das novelas são ridicularizados 

pelos humoristas, por que não as situações que se passam na escola? O ensino pode até 

perder sua simbologia de poder e autoridade, mas ganha em reconhecimento popular. 

 Desta forma, a canção pop “Tô nem aí”, tocada exaustivamente nas rádios 

brasileiras em meados de 2003, se transforma em “Índio Tupy” na releitura dos alunos. O 

“Hino da torcida coca -cola”, jingle do comercial de refrigerante da última Copa do Mundo, 

ganha versos que trocam a “bola na rede” pelo “peixe na rede”. E o samba “Deixa a vida 

me levar” se traveste de ideologia fraterna na paródia estudantil “Não deixe a 

descriminação nos levar”. Tudo isso para contemplar os objetivos do tema transversal sobre 

pluralidade cultural. É ou não é “fantástico”?!  

 O uso de paródia em ambiente educativo se tornou modismo nos cursinhos de pré-

vestibular no início dos anos 80, quando alguns professores tiveram a idéia de inserir 

conteúdos extensos e de difícil memorização em músicas conhecidas do repertório popular. 
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Adaptado para a escola pública, a prática se disseminou, e teve como diferenciação nesta 

propagação, a pulverização dos conteúdos. O que importa não é mais decorar uma 

infinidade de conteúdos com vistas à avaliação em forma de prova. O que mais conta na 

avaliação da docente é a criatividade do aluno em adaptar conteúdos e refazer textos, tendo 

como motivação a sonoridade de uma canção de massa de sua preferência. 

 A docente segue, sem ter consciência disso, os cânones da pedagogia pós-moderna 

segundo a ótica de Ghiraldelli (2001), pelo menos, em três dos cinco passos que ele 

caracteriza. De início, ela apresentou a problemática cultural, com seus aspectos éticos e 

étnicos, revelando o apelo à convivência entre indivíduos de visões de mundo variadas. Em 

seguida, os relacionou com a vida cotidiana urbana, localizada na periferia de uma cidade 

do interior do Brasil, com suas releituras de padrões massivos de estética. Por fim, ela 

convidou o aluno a ser um dos personagens da narrativa ao expor seu relato pessoal para 

então fazer uma redescrição das narrativas em formato de produto de massa, cujo valor não 

é julgado a nível hierárquico. O festival de paródia teve para a docente tanto valor quanto 

uma monografia. E os alunos adoram tamanha simplificação.  

 Mas nem sempre as aulas de português foram tão espetaculares. A professora conta 

que seu estilo de lecionar, assim como sua percepção do que é prioritário na educação, 

mudaram ao longo dos anos. Um indício já pode ser constatado durante a entrevista. A 

pesquisadora quis saber o que lhe chamava a atenção em um outdoor. Ela contou que 

costumava sempre corrigir os erros de ortografia das frases publicitárias, que muitas vezes 

primavam pela originalidade, mas pecavam na gramática. Agora seu foco é outro: o visual. 

Segundo ela, hoje é possível ultrapassar a barreira que as normas de gramática impunham 

sobre seu campo visual e se deslumbrar com as cores, as formas e a criatividade de seus 

idealizadores, ou seja, no conjunto da obra. Isto é, a racionalidade cedeu espaço para a 

espontaneidade, para as sensações, para a benevolência pós-moderna. 

 A mudança de perspectiva estética reverberou com força em sua prática pedagógica. 

Além da utilização de artefatos culturais na mediação de conteúdos programáticos e a 

adoção dos formatos televisivos, a professora estabeleceu outros critérios avaliativos, que 

não passam pelo teste puro e simples dos conhecimentos disciplinares. No festival de 

paródias, o que estavam sendo avaliadas eram a expressão oral, a criatividade, a 

performance. E não só avaliadas, mas estimuladas. A subjetividade docente, constituída em 
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grande parte pela mídia, faz a professora acreditar que a comunicação é uma qualidade a ser 

desenvolvida. E pelo que se constatou na apresentação das paródias, as crianças não 

discordam. Observemos como ela avalia as mudanças na avaliação:   

 
 Eu acho que hoje o aluno, eu tô falando das minhas aulas, né? Ele é mais feliz 

ao vir para a escola. Até porque a minha maneira de avaliar o aluno, as minhas 
técnicas de avaliação, né? São técnicas diferenciadas, né? De cinco anos atrás. 
Mudou que eu faço atividades que não deixam o aluno nervoso, né? Aquelas 
provas caíram, a gente...eu trabalho assim, né? A cada conteúdo gramatical que 
eu trabalho com o aluno, eu não acumulo, aí vou trabalhando com ele aquilo ali, 
né? E quando eu vejo que eles estão...é... bem seguros daquilo ali, eu passo 
prum outro conteúdo. Eles ficam mais feliz até...mais, assim, desinibido, né? Pra 
poder perguntar, poder questionar, no sentido até de dar as suas opiniões, eles 
questionam mais hoje em dia. 

 
 
 Nota-se que a preocupação da professora vai além de fazer os alunos dominarem o 

conteúdo programático. Ela utiliza estratégias para que a escola ganhe uma outra dimensão 

para os estudantes, relacionada ao prazer e à felicidade, valores em alta na sociedade pós-

moderna. O psicanalista Jurandir Freire Costa (2002), estudioso das teorias foucaultianas de 

constituição da subjetividade do sujeito contemporâneo, relata que a crise de valores da 

sociedade atual levou ao enfraquecimento das instituições e ao florescimento de condutas 

narcisistas. Noções de bem comum, família, pátria só interessam ao narcisista na medida 

que tragam satisfação pessoal. A idéia de sacrifício com objetivos à longo prazo, como 

sustenta a escola, não faria mais sentido para indivíduos subjetivados por inúmeras 

narrativas de sucesso instantâneo. 

 Se na tradição moderna a escola detinha o arcabouço de conhecimentos necessários 

para que a clientela aspirasse uma carreira profissional, hoje outras instâncias, em especial 

mídia, expõem outros modelos de sucesso cuja trajetória não passam pela aquisição de 

saberes escolares. Como bem constatou Fischer (2001:21), a conquista da ascensão social 

por modelos e jogadores de futebol enfraqueceu a noção que os estudos têm para a 

audiência jovem. O sucesso individual destas ‘celebridades’ semi -alfabetizadas, aliado às 

inúmeras reportagens sobre o crescimento do desemprego entre aqueles que detém o 

diploma universitário, subjetivam crianças e adolescentes em outra direção. 

 Quando a professora promove jogos com fins de avaliação, ela não só consegue 

motivá-los, como pode perceber com mais nitidez o rendimento de alunos libertos da 
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apreensão trazida pela avaliação racional. Segundo ela afirmou na entrevista, os estudantes 

nem sabem que estão sendo avaliados, o que os deixa mais soltos, com maior possibilidade 

de êxito. Essa falta de consciência por parte dos alunos sobre a finalidade de suas ações 

alivia a carga de responsabilidade e está na contra-mão de um dos principais objetivos da 

pedagogia crítica da educação: a conscientização. De acordo com as conclusões de Garcia 

(2002:34) sobre o discurso da pedagogia crítica, a tônica da educação estava em praticar a 

racionalidade.  O esclarecimento através da razão libertaria o indivíduo da opressão de 

classe e seu conseqüente engajamento político possibilitaria um progresso ascendente. A 

condição pós-moderna dos alunos, porém, se tornou um entrave para a realização de tais 

auspícios. 

  Green & Bigum (1994) argumentam que a novíssima geração discente se constitui 

num desafio para educadores formados pela tradição moderna. No artigo “Alienígenas na 

Sala de Aula”, os autores buscam compreender como as transformações da sociedade 

contemporânea relacionadas à cultura popular e à mídia afetaram o processo de 

escolarização. Eles sustentam que há um deslocamento do contexto socializador da escola 

para a mídia, que estaria agindo na produção das identidades e formas culturais dos 

estudantes. E que os educadores precisam interagir com as descobertas das investigações 

sobre a pós-modernidade a fim de elaborar novas estratégias pedagógicas. Ao considerar 

como prioritárias outras dimensões dos estudantes que não a racionalidade, a professora de 

português faz um esforço no sentido adequar a necessidade pedagógica ao perfil discente 

que vem se delineando nos últimos anos. 

 E se os produtos da mídia atuam de maneira incisiva na constituição da 

subjetividade do sujeito contemporâneo, estes artefatos já começaram a ser percebidos pela 

classe docente como instrumentos valiosos na prática escolar. Até mesmo por aqueles que 

ainda não se aventuraram a utilizá-los. No questionário sobre mídia distribuído à população 

docente da região onde a pesquisa foi realizada, 100% dos entrevistados afirmaram ser 

possível utilizar recursos de mídia em suas disciplinas e 96% disseram que já o fazem. Os 

recursos mais utilizados são o jornal (22%), a revista (21%), o filme (19%) e a música 

(15%). Na parte de perguntas subjetivas, foi possível reunir cinco categorias entre as 

principais razões que levam os docentes a utilizar a mídia como instrumento de trabalho. 
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São elas: como motivação, busca de conhecimento, para debate de temas contemporâneos, 

produção de textos e como referencial de realidade. 

 Observemos algumas das respostas a seguir: 

“Filme – passo o conceito e depois vejo um filme que possa mostrar para eles 
em detalhes. Jornal – como é importante saber ler e interpretar e até produzir o 
seu jornal. Música – porque podemos trabalhar tudo!”  
“Jo rnal eu utilizo para coletar dados ou para trabalhar os gráficos já existentes 
no jornal. O desenho é usado para trabalhar figuras geométricas. Documentário, 
eu utilizo como suporte na definição de alguns assuntos”.  

 “Como motivação nas aulas de alfabetiza ção”.  
“O jornal é usado para trabalhos estatísticos e filmes e documentários para 
trabalhar conceitos de alguns assuntos e práticas que não são possíveis em sala 
de aula”.  
“Procuro trazer a informação e trazer para a realidade local, assim, fica mais 
fácil para as crianças assimilarem o conteúdo”.  
 “Meus alunos trabalham com a construção de vídeos, revistas, desenhos, 
documentários, adaptação de obras literárias, filmes, etc”.  
 “Tudo o que dá para usar e que está ao meu alcance não deixo de usar, não 
desperdiço nada”.  
 

 A última declaração foi transcrita do questionário respondido pela professora de 

português da presente pesquisa. Na questão de múltipla escolha sobre a utilização de 

recursos de mídia, o docente poderia escolher três das oito opções. A professora de 

português, porém, assinalou todos os espaços, pois já havia utilizado os recursos descritos, 

além de outros que a pesquisadora-jornalista nem havia imaginado. Pode-se constatar que a 

professora tem uma noção clara do potencial pedagógico dos artefatos midiáticos e os 

utiliza em proveito de seus objetivos educacionais. Ela faz uso das ferramentas que já estão 

disponíveis de forma aleatória no cotidiano e as sistematiza como método de ensino. Deste 

modo, a escola não parece se constituir numa dimensão à parte da vida, mas fazendo parte 

efetiva dela.  

 Mas o fato de amenizar a tensão entre a escola e a vida cotidiana não exime a 

professora de português de ser produtora de subjetividades. Da mesma forma que Garcia 

concluiu que a pedagogia crítica pretende criar uma segunda natureza nos educandos 

através da prática da racionalidade, nossa professora pós-moderna também quer subjetivar 

seus alunos em uma determinada direção.  O objetivo não é mais restituir a porção de 

humanidade do aluno, oprimido pela luta de classes, através da conscientização de sua 

condição subalterna. O discurso e prática da professora não revelam a intenção de tratar as 
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percepções juvenis como transitórias, um empecilho para a formação adulta, mas valorizar 

o que os estudantes consideram importante na fase atual da vida a fim de que ‘tomem 

gosto’ pelos estudos.  

 A escolha dos artefatos midiáticos para utilização pedagógica ainda é realizada de 

maneira bastante intuitiva por parte dos professores, mas obedecem à certas regras. Além 

da subjetivação docente que direciona as escolhas, há o aspecto do formato adequado para 

cada público escolar. A professora de português alegou preferir produtos cuja composição 

tenham por base a realidade. Não por coincidência ela escolheu o documentário “Mat riz 

Tupy” da série “O Povo Brasileiro”, baseado no livro homônimo de Darcy Ribeiro, para ser 

trabalhado com seus alunos durante a observação em sala de aula. O mesmo se observa 

com relação ao cinema. Entre os filmes de sua preferência, estão aqueles baseados na vida 

real, que tenham uma lição de vida para passar. Não são estes filmes, porém, que a docente 

leva para a sala de aula. Segundo ela, há certos aspectos a serem considerados, como a 

faixa etária, por exemplo, e a reação dos pais. 

 Acompanhemos sua explicação: 

 

Pois é, aí é que tá, depende da idade da criança. Do adolescente, do pré, né? 
Depende muito da idade, porque... eu não trabalho coisa muito longa, aliás, hoje 
os filmes a maioria tem duas horas, né? Mas... e tem que ter alguma coisa que 
prenda esse aluno, né? Porque na casa dele, ele assiste um filme, mas, ele vai 
lá... né? Sai e volta, e aqui, ele já não tem essa liberdade porque a gente tem o 
compromisso com a sala inteira, né? E na parte de sexualidade, drogas, assim, a 
gente trabalha mais essa parte de documentário, mesmo porque os filmes, assim, 
pra idade deles ainda não...nós temos alguns filmes que não dá, porque o pai 
também não aceita. 

 

 Assuntos polêmicos como uso de drogas, doenças sexualmente transmissíveis e 

questões de gênero são melhor recebidos pela audiência escolar e pelos pais quando são 

tratados de forma jornalística. Esses mesmos temas dramatizados por atores em filmes não 

são considerados adequados, tendo em vista a idade da platéia. Quando narrado pelo 

didático locutor, a AIDS não parece tão ameaçadora. O mesmo não se pode dizer do filme 

“Kids”, por exemplo, em que uma turma de adolescentes de uma grande metrópole transa e 

fuma maconha à vontade sem que nenhum adulto apareça na fita ditando regras de conduta. 
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Mas a descoberta do vírus HIV por uma das adolescentes e seu desfecho trágico causa um 

impacto maior do que qualquer documentário de caráter preventivo é capaz de causar.  

 Apesar de dizer que utiliza todos os recursos de mídia disponível, a professora não 

acha conveniente longa-metragens em sala de aula. Ela acredita que um filme longo 

incomode o aluno devido ao tempo que deve permanecer sentado, ao contrário do que 

acontece em casa, onde ele tem o controle remoto nas mãos. Outro inconveniente é que 

para exibir um filme de duas horas, a professora teria que utilizar duas aulas, o que poderia 

atrasar a programação. Mas algumas vezes a professora abre exceção, quando pode assistir 

ao longa em conjunto com outra disciplina. Foi o que aconteceu com o filme “Matrix” e “O 

Retorno da Múmia”, registrado em seu caderno de atividades.  

 A professora cedeu aos apelos dos alunos para assistir ao longa-metragem “Matrix”, 

mas sob uma condição: que fosse na versão legendada. Apesar da docente utilizar um 

artefato rico em imagens, a tarefa que incumbiu os alunos não tinha a ver com o visual. A 

fita foi exibida na sexta-feira, dia dedicado à leitura. Por esta razão, o objetivo em assistir 

ao filme era aprimorar a leitura através da leitura das legendas. A idéia surgiu quando a 

professora percebeu a preferência dos alunos por filmes dublados. Como a professora tem 

desenvolvido um intenso trabalho para formar leitores, ela aproveitou-se da sedução que os 

efeitos especiais exercem na garotada para deixar a leitura mais significativa.  

 No caso do filme de ação e terror “O Retorno da Múmia”, a atividade que se seguiu 

foi a interpretação de texto. A novidade desta vez foi a iniciativa da professora em fazer a 

crítica cultural do artefato, além de compreender o enredo do longa-metragem. No 

questionário que passou aos alunos, ela pergunta sobre a atuação de determinado ator 

estreante. Seu objetivo é saber se os alunos se dão conta da qualidade dos atores no 

exercício de sua profissão. Essa questão demonstra o interesse da professora em que os 

alunos ultrapassem a atitude contemplativa do espectador comum. O discernimento dos 

aspectos técnicos do artefato é próprio de um espectador que conhece a linguagem da 

mídia. (Anexo 8) 

 Pode-se dizer que a crítica cultural ensejada pela professora ainda é tímida, pois ela 

se ateve à apenas um aspecto técnico do filme na elaboração da atividade, contudo 

representa um avanço na linha de interpretação de texto fílmico que se atém basicamente à 

história representada. A professora não teve a intenção de dotar as crianças de uma visão 
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crítica para que não se deixassem seduzir pelo filme. Ela apenas provocou-lhes a 

observarem a excelência técnica, a fim de que percebam os níveis qualitativos de atuação 

dramática. Aperfeiçoando a percepção de uma observação criteriosa, outros itens técnicos 

podem ser agregados no futuro, tais como cenário, figurino, edição, produção, direção, etc. 

 A discussão sobre a necessidade da crítica de artefatos culturais na escola teve início 

entre os educadores da pedagogia crítica da educação, nos anos 90. Eles agregaram a leitura 

de produtos de mídia à tarefa de emancipar os cidadãos através do exercício da razão. Eles 

supunham que os indivíduos não mais estavam sendo oprimidos somente pela luta de 

classes, mas também pela invasão diária de imagens e informação pela mídia. No artigo 

“Lendo imagens criticamente: em direção a uma pedagogia pós -moderna, Kellner (1994) 

recorre a pressupostos de Giroux8, Baudrillard9 e Postman10 sobre as conseqüências da pós-

modernidade a fim de formular um método de leitura crítica de artefatos midiáticos.   

 Kellner relata que Giroux (1988) foi um dos primeiros teóricos a sugerir que fosse 

promovido um alfabetismo cultural mais amplo voltado para a emancipação do sujeito. Por 

alfabetismo cultural entende-se dotar o indivíduo de conhecimento e habilidades culturais 

para ler ativamente os textos da sociedade contemporânea. Kellner acredita que esta 

alfabetização dote o sujeito de uma competência crítica a fim de sobreviver à overdose 

informativa que se constitui numa das formas contemporâneas de dominação social. O 

teórico lembra que Baudrillard (1981) caracteriza a cultura pós-moderna como saturada de 

imagens e simulacros. Já Postman (1985) profetizava que estaríamos vivendo numa “Era do 

entretenimento”, em que a centralid ade da imagem na vida contemporânea estaria 

acarretando, entre outras deficiências, numa perda das habilidades relacionadas à 

argumentação racional. 

 Para Kellner, ler imagens criticamente é aprender a apreciar, decodificar e 

interpretar, analisando a forma como as imagens são construídas, a maneira que operam na 

vida cotidiana e que mensagens ideológicas estão sendo veiculadas. (KELLNER, 

1994:109). Ele também recorre aos conceitos de Foucault sobre as formas de controle 

social e a ênfase na linguagem para explicar como os comportamentos sociais são 

                                                
8 GIROUX, H.A. Schooling and the struggle for public life. Minneapolis, University of Minnesota Press, 
1988. 
9 BAUDRILLARD, J. Toward a Critique of the Political Economy of the Sign. St. Louis, Telo Press, 1981. 
10 POSTMAN, N. Amusing Ourselves to Death. Nova York, Viking, 1985.  
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construídos e constrangidos na sociedade contemporânea. Esta fase inicial da discussão 

sobre os objetivos e critérios da crítica cultural nas escolas propunha uma análise vertical 

da mídia, encarada como a antagonista do público. Eram os resquícios de um tempo 

histórico marcado pelo binarismo, pelo confronto das forças do bem e do mal, e pela 

incapacidade de perceber a inter-relação de forças entre os dois campos: emissor e receptor, 

conceitos forjados na teoria da comunicação. 

 Segundo Fischer (2001) faz mais sentido separar a produção e veiculação de 

imagens midiáticas do público em categorias estanques, pois os campos se interpelam 

mutuamente. Não fosse assim, novelas não seriam encurtadas por não estarem agradando à 

audiência, como aconteceu com “As Filhas da Mãe”, de Sílvio de Abreu, veiculado pela 

Rede Globo em 2002. No folhetim, o personagem transexual vivido pela atriz Cláudia Raia 

estaria provocando a ira da audiência conservadora, que preferiu mudar de canal. Em outra 

novela do mesmo autor, “Torre de Babel” (1998), vários personagens rejeitados pelo 

público morreram na explosão de um shopping. Não por coincidência, duas personagens 

eram lésbicas. Desta forma percebe-se que a relação não é unilateral. E nem bilateral, pois 

há um complexo de forças na sociedade agindo na veiculação da cultura pela mídia, senão 

personagens fora dos padrões dominantes não estariam inserindo-se nas tramas da ficção. 

 Mas, voltemos às estratégias de nossa professora de português para inserir a crítica 

na escola como forma de entender o mecanismo de produção cultural massiva na vida 

contemporânea. A docente revelou na entrevista individual uma preocupação com a 

tendência consumista do público jovem. Ela não se considera afetada pela atual “febre do 

consumo” e procura passar a percepção para seus alunos e filhos de que a compra de 

qualquer coisa só se justifica pela necessidade. A única tentação consumista que revelou ter 

foi por lojas de R$1,99, onde “dá pra trazer uma sacola cheia d e coisinhas por apenas R$ 

10,00”.  

 Para discutir sobre a tendência consumista da sociedade contemporânea, a 

professora de português passou para os alunos o texto do livro didático “Amor e Consumo” 

de autoria de Ignácio de Loyola Brandão. No artigo, o escritor comenta que o impulso 

consumista se deve tanto ao amor que dedicamos a alguma pessoa em datas especiais, 

como aos produtos em si. Ele alerta, porém, que alguns amores em excesso levam à 
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compulsão, e que existe um amor mais elevado, que seria aquele dedicado à excelência dos 

produtos, sejam eles uma peça de teatro, um livro ou uma coleção de moda. 

 A partir das considerações do autor, a professora alertou os alunos sobre os 

artifícios da propaganda que induzem o indivíduo a criar necessidades até então 

inexistentes. Através de imagens sedutoras e de um discurso persuasivo, a docente alegou 

que certas propagandas mentem descaradamente sobre os benefícios do produto, enganando 

os consumidores mais inocentes. Ela deu como exemplo os produtos para emagrecimento 

rápido que são veiculados insistentemente pelas redes da TV aberta. Como atividade 

complementar, então, a professora pediu aos alunos que elaborassem uma propaganda, 

utilizando as táticas persuasivas da publicidade, mas que não enganasse as pessoas. Os 

trabalhos registrados em seu caderno de atividades variaram do deboche ao humor cínico. 

Nada mais pós-moderno. (Anexo 9) 

 A mesma tentativa de reverter a manipulação da mídia foi constatada no trabalho 

que a professora fez com os alunos sobre as reportagens de jornal. Apesar de ter o sonho de 

trabalhar como jornalista, a docente rejeita a tendência da mídia em dar ênfase aos aspectos 

negativos da vida, em detrimento de reportagens que tragam alguma esperança aos 

problemas contemporâneos. Segundo ela afirmou em entrevista, é essa faceta 

sensacionalista do jornalismo que afasta as pessoas de buscarem informação no jornal e na 

televisão. Após a interpretação de uma notícia trágica do jornal A Notícia, a professora 

sugeriu que os alunos revertessem a situação descrita na reportagem e criassem uma notícia 

boa, que cativasse o leitor. Desta maneira, ela aliou o deboche pós-moderno ao humanismo 

crítico. 

 Como podemos constatar, a crítica cultural exercida pela professora de português 

não pretende tirar o aluno de uma suposta alienação e libertá-lo da ignorância. A docente 

quer mostrar aos alunos as possibilidades de textos da mídia e dotá-los de habilidades de 

leitura, não só para reconhecer a linguagem, mas para produzi-la. Ghiraldelli (2001) 

propunha uma alfabetização cultural que não tivesse a pretensão de “completar” o 

adolescente, dotando de competências adultas, pois a linguagem da mídia faz parte da 

constituição da subjetividade de sujeitos de qualquer idade. A intenção é estimular a 

imaginação, a criação, a ousadia de extrapolar os padrões e pensar o impensável. 


